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Детективска Агенция-Фокс- Детективски Услуги-Бургас
Частен детектив-Детективска агенция Фокс
Извършва цялостни разследвания- Предлага
пълен набор от детективски услуги-изневери
фирмени тайни, бизнес проблеми,издирвани
личности.Разполага с най-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/37199/detektivska-agenciya-foks--detektivski-uslugi-burgas

Кане Корсо, кученца за продажба!
Кане Корсо, кученца за продажба!
Качествени и перспективни кученца с много добри кръвни линии.
Баща: Corso на Brut Semiz Ки-Ма (Ch. Imperial Royal Flash iz Dinastii Chempionov x Ch. Amba Corso Imperium)
Майка: Nency Strajano (Ch.Rodrigo Dell Rosso Malpelo x Sara)
Отгледани са внимателно, хранени с качествена храна, ще могат да бъдат взети след 20.08.2012.
Преди да бъдат продадени, кученце ще бъдат: ваксинирани, реваксинирани, превантивна почиствани от паразити.
С малките кученца, ще получите родословие и здравствена книжка.
За повече информация:
Miodrag Berber, Сърбия
GSM: +381 61 254 1252
e-mail: berber14@ptt.rs
http://obiavidnes.com/obiava/37272/kane-korso-kuchenca-za-prodajba

Изработка на сайтове
Необходим ви е качествени услуги за поддръжка на сайт то xStudio са коректния партньор, който бихте могли да
откриете !
http://obiavidnes.com/obiava/37271/izrabotka-na-saytove

Кликни тук
Заинтрегувани ли сте от новаторския виртуален сайт посветен професионализма ? Вижте долупубликувания URL адрес .
Очаква ви актуална информация от света на разследващите приоми .
http://obiavidnes.com/obiava/37270/klikni-tuk

Изхвърляне на строителни отпадъци
Извозване на строителни отпадъци.
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http://obiavidnes.com/obiava/37269/izhvyrlyane-na-stroitelni-otpadyci

Детективска Агенция Аякс-Работим с много опитни екипи разполагаме с широка мрежа от
контакти.
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/37268/detektivska-agenciya-ayaks-rabotim-s-mnogo-opitni-ekipi--razpolagame-s-shiroka-mrej

Агенция Аякс e Вашият успешен избор на частен детектив
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/37267/agenciya-ayaks-e-vashiyat-uspeshen-izbor-na-chasten-detektiv

Частна Детективска Агенция Аякс Р&С разполага с точната техника, точният екип и най-вече с
необходимият опит нужен за разрешаването на Вашия случай.
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/37266/chastna-detektivska-agenciya-ayaks-rs-razpolaga-s-tochnata-tehnika-tochniyat-ekip-i-
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Детективска Агенция-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/37265/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888135197

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ХАМЕЛЕОН
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела ,
проверка на алиби ,издирване на лица и МПС,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение ,
фото и видео заснемане ,
издирване на биологични родители ,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни и непълнолетни ,
проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства .
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана !
тел:0878747345, 0887605798,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/37263/detektivska-agenciya-hameleon

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ АНАГРАМА - 24 ЧАСА ДЕТЕКТИВСКИ УСЛУГИ
Това , което другите не могат , ние го правим !!!
Детективска агенция Анаграма-
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24 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/37262/detektivska-agenciya-anagrama---24-chasa-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/37261/detektivska-agenciya-avalon--chasten-detektiv--dostypni-ceni

ножици за подстригване
комплект ножици от неръждаема стомана за подстригване и филиране Тегло: 211,7 гр Комплект 8 в 1 Професионални
фризьорски ножици - супер остри и неръждаеми, в компактен несесер Ножица за подстригване: дължина - 15,2см
дължина на острието - 6см твърдост по Рокуел - HRC 56 зъби: 28 материал: J2-420 японска неръждаема стомана
кожен несесер - 22х9х2см Гребен: размер - 21,4х2,4см цвят - розов самонаточващи се Комплектът включва: 1 бр. смазка
за ножици 1 бр. несесер 1 бр. кожена почистваща кърпа 1 бр. ножица за филиране 1 бр. ножица за подстригване 1 бр.
гребен 2 бр. заглушители за ножици
http://obiavidnes.com/obiava/37260/nojici-za-podstrigvane

Продукти за

ноктопластика маникюр и педикюр фризьорски ножици изкуствени мигли
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перманентен грим
бои за перманентен грим
искрящи рисунки игли накрайници за перманентен грим
комплект за перманентен грим
машини за перманентен грим
ноктопластика удължители
UV гел
UV лампи
акрил
други
декорации
комплект за ноктопластика
лепило за нокти
накрайници за електрическа пила
несесери
прахоуловител
пили блокове
електрически пили
маникюр и педикюр
фризьорски ножици
изкуствени мигли
http://www.silvia-kozmetik.com
Веселин: 0888 1234 24
http://obiavidnes.com/obiava/37259/produkti-za--noktoplastika-manikyur-i-pedikyur-frizyorski-nojici-izkustveni-migli-

перманентен грим вежди устни София
ТАТТОО СТУДИО МОНИКА
Черно бели и цветни татуировки,поставяне на обици по цялото тяло,поправка на стари татуировки,освежаване на
същите.Перманентен грим на устни и вежди.
Предлага машини и материали за перманентен грим и татуировки
София, ул. граф Игнатиев 34-б
http://www.tattoo-monica.com
http://obiavidnes.com/obiava/37258/permanenten-grim--vejdi-ustni-sofiya

Алпредо-алуминиева дограма Exalco и pvc дограма Salamander
Алпредо е търговска марка, която е доказала позициите си в качественото производство на pvc дограма Salamander,
алуминиева дограма Exalco, стъклопакети, както и монтажът им. Марката принадлежи на фирма Алумин Предо, която
предлага на клиентите си също и монтаж на стъклени витрини, изграждане на зимни градини, монтаж на врати,
парапети и щори, монтаж на окачени тавани и окачени фасади, както и полагане на фасадни облицовки.
http://obiavidnes.com/obiava/37257/alpredo-aluminieva-dograma-exalco-i-pvc-dograma-salamander

Превод, английски, 4 лв./ стр., безплатна всяка втора страница!
Заклет преводач от/ на английски, филолог, предлага качествени и бързи преводи! Цени - от 4 лв./стр. Само сега, при
поръчка над 20 страници, всяка втора страница е безплатна!
За повече информация - www.sinonimite.net
office@sinonimite.net
http://obiavidnes.com/obiava/37256/prevod-angliyski-4-lv-str-bezplatna-vsyaka-vtora-stranica

Комбинирана детска бебешка количка Malibu 12 All in One на Hauck
Комбинирана детска количка Hauck Malibu 12 All in One от е-магазин Моето дете. Мултифункционална, лека количка с
твърд кош, кошница за кола и чанта. Напълно оборудвани още от началото. Моделът Malibu Всичко в едно на Hauck ще
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надмине очакванията ви. Използвайте количката с уютният кош за новородено, а когато детето Ви стане по-голямо я
превърнете в лятна количка. Може да сложите и кошницата за кола, така ще превърнете Мalibu в практичка количка за
пазаруване. И кошът за новородено и кошницата за кола се прикачат към рамката лесно чрез вградените адаптори.
Заключващите се и завиващи колела правят Мalibu лесна за управление. С едно натискане ще включите и спирачките на
задните колела, ще можете да ползвате и големият кош за багаж, за да поберете всички бебешки и детски
принадлежности. За допълнителен комфорт облегалката и поставката за крачета се регулират. Иновативната Мalibu
може бързо и компактно да се сгъне и събере в багажника на колата ви. Чантата осигурява достатъчно място за
съхранение на всичко необходимо. Моето дете - електронен магазин за бебешки и дестки стоки. Всички необходими за
бебето и детето стоки - директно във вашият дом, без лутане по магазините
http://obiavidnes.com/obiava/37255/kombinirana-detska-bebeshka-kolichka-malibu-12-all-in-one-na-hauck

Частен Детектив Иван Иванов- Изневярата и Предателството....
Частен Детектив |Иван Иванов |дългогодишен професионален опит!!!
изневяра и развод-разследване,
издирва лица,справки,
Корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес и месторабота,
Открива биологични родственици,
наблюдава деца и възрастни с подозрително поведение
-(алкохол,хазарт,наркотици)
Технически контрол-аудио,видео,сателитно наблюдение,
високотехнологично оборудване,
информационна киберсигурност,
съдействие при сделки с имоти-проверка.
Основната цел е:бързина,коректност,
качество и достоверност на събраната информация
и най-вече пълна Дискретност!!!
"Незабравяйте-онзи,който владее информацията ,контролира ситуацията"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://obiavidnes.com/obiava/37254/chasten-detektiv-ivan-ivanov--iznevyarata-i-predatelstvoto

Детективска Агенция Инкогнито- Детективски Услуги-Бургас
Детективска Агенция Инкогнито-Безплатни Консултации!
Предлаганите услуги са от частни детективи
с висок професионален стандарт!
Разкрива изневери, издирва лица,
справки, корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес,месторабота и др.
Открива биологични родственици.
Установяване и блокиране на скрита аудио/видео техника
в жилища,офиси автомобили.
GPS предаватели и др.
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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/37253/detektivska-agenciya-inkognito--detektivski-uslugi-burgas

Детективска Агенция-Фокс- Детективски Услуги-Бургас
Частен детектив-Детективска агенция Фокс
Извършва цялостни разследвания- Предлага
пълен набор от детективски услуги-изневери
фирмени тайни, бизнес проблеми,издирвани
личности.Разполага с най-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/37252/detektivska-agenciya-foks--detektivski-uslugi-burgas

15 % отстъпка при онлайн поръчка
Официални преводи на лични и фирмени документи с техническа, икономическа, счетоводна, юридическа и медицинска
тематика. Преводаческа агенция „Нова век“ разполага с лицензирани преводачи, извършващи преводи от и на повече от
30 езика. Осигуряваме за нашите клиенти заверка с Апостил в Дирекция „Консулски отношения“ на Министерство на
външните работи и легализация във всички чужди посолства в Република България. За въпроси и поръчки не се колебайте
да свържете с нас.
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/37251/15--otstypka-pri-onlayn-porychka

Превод и легализация от и на иврит
Официални преводи на лични и фирмени документи с техническа, икономическа, счетоводна, юридическа и медицинска
тематика. Преводаческа агенция „Нова век“ разполага с лицензирани преводачи, извършващи преводи от и на повече от
30 езика. Осигуряваме за нашите клиенти заверка с Апостил в Дирекция „Консулски отношения“ на Министерство на
външните работи и легализация във всички чужди посолства в Република България. За въпроси и поръчки не се колебайте
да свържете с нас.
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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/37250/prevod-i-legalizaciya-ot-i-na-ivrit

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!! ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ !!!
Предлагаме перфектно юридическо съдействие на фирми със задължения !!!
Освобождаваме от длъжност и отговорност !!!
Покупко - продажба на дружествени дялове !!!
Прекратяване и ликвидация на дружества !!!
Регистрация и вписване на нови обстоятелства в Търговския регистър !!!
Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и кантората ни работи за намиране на ефективно ,
законово решение за Вашия проблем !!!
Гарантираме високо ниво на професионализъм при осъществяване на процедурите и коректност !!!
Офертата е валидна за търговски дружества от всички бизнес сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ - Велико Търново
0877 37 20 83
0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/37249/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-otgovornost-

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 !!!
Прекратяване и ликвидация на дружества !!!
Регистрация и вписване на нови обстоятелства в Търговския регистър !!!
Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и кантората ни работи за намиране на ефективно ,
законово решение за Вашия проблем !!!
Гарантираме високо ниво на професионализъм при осъществяване на процедурите и коректност !!!
Офертата е валидна за търговски дружества от всички бизнес сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ - Велико Търново
0877 37 20 83
0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/37248/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--bezplatni-yuridicheski-konsultacii--
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КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!! ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ !!!
Предлагаме перфектно юридическо съдействие на фирми със задължения !!!
Освобождаваме от длъжност и отговорност !!!
Покупко - продажба на дружествени дялове !!!
Прекратяване и ликвидация на дружества !!!
Регистрация и вписване на нови обстоятелства в Търговския регистър !!!
Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и кантората ни работи за намиране на ефективно ,
законово решение за Вашия проблем !!!
Гарантираме високо ниво на професионализъм при осъществяване на процедурите и коректност !!!
Офертата е валидна за търговски дружества от всички бизнес сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ - Велико Търново
0877 37 20 83
0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/37247/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-otgovornost-

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/37246/detektivska-agenciya-avalon--chasten-detektiv--dostypni-ceni

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ АНАГРАМА - 24 ЧАСА ДЕТЕКТИВСКИ УСЛУГИ
Това , което другите не могат , ние го правим !!!
Детективска агенция Анаграма-
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24 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/37245/detektivska-agenciya-anagrama---24-chasa-detektivski-uslugi

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ХАМЕЛЕОН - ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕТЕКТИВИ
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела ,
проверка на алиби ,издирване на лица и МПС,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение ,
фото и видео заснемане ,
издирване на биологични родители ,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни и непълнолетни ,
проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства .
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана !
тел:0878747345, 0887605798,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/37244/detektivska-agenciya-hameleon---profesionalni-detektivi

Български субтитри
Елате на нашия интернет адрес за субтитри за филми . Желаете филми ? Предоставяме ви да намерите сведения за БГ
субтитри на нашата интернет страница.
http://obiavidnes.com/obiava/37243/bylgarski-subtitri
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Детективска агенция "Стар"
Детективска агенция "Стар"-0885350440
starinvestigator@gmail.com
detective-star.com
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
- събиране на данни
- намиране на лица
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
http://obiavidnes.com/obiava/37242/detektivska-agenciya-star

Детективска агенция "Стар"
Детективска агенция "Стар"-0885350440
starinvestigator@gmail.com
detective-star.com
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
- събиране на данни
- намиране на лица
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
http://obiavidnes.com/obiava/37241/detektivska-agenciya-star

Детективска агенция ФОКС-специализирани детективски услуги
Детективска агенция ФОКС-специализирани детективски услуги
предлагани от високо квалифицирани частни детективи ,които са
бивши служители на МВР с дългогодишен опит!!!
Нашата агенция е спечелила завидна репутация за най-добро даказателство!
Благодарение на професионализма ,бързината и достоверността на събраните доказателства.
Провеждаме поверително и дискретно разследване в личен и служебен аспект
на територията на цяла България!!!
Ние Предлагаме пълен набор от детективски услуги за повече информация
посетете http://chasten.detektiv-fox.com »
"И не забравяйте,че не е най-важно, какво знаете,а какво може да докажете!!! "
Детективска Агенция FOX

Страница 11/59

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

09.07.2012

E-mail:fox@detectiv-bg.com
тел:0888400413 , 0897024504
http://obiavidnes.com/obiava/37240/detektivska-agenciya-foks-specializirani-detektivski-uslugi

Детективска агенция ФОКС-специализирани детективски услуги
Детективска агенция ФОКС-специализирани детективски услуги
предлагани от високо квалифицирани частни детективи ,които са
бивши служители на МВР с дългогодишен опит!!!
Нашата агенция е спечелила завидна репутация за най-добро даказателство!
Благодарение на професионализма ,бързината и достоверността на събраните доказателства.
Провеждаме поверително и дискретно разследване в личен и служебен аспект
на територията на цяла България!!!
Ние Предлагаме пълен набор от детективски услуги за повече информация
посетете http://chasten.detektiv-fox.com »
"И не забравяйте,че не е най-важно, какво знаете,а какво може да докажете!!! "
Детективска Агенция FOX
E-mail:fox@detectiv-bg.com
тел:0888400413 , 0897024504
http://obiavidnes.com/obiava/37239/detektivska-agenciya-foks-specializirani-detektivski-uslugi

етективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
етективска 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
>JPS 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
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http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/37238/etektivska-agenciya-inkognito-chastni-detektivi

Диабет тип две
регулиране на кръвната захар . Имате нужда от информация за регулиране на кръвната захар ? Можете да намерите
инфо за Revita на нашата информационна страница.
http://obiavidnes.com/obiava/37237/diabet-tip-dve

продавам струг C 11 MSH-103
продавам струг C 11 MSH-103-производство троймаш 2005 година-междуцентрово разтояние две хиляди
милиметра-диаметър
на
обработване
на
детайлите
осемстотин
милиметра-пълно
оборудване-универсал-планшайба-люнет-цена двадесет хиляди лева
http://obiavidnes.com/obiava/37236/prodavam-strug-c-11-msh-103

Филми
Киното е нещото което всички обичаме, в тази истина не мисля че има какъвто и да е спор. Ако се интересувате новите
филми, които скоро трябва да излязат това е правилното място за любителите на филми !
http://obiavidnes.com/obiava/37235/kinoto-e-neshtoto-koeto-vsichki-obichame-v-tazi-istina-ne-mislya-che-ima-kakyvto-i-da

Accountants in Bulgaria
Professional Accountants in Bulgaria at client’s disposal. Assistance for corporations in European Union with regards to taxation
problems. Retainer availability. Advising on diffeent taxation problems.
http://obiavidnes.com/obiava/37234/accountants-in-bulgaria

Агенция Аякс e Вашият успешен избор на частен детектив
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/37232/agenciya-ayaks-e-vashiyat-uspeshen-izbor-na-chasten-detektiv

Частна Детективска Агенция Аякс Р&С разполага с точната техника, точният екип и най-вече с
необходимият опит нужен за разрешаването на Вашия случай.
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
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алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/37231/chastna-detektivska-agenciya-ayaks-rs-razpolaga-s-tochnata-tehnika-tochniyat-ekip-i-

Детективска Агенция-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/37230/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888135197

БЪРЗИ КРЕДИТИ до 1000 лв.
Лесни и бързи кредити
само за вас от 500 до 1000 лв.
Одобрение за 30 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Адрес:гр.Перник
ул.Отец Паисий №52/зад сградата на НОИ/
моб. 0876/32 30 30 ; 0876/27 27 67
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/36998/byrzi--krediti--do--1000-lv

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.
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За контакти :
тел:0896747344,
e-mail:detectivi@abv.bg,
http://avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/37229/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/37228/detektivska-agenciya-anagrama---24-chasa-detektivski-uslugi

Детективска агенция Хамелеон !!! Гарантирана анонимност,коректност,професионализъм !!!
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела ,
проверка на алиби ,издирване на лица и МПС,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение ,
фото и видео заснемане ,
издирване на биологични родители ,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни и непълнолетни ,
проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства .
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Запазването на анонимността на клиента е гарантирана !
тел:0878747345, 0887605798,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/37227/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnostkorektnostprofesionaliz

Озеленяване на площи!
Погледнете нашата уеб страница за грийнстор ТДМ . Желаете озеленяване на градини ? Можете да намерите
информация за окосяване на нашия интернет адрес.
http://obiavidnes.com/obiava/37226/ozelenyavane-na-ploshti

Работа в чужбина сайт
Работа в чужбина и България. Безплатни обяви за работа в чужбина - Англия, Германия, Франция, Австрия. Работа
търси и работа предлага. На този сайт за работа в чужбина ще намерите много полезни ресурси и съвети как да си
намерите работа. Всички обяви се преглеждат и са под постоянен надзор на администратора на сайта за обяви.
http://obiavidnes.com/obiava/37225/rabota-v-chujbina-sayt

Превод от и на румънски език
Prevodach.org съдейства при превод и легализация на лични и фирмени документи за страна и чужбина. Агенцията
осигурява на клиентите си заверка с Апостил (Apostille) в Дирекция „Консулски отношения“ на Министерство на
външните работи, както и във всички държавни институции и чуждестранни посолства в Република България.
Prevodach.org разполага с квалифицирани преводачи, компетентни в превода на текстове с юридическа, техническа,
счетоводна и медицинска тематика на повече от 30 езика. 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/37224/prevod-ot-i-na-rumynski-ezik

Prevodach.org – превод и легализация на удостоверения
Prevodach.org съдейства при превод и легализация на лични и фирмени документи за страна и чужбина. Агенцията
осигурява на клиентите си заверка с Апостил (Apostille) в Дирекция „Консулски отношения“ на Министерство на
външните работи, както и във всички държавни институции и чуждестранни посолства в Република България.
Prevodach.org разполага с квалифицирани преводачи, компетентни в превода на текстове с юридическа, техническа,
счетоводна и медицинска тематика на повече от 30 езика. 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/37223/prevodachorg--prevod-i-legalizaciya-na-udostovereniya

Частен Детектив Иван Иванов- Репутация за най-добро доказателство!
Частен Детектив |Иван Иванов |дългогодишен професионален опит!!!
изневяра и развод-разследване,
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издирва лица,справки,
Корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес и месторабота,
Открива биологични родственици,
наблюдава деца и възрастни с подозрително поведение
-(алкохол,хазарт,наркотици)
Технически контрол-аудио,видео,сателитно наблюдение,
високотехнологично оборудване,
информационна киберсигурност,
съдействие при сделки с имоти-проверка.
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/37222/chasten-detektiv-ivan-ivanov--reputaciya-za-nay-dobro-dokazatelstvo

Детективска Агенция Инкогнито - Детективски Услуги
Детективска Агенция Инкогнито-Безплатни Консултации!
Предлаганите услуги са от частни детективи
с висок професионален стандарт!
Разкрива изневери, издирва лица,
справки, корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес,месторабота и др.
Открива биологични родственици.
Установяване и блокиране на скрита аудио/видео техника
в жилища,офиси автомобили.
GPS предаватели и др.
Повече информация на http://detektivi.com
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
Дететивска Агенция "Инкогнито" Извършва услуги на територията на цяла България!!!
http://obiavidnes.com/obiava/37221/detektivska-agenciya-inkognito---detektivski-uslugi

Детективска Агенция Фокс - Детективски Услуги-100% Успеваемост да откриете истината !
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
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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/37220/detektivska-agenciya-foks---detektivski-uslugi-100-uspevaemost-da-otkriete-istin

Лекари Варна
На вниманието ви е актуализирания виртуален адрес за лекарски заведения във Варна . Освен всичко можете да се
сблъскате с несрещани средства за частично третиране .
http://obiavidnes.com/obiava/37219/lekari-varna

Агенция Аякс e Вашият успешен избор на частен детектив
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/37218/agenciya-ayaks-e-vashiyat-uspeshen-izbor-na-chasten-detektiv

Агенция Аякс e Вашият успешен избор на частен детектив
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
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http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/37217/agenciya-ayaks-e-vashiyat-uspeshen-izbor-na-chasten-detektiv

Детективска Агенция-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/37216/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888135197

Частна Детективска Агенция Аякс Р&С разполага с точната техника, точният екип и най-вече с
необходимият опит нужен за разрешаването на Вашия случай.
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/37215/chastna-detektivska-agenciya-ayaks-rs-razpolaga-s-tochnata-tehnika-tochniyat-ekip-i-

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
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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

Нощница за бременни и кърмачки – различни размери
Памучна дамска нощница за бременни и кърмачки с къс ръкав:
-

Размер М (40-42); L (44-46); XL (48-50); 2XL (52-54);
95% памук;
5% еластан;
Пере се в пералня със студена вода (30°);
Глади се при ниска температура;
Да не се избелва;
Да не се центрофугира.

За повече информация посетете: http://edinden.com/index.php?route=product/category&path=63
http://obiavidnes.com/obiava/37214/noshtnica-za-bremenni-i-kyrmachki--razlichni-razmeri

Изкупуваме земеделски земи
Изкупуваме земеделски земи
Фирма „ДЕЛОВИ ГРУП” ООД се занимава с изкупуването на земеделски земи главно в Южна България, областите:
Пловдив, Пазарджик, Ямбол, Хасково и други.
За желаещите да се разпоредят със собствените си земеделски земи работим така:
http://obiavidnes.com/obiava/37213/izkupuvame-zemedelski-zemi

Андреев ООД-строителни материали
Андреев ООД е българска компания, дошла на пазара през 2005 година. Дейността й е в сферата на продажбата на
строителни материали и крепежни елементи. Търгуваме с осветителни тела и кабели, хидроизолации, ВиК материали,
заваръчна техника, крепежни елементи, мебелен обков, аксесоари за градината и много други продукти. Компанията е
оторизиран представител на известните фирми Валерий СиМ Груп, Киров АД и Ротенберг България.
http://www.andreev-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/37212/andreev-ood-stroitelni-materiali

Картички!!
Разгледайте нашата информационна страница за Napred.BG . Имате нужда от рожден ден ? Предоставяме ви да
намерите информация за Napred.BG на нашия информационен сайт.
http://obiavidnes.com/obiava/37211/kartichki
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Частна детективска агенция Фокс-разследване
Частна детективска агенция Фокс-разследване
- Извършва детективски услуги на територията
на цяла България и Европейският съюз!
- Предлага специални,дискретни разследвания
от професионални частни детективи
- ИЗНЕВЕРИ-наблюдение,фото и видео материали,
комуникации,доклад за свършена работа и местонахождение
на "обекта"по време на разследването
- ИЗДИРВАНЕ на лица-локация със съвременни технологии,
установява биологични родители
- КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ-за частни лица и фирмипазари,продажби,покупки и др.
- Операции под прекритие и вътрешни разследвания
- СПРАВКИ-биографични данни-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация,
проследяване на активи и пасиви.
- JPS системи за проучване и наблюдение,
монтаж на скрито видео и аудио наблюдениев сгради и автомобили, както и откриване на скрити
микрофони и камери
- КОМПЮТЪРНИ ПРОГРАМИ за сигурност и проследяване
на комуникации.
Частните детективи от агенция FOX ви гарантират професионални
и надеждни резултати ,напълно Дискретно!
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://obiavidnes.com/obiava/37210/chastna-detektivska-agenciya-foks-razsledvane

Детективски услуги
Детективска агенция "Стар"-0885350440
starinvestigator@gmail.com
detective-star.com
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
- събиране на данни
- намиране на лица
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
http://obiavidnes.com/obiava/37209/detektivski-uslugi

Детективски услуги
Детективска агенция "Стар"-0885350440
starinvestigator@gmail.com
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detective-star.com
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
- събиране на данни
- намиране на лица
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
http://obiavidnes.com/obiava/37208/detektivski-uslugi

Частен Детектив Детективска Агенция
Частен Детектив Детективска Агенция
Частен Детектив Детективска Агенция,предлага следните
детективски услуги:
-Разкриване на изневери
-Пред бракови разследвания
-Разследване на фирми и общ анализ
-Намиране на изчезнали лица
-Разследване на криминални деяния
-Разследване на измами
-Разследване на лица
-Разследване на имуществено състояние
-Търсене на скрита заснемваща апаратура(видео наблюдение) и откриване
на микрофони.
Детективската Агенция работи на територията на следните градове:София,
Пазарджик,Пловдив,Стара Загора,Хасково,Бургас,Варна,Плевен,Русе,
Благоевград,Сандански,Петрич и др.
Дискретността на проведения разговор и на разследването Ви е гарантирано
на 100% от детективи Инкогнито.
За контакти: Г-н Иванов
тел:0894088838,0877696928
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/37207/chasten-detektiv-detektivska-agenciya

Изгоден апартамет в Суперцентъра на Пловдив
Апартаментът се намира зад търговски център "Гранд" на Капитан Райчо. Като разпределение е две спални, хол, кухня,
баня, тоалетна и перално помещение, всички стаи са непреходни. Апартаментът е чист и спретнат, хола е на паркет,
спалните са с чисто нов ламиниран паркет, кухня, коридор, баня и тоалетна са на теракот. Има асансьор, прекрасна
панорама, топло жилище. Обзаведен с печка , хладилник , пералня , микровълнова, маса с кухненски ъгъл и шкафове,
гардероби , библиотеки , бойлер ,ъглови легла с ракла, холова гарнитура, секция. Подходящ и за студенти.
http://obiavidnes.com/obiava/37206/izgoden-apartamet-v-supercentyra-na-plovdiv
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СЪС

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

!!!

БЕЗПЛАТНИ

ЮРИДИЧЕСКИ

Предлагаме перфектно юридическо съдействие на фирми със задължения !!!
Покупко - продажба на дружествени дялове !!!
Освобождаваме от длъжност и отговорност !!!
Прекратяване и ликвидация на дружества !!!
Регистрация и вписване на нови обстоятелства в Търговския регистър !!!
Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и кантората ни работи за намиране на ефективно ,
законово решение за Вашия проблем !!!
Гарантираме високо ниво на професионализъм при осъществяване на процедурите и коректност !!!
Офертата е валидна за търговски дружества от всички бизнес сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ - Велико Търново
0877 37 20 83
0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/37205/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--bezplatni-yuridicheski-konsultacii--

ЛИПОВОН Lipovon ЛЯТНА ПРОМОЦИЯ ДО 13.07 (ВКЛЮЧИТЕЛНО) при покупка на 2 бр. по 45 лв. за 1 бр.
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!
www.massformula.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/37204/lipovon-lipovon--lyatna-promociya--do-1307-vklyuchitelno-pri-pokupka-na-2-br---p

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!! ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ !!!
Предлагаме перфектно юридическо съдействие на фирми със задължения !!!
Покупко - продажба на дружествени дялове !!!
Освобождаваме от длъжност и отговорност !!!
Прекратяване и ликвидация на дружества !!!
Регистрация и вписване на нови обстоятелства в Търговския регистър !!!
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Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и кантората ни работи за намиране на ефективно ,
законово решение за Вашия проблем !!!
Гарантираме високо ниво на професионализъм при осъществяване на процедурите и коректност !!!
Офертата е валидна за търговски дружества от всички бизнес сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ - Велико Търново
0877 37 20 83
0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/37203/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-otgovornost-

Нова Sony PlayStation Vita Wi-Fi - изгодно
Продавам чисто нова игрова конзола Sony PlayStation Vita Wi-Fi, модел PCH 1004! Продавам я, тъй като не съм геймър и я
спечелих в игра! Куриерската доставка се поема от мен!
Конзолата е в оригинален пакет със зарядно, USB кабел, упътвания, устройството не е включвано въобще.
Някои основни характеристики:
Процесор: ARM Cortex-A9 core (4 core)
Основна памет: 512MB
VRAM (Virtual Random Acces Memory): 128MB
Екран (Touch screen): 5 инча (16:9), 960 x 544, 16 милиона цвята, OLED
Камери: Предна и задна
Резолюция: до 640x480(VGA)
Вградени говорители и микрофон
Wi-Fi услуга за локация
Wireless
Bluetooth
Слот за карта памет: Vita карта памет, карта памет
Подържани формати:
Музика: MP3, MP4, WAVE
Видео: MPEG-4
Снимки: JPEG, TIFF, BMP, GIF, PNG
http://obiavidnes.com/obiava/37202/nova-sony-playstation-vita-wi-fi---izgodno

Дома на побережье Болгарии
Советы юриста как надо купить квартиру в Республике Болгарии. Элитная недвижимость в Болгарии на побережье. Св.
Влас, Синеморец, Пампорово или в другой город. Профессиональные юридические услуги для клиентов.
http://obiavidnes.com/obiava/37201/doma-na-poberejye-bolgarii

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/37200/chasten-detektiv-ivan-ivanov--iznevyarata-i-predatelstvoto

БОР ЧВОР
Бор-Чвор, едно от водещите млекопреработвателни предприятия, реализира продукцията си на българския пазар, като е
предпочитан партньор на големите търговски вериги и складове.
http://obiavidnes.com/obiava/37198/bor-chvor

Онлайн проверка на сметки
Проверка на осигуровки - здравни осигуровки и социални осигуровки. Проверка на данъци, сметки, телефон, ток. На сайта
можете да направите онлайн проверки по интернет на различни видове услуги. Надяваме се, че сайта ще ви бъде полезен
и ще помогне по-бързо и лесно да направите вашите проверки онлайн.
http://obiavidnes.com/obiava/37195/onlayn-proverka-na-smetki

Производство на метални врати
Метални врати и блиндирани врати - запознайте се с предложенията на фирма "Миг Трейд" ЕООД. Всички врати са
произведени във фирмения цех, а монтажа отнема само 40 мин.
http://obiavidnes.com/obiava/37197/proizvodstvo-na-metalni-vrati

Частна Детективска Агенция Аякс Р&С разполага с точната техника, точният екип и най-вече с
необходимият опит нужен за разрешаването на Вашия случай.
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
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и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/37196/chastna-detektivska-agenciya-ayaks-rs-razpolaga-s-tochnata-tehnika-tochniyat-ekip-i-

Продавам часовници Adidas, Puma, Nike led watch! Нови. Ниски цени. На едро и дребно
Продавам часовници на Adidas, Puma и Nike led watch! Всички часовници са нови! За снимки моля пишете на skype :
www.markovi-parfumi.eu или телефон 0876570707! За по – голямо количество намаления! Часовниците се изпращат до
всяка точка на България с куриерска фирма Еконт Експрес! Доставката е 4лв. При закупуване на по – голямо количество
БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА. МНОГО МОДЕЛИ И ЦВЕТОВЕ. Освен това предлагам много други артикули като: дрехи,
парфюми , маратонки и т.н.
За поръчка : www.markovi-parfumi.eu
ТЕЛЕФОН: 0876570707
SKYPE: www.markovi-parfumi.eu ( ТОВА Е КАКТО НИКНЕЙМА НА СКАЙПА, ТАКА И АДРЕСА НА САЙТА, ЕДНИ И
СЪЩИ СА!)
ЦЕНА : 15 -18 ЛВ за 1 бройка, над 5 бройки – 16лв, над 10 бройки – 14лв, над 20 бройки – 12лв!!!
http://obiavidnes.com/obiava/37193/prodavam-chasovnici-adidas-puma-nike-led-watch-novi-niski-ceni-na-edro-i-dre

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

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/37191/zemedelska-zemya-v-byala-slatinavracamezdrahayredinroman-kupuvam-0886236248

Земеделска земя в област ВЕЛИКО ТЪРНОВО -КУПУВАМ
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,
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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/37190/zemedelska-zemya-v-oblast-veliko-tyrnovo--kupuvam

Бизнес или работа - от вас зависи!
Предлагаме ви начин да си изкарвате допълнителни доходи от къщи, като работите с компютър. Дали това ще остане
само начин за допълнителни доходи или ще се превърне във един вид собствен бизнес - само вие можете да изберете!
Зависи от самите вас, ако не си помогнете сами, няма кой да ви помогне! ...и още нещо - ако сте от хората, които са се
&#34;предали&#34; предварително - по-добре не си губете времето, не продължавайте да четете надолу! Вече и в
България има достатъчно хора, които си изкарват прилични допълнителни дохори, така че можем да говорим вече
открито, че това си е направо реална възможност за развитие! Който желае, може да се включи като разгледа сайта с
информация на български език www.zeekrewards.earningnation.com , или ако иска директно може да погледне повече
информация на английски и официалния сайт www.zeekaffiliate.zeekrewards.com От 2 месеца има и скайп група на хора от
България, които си развиват и собствен бизнес в групата на ZeekRewards (не всички естествено), постоянно се задават
въпроси, отговори, обменя се опит, презентации...доста помощ. Ако наистина вярвате в себе си - действайте! Ако сте
настроени пораженчески и винаги другите са ви виновни - няма смисъл дори и да опитвате, повярвайте!
http://obiavidnes.com/obiava/37189/biznes-ili-rabota---ot-vas-zavisi

Обосновани футболни прогнози
Футболни прогнози от PrognoziSport - всичко за футбола и прогнозите. Виж напълно безплатно нашите прогнози за
мачовете от водещите футболни първенства по света.
http://obiavidnes.com/obiava/37187/obosnovani-futbolni-prognozi

Частен Детектив Инкогнито - Доказана дискретност на професионално ниво - Варна ,
Пазарджик , Пловдив , София , Стара Загора
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>GPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
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-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/37185/chasten-detektiv-inkognito---dokazana-diskretnost-na-profesionalno-nivo---varna-

15% отстъпка при онлайн поръчки
Преводаческа агенция „НОВ ВЕК“ осъществява БЪРЗИ и ЕКСПРЕСНИ преводачески услуги от и на английски, турски,
немски, холандски, френски, руски, италиански, испански, гръцки, македонски, румънски, сръбски, хърватски и още 30
езика! Заверка с Апостил (Apostille) и ЛЕГАЛИЗАЦИЯ на лични и официални фирмени документи във всички държавни
ведомства и чуждестранни консулства в Република България. За повече информация и поръчки заповядайте при нас!
гр.София, бул. Васил Левски 1Б,
тел: 02 49 00 756, 0895 60 71 50
Имейл: sofia2@nov-vek.org
Уебсайт: www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/37184/15-otstypka-pri-onlayn-porychki

ЪГЛОВ МОНОБЛОК
Фирма НОВА ВИЗИЯ ви предлага ЪГЛОВ МОНОБЛОК комплект с капак от Дуропласт и двустепенен промивен
механизъм за 299,00 лв.
Промоцията важи до изчерпване на количествата.
За поръчки заповядайте на ул. Дойран 12, тел. 02 4444 004 и 0888 112 530.
Разгледайте и другите ни предложения на www.vizia-bania.com.
http://obiavidnes.com/obiava/37183/yglov-monoblok

„НОВ ВЕК“ - превод и легализация на академични справки
Преводаческа агенция „НОВ ВЕК“ осъществява БЪРЗИ и ЕКСПРЕСНИ преводачески услуги от и на английски, турски,
немски, холандски, френски, руски, италиански, испански, гръцки, македонски, румънски, сръбски, хърватски и още 30
езика! Заверка с Апостил (Apostille) и ЛЕГАЛИЗАЦИЯ на лични и официални фирмени документи във всички държавни
ведомства и чуждестранни консулства в Република България. За повече информация и поръчки заповядайте при нас!
гр.София, бул. Васил Левски 1Б,
тел: 02 49 00 756, 0895 60 71 50
Имейл: sofia2@nov-vek.org
Уебсайт: www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/37182/nov-vek---prevod-i-legalizaciya-na-akademichni-spravki

СТРУКТУРА ЗА ВГРАЖДАНЕ + ТОАЛЕТНА ЧИНИЯ + СМЕСИТЕЛ ЗА ВГРАЖДАНЕ
Фирма НОВА ВИЗИЯ ви предлага ПРОМО КОМПЛЕКТ съдържащ:
- структура за вграждане комплект 3 в 1 с хромиран бутон и крепежни елементи,
- конзолна тоалетна чиния с вградено биде и плавно падащ капак,
- смесител за вграждане, САМО за 499,00 лв.
Промоцията е валидна до изчерпване на количествата.
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За поръчки заповядайте на ул. Дойран 12, тел. 02 4444 004 и 0888 112 530.
Разгледайте и другите ни предложения на www.vizia-bania.com.
http://obiavidnes.com/obiava/37180/struktura-za-vgrajdane--toaletna-chiniya--smesitel-za-vgrajdane

Тестери на парфюми онлайн
Парфюми онлайн от evtiniparfumi.net. От нашия онлайн магазин може да се сдобиете с превъзходен аромат на
изключително поносима цена. Доставката която ще ползвате е с 20 процента отстъпка. Парфюмите са с доказан
произход и качество, а цените са немислимо ниски което ги прави достъпни за всеки един от нас. Пазарувайте онлайн от
evtiniparfumi.net
http://obiavidnes.com/obiava/37179/testeri-na-parfyumi-onlayn

ДВУСТАЕН 59КВ.М. ВЛАДИСЛАВОВО -СПЕШНО
Функционален панелен апартамент в кв. Владиславово.Състои се от голям хол (спалня) с тераса на юг , просторна "Г"
образна кухня с бокс и широка остъклена тераса , баня и тоелет. 3 етаж , вътрешен , без крайни стени , което го прави
изключително топъл.Свободен.Нуждае се от ремонт.Голямата квадратура дава възможност за вътрешно
преустройство при необходимост.Районът е тих и спокоен.
Договаряне!
http://obiavidnes.com/obiava/37177/dvustaen-59kvm-vladislavovo--speshno

ДВУСТАЕН 59КВ.М. ВЛАДИСЛАВОВО -СПЕШНО
Функционален панелен апартамент в кв. Владиславово.Състои се от голям хол (спалня) с тераса на юг , просторна "Г"
образна кухня с бокс и широка остъклена тераса , баня и тоелет. 3 етаж , вътрешен , без крайни стени , което го прави
изключително топъл.Свободен.Нуждае се от ремонт.Голямата квадратура дава възможност за вътрешно
преустройство при необходимост.Районът е тих и спокоен.
Договаряне!
0898227710
http://obiavidnes.com/obiava/37176/dvustaen-59kvm-vladislavovo--speshno

ДВУСТАЕН 59КВ.М. ВЛАДИСЛАВОВО -СПЕШНО
Функционален панелен апартамент в кв. Владиславово.Състои се от голям хол (спалня) с тераса на юг , просторна "Г"
образна кухня с бокс и широка остъклена тераса , баня и тоелет. 3 етаж , вътрешен , без крайни стени , което го прави
изключително топъл.Свободен.Нуждае се от ремонт.Голямата квадратура дава възможност за вътрешно
преустройство при необходимост.Районът е тих и спокоен.
Договаряне!
http://obiavidnes.com/obiava/37175/dvustaen-59kvm-vladislavovo--speshno

Opel Astra 2012 Car DVD Player GPS Bluetooth ipod iphone 8CDC SWC SWE-O7227
Opel Astra 2012 Car DVD Player GPS Bluetooth ipod iphone 8CDC SWC SWE-O7227
DVD GPS Special for Opel Astra 2012 Car
7inch Digital Touch Screen, 800x480 High Definition
Build-in GPS, With Intelligent Voice Guide, Route plan, Advanced POI Management
DVD/VCD/CD/MP3/MP4/CD-R/WMA /JPG/MPG
Build-in Bluetooth with A2DP, HandFree set
Build-in AM/FM Radio, RDS Available
iPod connectivity (Available for iPod Series, iPhone Series, etc)
Original factory panel design, original harness and plug compatibility
Graphical user interface
USB Direct Control
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SD Card Direct Control
Auto zoom function
Original Steer wheeling compatibility
4x45 Watt built-in power
2 RCA Preouts
1 AV Input,1 AV Output, 2 RCA Preouts
Built-in GPS Radio,RDS,Bluetooth,IPOD
MP3/MP4/Player, Photo Browser, Notebook
Realtime Clock, Calendar
www.driveav.com/product/OPEL_Series/2012/0524/243.html
http://obiavidnes.com/obiava/37174/opel-astra-2012-car-dvd-player-gps-bluetooth-ipod-iphone-8cdc-swc-swe-o7227

Счетоводни услуги.
КиМ Солюшънс ООД Ви предлага широк спектър от счетоводни услуги и счетоводни консултантски дейности както за
юридически, така и за физически лица. При нас ще намерите компетентно решаване на
http://obiavidnes.com/obiava/37168/schetovodni-uslugi

Kia Picanto/Morning/EURO Star OEM radio GPS DVD Player SWE-K7137
Kia Picanto/Morning/EURO Star OEM radio GPS DVD Player SWE-K7137
DVD GPS Special for Kia Picanto/Morning/EURO Star Car
7inch Digital Touch Screen, 800x480 High Definition
Build-in GPS, With Intelligent Voice Guide, Route plan, Advanced POI Management
DVD/VCD/CD/MP3/MP4/CD-R/WMA /JPG/MPG
Build-in Bluetooth with A2DP, HandFree set
Build-in AM/FM Radio, RDS Available
iPod connectivity (Available for iPod Series, iPhone Series, etc)
Original factory panel design, original harness and plug compatibility
Graphical user interface
USB Direct Control
SD Card Direct Control
Auto zoom function
Original Steer wheeling compatibility
4x45 Watt built-in power
2 RCA Preouts
1 AV Input,1 AV Output, 2 RCA Preouts
Built-in GPS Radio,RDS,Bluetooth,IPOD
MP3/MP4/Player, Photo Browser, Notebook
Realtime Clock, Calendar
www.driveav.com/product/KIA_Series/2012/0522/153.html
http://obiavidnes.com/obiava/37167/kia-picantomorningeuro-star-oem-radio-gps-dvd-player-swe-k7137

KIA Ceed stereo radio auto DVD player GPS navi IPOD BT SWE-K7138
KIA Ceed stereo radio auto DVD player GPS navi IPOD BT SWE-K7138
DVD GPS Special for KIA Ceed Car
7inch Digital Touch Screen, 800x480 High Definition
Build-in GPS, With Intelligent Voice Guide, Route plan, Advanced POI Management
DVD/VCD/CD/MP3/MP4/CD-R/WMA /JPG/MPG
Build-in Bluetooth with A2DP, HandFree set
Build-in AM/FM Radio, RDS Available
iPod connectivity (Available for iPod Series, iPhone Series, etc)
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Original factory panel design, original harness and plug compatibility
Graphical user interface
USB Direct Control
SD Card Direct Control
Auto zoom function
Original Steer wheeling compatibility
4x45 Watt built-in power
2 RCA Preouts
1 AV Input,1 AV Output, 2 RCA Preouts
Built-in GPS Radio,RDS,Bluetooth,IPOD
MP3/MP4/Player, Photo Browser, Notebook
Realtime Clock, Calendar
www.driveav.com/product/KIA_Series/2012/0522/154.html
http://obiavidnes.com/obiava/37166/kia-ceed-stereo-radio-auto-dvd-player-gps-navi-ipod-bt-swe-k7138

ЛЕТНИ ПРОМОЦИИ - Хотел АКВАЯ*** месец ЮЛИ
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 промоции са:
* При три поредни нощувки, БЕЗПЛАТНО можете да ползвате ЧЕТВЪРТА !
Цените включват: Закуска, Безплатен топъл паркинг, Открит басейн (през летния сезон), Фитнес и WI-Fi интернет .
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/37165/letni-promocii---hotel-akvaya--mesec-yuli

ЛЕТНИ ПРОМОЦИИ - Хотел АКВАЯ*** месец ЮЛИ
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 промоции са:
* При три поредни нощувки, БЕЗПЛАТНО можете да ползвате ЧЕТВЪРТА !
Цените включват: Закуска, Безплатен топъл паркинг, Открит басейн (през летния сезон), Фитнес и WI-Fi интернет .
Допълнителни услуги (не са включени в цената): джакузи, сауна, румсервиз, тенис на маса, билярд, джаги;
**************************************************************************
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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/37164/letni-promocii---hotel-akvaya--mesec-yuli

Детски онлайн магазин Елфите
Детски стоки и играчки от рекламите и непопулярни и нестандартни решения, играчки, които ще намерите единствено
при нас. Ниски цени и високо качество. Доставки за цяла България в рамките на 1-2 дни.
http://obiavidnes.com/obiava/37160/detski-onlayn-magazin-elfite

10.1" (25.65 cm) ACER Aspire One D270-26Cws
10.1" (25.65 cm) ACER Aspire One D270-26Cws, бял, двуядрен Intel® Atom™ 1.6GHz, LED Display (HDMI), 2GB, 320GB,
802.11n, bluetooth, camera, Linux, 1.15kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/37154/101-2565-cm-acer-aspire-one-d270-26cws

15.6" (39.62 cm) ACER V3-571G-53216G75Makk
15.6" (39.62 cm) ACER V3-571G-53216G75Makk, двуядрен Intel® Core™ i5 3210M 2.5/3.1GHz, HD LED Display & GeForce
GT 630M 2GB (HDMI), 6GB, 750GB, DVDRW, 802.11n, bluetooth, camera, USB3.0, Linux, 2.6kg, 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/37150/156-3962-cm-acer-v3-571g-53216g75makk

продавам струг C 11 MSH-103
продавам струг C 11 MSH-103-производство троймаш 2005 година-междуцентрово разтояние две хиляди
милиметра-диаметър
на
обработване
на
детайлите
осемстотин
милиметра-пълно
оборудване-универсал-планшайба-люнет-цена двадесет хиляди лева
http://obiavidnes.com/obiava/37149/prodavam-strug-c-11-msh-103

Детска акумулаторна кола 1118 с дистанционен родителски контрол
Детска акумулаторна кола 1118 с дистанционно управление (родителски контрол), със захранване от 12-волтов
акумулатор, с музикално кормило и МР3 извод, светещи "ксенонови" фарове и индикатор за заряда на батерията.
Подходяща за деца на възраст от 3 до 6 години и с максимално тегло 30 кг. Моето дете - електронен магазин за бебешки
и дестки стоки. Всички необходими за бебето и детето стоки - директно във вашият дом, без лутане по магазините!
http://obiavidnes.com/obiava/37146/detska-akumulatorna-kola-1118-s-distancionen-roditelski-kontrol

10.1" (25.65 cm) Asus Transformer Pad Infinity TF700T
10.1" (25.65 cm) Asus Transformer Pad Infinity TF700T, таблет, Multi-touch Super IPS+ FULL LED Display (microHDMI),
NVIDIA® Tegra® 3 T33 1.6GHz, 1GB RAM, 64GB SSD, 802.11n, bluetooth, 2x camera, Android 4.0, 598g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/37144/101-2565-cm-asus-transformer-pad-infinity-tf700t

Обновени gps навигационни карти 2013 Гармин Нокия Kenwood и за лаптопи с gps
Инсталираме, продаваме подробни GPS навигационни пътни и морски карти за 2013 година на цяла
Европа,Азия,Африка,Северна и южна Америка,Австралия за Garmin GPS, Kenwood вградени GPS навигации, Nokia GSM с
подръжка на GPS, за навигационни системи на Мерцедес, BMW, Audi и за Лаптопи с Bluetooth receiver! ! ! На конкурентни
цени! ! !
За да бъде точен навигатора ви е необходимо да се обновяват картите му, за да показва новите пътища и нови обекти,
които са добавени в новите карти в противен случай GPS-a няма да навигира точно и ще ви обърква.
Това става чрез закупуване на обновленията.При поръчка ви изпращаме инсталирана карта на поръчаната от вас
държава качена на 4GB memory SD Card.Тя достига до вас с куриерска фирма Еконт за 24 часа с наложен платеж
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(плаща се самата карта, когато куриерът ви я достави).
След това трябва само да поставите пратената от нас SD Card отстрани в навигацията и започвате да си боравите с
обновената карта на GPS-а. Към всяка една закупена карта от нас инсталираме и скорост камери, които ще ви
уведомяват за превишаване на скоростта и полиция !!!
За връзка: 0877432129 / 0896082850
Skype: marian_mim
http://www.gps-garmin.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/37141/obnoveni-gps-navigacionni-karti-2013-garmin-nokiya-kenwood-i-za-laptopi-s-gps

13.3" (33.78 cm) Asus Zenbook UX32A-R3001V
13.3" (33.78 cm) Asus Zenbook UX32A-R3001V, двуядрен Intel™ Core i3 2367M 1.4GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB, 500GB
+ 24GB SSD, 802.11n, bluetooth, 3x USB3.0, camera, Windows 7 Home Premium 64bit, 1.45kg, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/37140/133-3378-cm-asus-zenbook-ux32a-r3001v

Супер бизнес предложение сделки с търговски дружества,фирми с задължения!!!
Предлагаме перфектно юридическо съдействие на фирми с 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
намираме ,ефективни законови решения !!!Тел.за връзка 0896948733
http://obiavidnes.com/obiava/37136/super-biznes-predlojenie-sdelki-s-tyrgovski-drujestvafirmi-s-zadyljeniya

13.3" (33.78 cm) Asus Zenbook UX32VD-R3001V
13.3" (33.78 cm) Asus Zenbook UX32VD-R3001V, двуядрен Intel™ Core i5 3317U 1.7/2.6GHz, HD LED Display & GeForce GT
620M (HDMI), 4GB, 500GB + 24GB SSD, 802.11n, bluetooth, 3x USB3.0, camera, Windows 7 Home Premium 64bit, 1.45kg, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/37135/133-3378-cm-asus-zenbook-ux32vd-r3001v

Онлайн секс магазин
Посетете нашия онлайн секс магазин sexshop4pro.com , където ще намерите всичко, от което имате нужда, за да
задоволите и най-големите си капризи. Определено няма да останете разочаровани, защото ние обгрижваме подобаващо
всеки един наш клиент като предлагаме най-доброто! За Вас, нашите клиенти, имаме и страхотни седмични намаления елате и се убедете!
http://obiavidnes.com/obiava/37134/onlayn-seks-magazin

HairPro - коси за удължаване и опашки
Разгледайте нашата страница hairpro-bg.com , където може да откриете най-страхотните аксесоари за коса - опашка
за коса и коса за удължаване. Предлагаме 5 различни цвята - светло рус, тъмно рус, кестеняв, тъмно кестеняв, черен,
както от естествена, така и от изкуствена коса. HairPro е царството на аксесоарите за коса! Елате и се убедете сами!
http://obiavidnes.com/obiava/37133/hairpro---kosi-za-udyljavane-i-opashki

Коса за удължаване
На вашето внимание предлагаме невероятния аксесоар коса за удължаване от естествен и изкуствен косъм в 5 различни
нюанса - светло рус, тъмно рус, кестеняв, тъмно кестеняв, черен. Сдобийте се с коса за удължаване и заблестете като
истинска звезда. Определено ще останете очарована и няма да съжалявате - гаранция!
http://obiavidnes.com/obiava/37131/kosa-za-udyljavane
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Опашки за коса
Открийте само при нас невероятни опашки за коса от естествен или изкуствен косъм в 5 различни цвята - светло рус,
тъмно рус, кестеняв, тъмно кестеняв, черен. С опашка за коса ще сте винаги една крачка пред другите! Опитайте и няма
да съжалявате! Ако не ни вярвате - убедете се сами в думите ни!
http://obiavidnes.com/obiava/37128/opashki-za-kosa

Събиране на вземания, дългове и финансова информация
Събиране вземания, дългове, посредничество изкупуване дългове, ипотеки, посредничество при рефинансиране и
кредитиране
Дължат Ви пари–Ние сме с Вас !
Събиране на просрочени вземания от длъжниците.
а/ Проверка финансовото състояние на длъжника;
б/ Лични контакти с длъжника и с кредитора;
в/ Подписване на договори за изплащане на вземането.
1. Финансова помощ и посредничество при кредитиране.
2. Посредничество при рефинансиране,
3. Изкупуване на дългове. Изкупуване изкупуване ипотеки – посредничество.
4. Правни консултации - банкови проблеми, проблеми с кредити, трудови спорове, търговски дела, проблеми с недвижими
имоти, фирмени договори, съдебно и извънсъдебно събиране на вземания, семейни проблеми, наследствени проблеми,
глоби, наказания, проблеми с администрации и институции – държавни и общински, ипотеки, запори, възбрани и други.
5. Поемане цялостното събиране на задължения.
6. Бизнес съвети и услуги за бизнеса.
Адрес за контакти: „ДЕЛОВИ ГРУП” ООД
град Пловдив, ул. „Драва” № 5
Телефони: 032/96 33 11; 0898 82 97 24
www.turgovebg.com
E-mail: turgove.bg@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/37127/sybirane-na-vzemaniya-dylgove-i-finansova-informaciya

13.3" (33.78 cm) Asus Zenbook UX32VD-R4002V
13.3" (33.78 cm) Asus Zenbook UX32VD-R4002V, двуядрен Intel™ Core i7 3517U 1.9/3.0GHz, FULL HD LED Display &
GeForce GT 620M (HDMI), 4GB, 500GB + 24GB SSD, 802.11n, bluetooth, 3x USB3.0, camera, Windows 7 Home Premium 64bit,
1.45kg, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/37126/133-3378-cm-asus-zenbook-ux32vd-r4002v

Късокосмести красавци
Продавам мъжко и женски котета (Scottish fold и Scot tish straight). Котета ще бъдат научени на хигиенни навици,да
точат нокти върху сп ециални уреди, а също ще имат ветеринарен паспорт с неоходими обезпаразитявания и
имунизации.Телефон за контакт: 0885246459
http://obiavidnes.com/obiava/37123/kysokosmesti-krasavci

Късокосмести красавци
Продавам мъжко и женски котета (Scottish fold и Scot tish straight). Котета ще бъдат научени на хигиенни навици,да
точат нокти върху сп ециални уреди, а също ще имат ветеринарен паспорт с неоходими обезпаразитявания и
имунизации.Телефон за контакт: 0885246459
http://obiavidnes.com/obiava/37122/kysokosmesti-krasavci

15.6" (39.62 cm) Lenovo Z580A 59335996
15.6" (39.62 cm) Lenovo Z580A 59335996, червен, Intel™ Core i5 3210M 2.5GHz, HD LED Display & GeForce GT 630M 2GB
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DDR3 (HDMI), 4GB, 750GB, DVDRW, 802.11n, camera, USB3.0, Free DOS, 2.65kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/37120/156-3962-cm-lenovo-z580a-59335996

Захранване за таблет Samsung Galaxy Tab P1000
Захранване за таблет Samsung Galaxy Tab P1000, 5V/2A/10W
http://obiavidnes.com/obiava/37117/zahranvane-za-tablet-samsung-galaxy-tab-p1000

Рамбо-1 ЕООД Кърти,Почиства, Извозва отпадъците и ВИК
Рамбо-1 ЕООД Кърти,Почиства, Извозва
Цени!0878907360,029737707 Румен Радев

отпадъците,

ВИК

и

Довършителни

работи

на

Ниски

http://obiavidnes.com/obiava/26339/rambo-1-eood-kyrtipochistva-izvozva-otpadycite-i-vik

Уроци по английски език
Уроци по английски език,12 лв. за астрономичен час.
http://obiavidnes.com/obiava/37114/uroci-po-angliyski-ezik

Чанта Thermaltake iXoft Bag
Чанта Thermaltake iXoft Bag, до 15" (38.1 cm), черна
http://obiavidnes.com/obiava/37113/chanta-thermaltake-ixoft-bag

Детективска Агенция-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/37112/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888135197

Детективска Агенция Инкогнито - Доказана дискретност !!!
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.
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-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/37110/detektivska-agenciya-inkognito---dokazana-diskretnost-

320GB WD My Passport™ черен
320GB WD My Passport™ черен, 2.5" (6.35 cm), външен, 256bit криптиране, автоматичен "backup", USB3.0 (+захранване
през USB), 2г гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/37107/320gb-wd-my-passport-cheren

500GB WD My Passport™ черен/сребрист/син/червен/бял
500GB WD My Passport™ черен/сребрист/син/червен/бял, 2.5" (6.35 cm), външен, 256bit криптиране, автоматичен
"backup", USB3.0 (+захранване през USB), 2г гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/37103/500gb-wd-my-passport-cherensrebristsinchervenbyal

БЪРЗИ КРЕДИТИ до 1000 лв.
Лесни и бързи кредити
само за вас от 500 до 1000 лв.
Одобрение за 30 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Адрес:гр.Перник
ул.Отец Паисий №52/зад сградата на НОИ/
моб. 0876/32 30 30 ; 0876/27 27 67
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/36732/byrzi--krediti--do--1000-lv

750GB WD My Passport™ черен
750GB WD My Passport™ черен, 2.5" (6.35 cm), външен, 256bit криптиране, автоматичен "backup", USB3.0 (+захранване
през USB), 2г гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/37099/750gb-wd-my-passport-cheren

1000GB WD My Book™ Studio
1000GB WD My Book™ Studio, външен, 3.5" (8.89 cm), FireWire 800 & USB2.0, алуминиев корпус, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/37096/1000gb-wd-my-book-studio

Пейнт Зуум - пистолет за супер бързо и гладко боядисване
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Пейнт Зум
Боядисвайте лесно, бързо и качествено с оригиналния Пейнт Зум, който ние Ви предлагаме.
Пистолетът е направен от висококачествени, здрави и леки материали и мощен мотор от 650 вата.
Спестете си време и пари с тази нова технология, гарантираща Ви изразходване на по-малко боя и
равномерно боядисване на всички видове повърхности.
”БГ магазин” предлага на своите клиенти най-добрата и атрактивна цена на този уред,
заповядайте при нас!
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/37095/peynt-zuum---pistolet-za-super-byrzo-i-gladko-boyadisvane

Стийм МопХ 5 !Пейнт зуум, Масажори!Виброколани!Целутрон,Йонизатор
Електрическа подачистачка!Стийм МопХ 5 !Пейнт зуум,
Масажори!Виброколани!Целутрон,Йонизатор
ДЕТОКСИКАТОРИ 176 лв
Електрическа подочистачка Twister Sweeper 49лв
Магнитни наколенки др Ливайн - 45лв !
Парочистачка Стийм Моп X 5 Цена -159лв
Масажна - масажираща седалка 179.лв
Пейнт Зуум - пистолет за супер бързо и гладко боядисване 89.90 лв
Лодка за захранка обхват 300-500 м 340лв
Риболовен сонар 150лв
Вибриращ колан с термо ефект за бързо отслабване и идеална фигура. 85.лв
PhotoBlocker Спрей За защита от камерите на КАТ 25 лв
Енергийна гривна power balance-19 !
Антицелулитен вибромасажор Manipol Body 65 лв !
Уред за сребърна вода 79лв
ФРИМАТОР-УЛТРАЗВУКОВ ПИЛИНГ 199лв
Квантов Анализатор - Компютърна диагностика на здравословното състояние 900лв
Виброплейт Фитнес уред от ново поколение 570лв
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/37094/stiym-moph-5-peynt-zuum-masajorivibrokolanicelutronyonizator

йонизатори Озонотор за въздух и вода
йонизатори Озонотор за въздух и вода.
Нашият магазин предлага на своите клиенти Озонотор за въздух и вода.
Устройството произвежда озон от кислорода във въздуха и образува отрицателни йони,
които премахват замърсявания и миризми и спомагат за унищожаването на болестотворни организми.
”БГ магазин” разполага и с йонизатори – Йонизатор ”AEROION” и Йонизатор и генератор на озон ”M Fresh”. За повече
информация относно изброените уреди се свържете с нас или посетете нашия сайт.
Прочистете вдишвания от Вас въздух, дарявайки си здраве.
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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/37092/yonizatori-ozonotor-za-vyzduh-i-voda

2000GB WD My Book™ Studio
2000GB WD My Book™ Studio, външен, 3.5" (8.89 cm), FireWire 800 & USB2.0, алуминиев корпус, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/37089/2000gb-wd-my-book-studio

WD My Net N600
WD My Net N600, Dual-N Band 300+300Mbps Wireless-N Router, 4Port 10/100 Switch, USB
http://obiavidnes.com/obiava/37085/wd-my-net-n600

WD My Net N750
WD My Net N750, Dual-N Band 450+300Mbps Wireless-N Router, 4Port Gigabit Switch, 2xUSB
http://obiavidnes.com/obiava/37082/wd-my-net-n750

15.6" (39.62 cm) DELL Inspiron N5040
15.6" (39.62 cm) DELL Inspiron N5040, "Obsidian Black" N0107, двуядрен Pentium™ 2.13GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB,
500GB, DVDRW, 802.11n, bluetooth, camera, Linux, 2.37kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/37079/156-3962-cm-dell-inspiron-n5040

15.6" (39.62 cm) DELL Inspiron N5050
15.6" (39.62 cm) DELL Inspiron N5050, "Obsidian Black" N0207, двуядрен Pentium™ B960 2.2GHz, HD LED Display (HDMI),
4GB, 500GB, DVDRW, 802.11n, bluetooth, camera, Linux, 2.37kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/37075/156-3962-cm-dell-inspiron-n5050

15.6" (39.62 cm) DELL Inspiron N5050
15.6" (39.62 cm) DELL Inspiron N5050, "Obsidian Black" N0906, двуядрен Intel® Core™ i3 2330M 2.20GHz, HD LED Display
(HDMI), 6GB, 640GB, DVDRW, 802.11n, bluetooth, camera, Free DOS, 2.37kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/37071/156-3962-cm-dell-inspiron-n5050

15.6" (39.62 cm) DELL Inspiron N5050
15.6" (39.62 cm) DELL Inspiron N5050, "Obsidian Black" N0907, двуядрен Intel® Core™ i5 2430M 2.4GHz, HD LED Display
(HDMI), 6GB, 640GB, DVDRW, 802.11n, bluetooth, camera, Linux, 2.37kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/37067/156-3962-cm-dell-inspiron-n5050

2000GB WD My Book™ Live
2000GB WD My Book™ Live, външен, 3.5" (8.89 cm), Lan1000 (DLNA), 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/37063/2000gb-wd-my-book-live

3000GB WD My Book™ Live
3000GB WD My Book™ Live, външен, 3.5" (8.89 cm), Lan1000 (DLNA), 3г. гаранция
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http://obiavidnes.com/obiava/37059/3000gb-wd-my-book-live

Gigabyte H61M-S1
Gigabyte H61M-S1, H61, LGA1155, DDR3, PCI-E 3.0, D-Sub, SB7.1, Lan1000, SATA, mATX
http://obiavidnes.com/obiava/37056/gigabyte-h61m-s1

Секс чат по скайп и др.
Това е бърз начин за запознанствa с нови хора чрез Скайп, MSN, ICQ, AIM или Yahoo с цел СЕКС! Разменете
координатите си с всякакви момичета или момчета! С bg.sexvideosex.eu това е наистина лесно!
Ако имате Скайп, MSN, ICQ, AIM или Yahoo акаунт, може да се регистрирате безплатно в bg.sexvideosex.eu и лесно да
намерите секс партньор, дори и за тази вечер!
http://obiavidnes.com/obiava/37054/seks-chat-po-skayp-i-dr

Gigabyte H61M-DS2H
Gigabyte H61M-DS2H, H61, LGA1155, DDR3, PCI-E 3.0, HDMI, SB7.1, Lan1000, SATA, mATX
http://obiavidnes.com/obiava/37051/gigabyte-h61m-ds2h

Направа на фаянс, теракот, гранитогрес - в.търново
Направа на фаянс, теракот, гранитогрес, настилки и облицовки. Бързо качественно и евтино.
За контакти: 0897988232
Пенчо Михайлов
http://obiavidnes.com/obiava/37050/naprava-na-fayans-terakot-granitogres---vtyrnovo

18.5" (47 cm) AOC e950Swn
18.5" (47 cm) AOC e950Swn, 5ms, HD LED, 20 000 000:1 200cd/m2, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/37047/185-47-cm-aoc-e950swn

21.5" (54.61 cm) AOC i2252Vwh
21.5" (54.61 cm) AOC i2252Vwh, IPS panel, FULL HD LED, 5ms, 20 000 000:1 250cd/m2, HDMI & DVI, колонки, черен, TCO
5.2, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/37044/215-5461-cm-aoc-i2252vwh

Изграждане и ремонт на ВиК инсталации
Интер Монтаж ЕООД специализирана в смяната на хоризонтални и вертикални водопроводни щрангове в стари
жилищни блокове и административни сгради.
Огледът, консултацията и изготвянето на офертата са безплатни.
По желание на клиента, след изготвянето на офертата, се дават адреси в района, на които фирмата е извършвала
ремонтна дейност, за проверка на качеството на работата.
Фирмата предлага варианти за разсрочено плащане без оскъпяване на дължимата сума.(например на равни вноски до
12мес без лихва)
Гаранция - 7години.
тел: 02/8471809 GSM.0885 598 213
www.intermontaj.com
Красимир Павлов
http://obiavidnes.com/obiava/37042/izgrajdane-i-remont-na-vik-instalacii

21.5" (54.61 cm) AOC e2251FWU
21.5" (54.61 cm) AOC e2251FWU, захранване & сигнал чрез USB, FULL HD, 5ms, 800:1 150cd/m2, черен, 3г.
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http://obiavidnes.com/obiava/37040/215-5461-cm-aoc-e2251fwu

23.6" (59.94 cm) AOC e2450Swda
23.6" (59.94 cm) AOC e2450Swda, FULL HD LED, 5ms, 20 000 000:1 250cd/m2, DVI (HDCP), черен, TCO 5.0, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/37036/236-5994-cm-aoc-e2450swda

18.5" (47 cm) Philips 196V3LSB5 HD LED
18.5" (47 cm) Philips 196V3LSB5 HD LED, 5ms 10 000 000:1 250cd/m2, DVI (HDCP), черен, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/37033/185-47-cm-philips-196v3lsb5-hd-led

Детектив секюрити
Търсите секюрити ? Предоставяме ви да съберете сведения за детективски услуги . Заповядайте на нашия сайт за
детектив .
http://obiavidnes.com/obiava/37030/detektiv-sekyuriti

21.5" (54.61 cm) Philips 226V3LSB5 FULL HD LED
21.5" (54.61 cm) Philips 226V3LSB5 FULL HD LED, 5ms 10 000 000:1 250cd/m2 DVI (HDCP), черен, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/37029/215-5461-cm-philips-226v3lsb5-full-hd-led

Агенция Аякс e Вашият успешен избор на частен детектив
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/37026/agenciya-ayaks-e-vashiyat-uspeshen-izbor-na-chasten-detektiv

Агенция Аякс e Вашият успешен избор на частен детектив
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/37025/agenciya-ayaks-e-vashiyat-uspeshen-izbor-na-chasten-detektiv
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Частна Детективска Агенция Аякс Р&С разполага с точната техника, точният екип и най-вече с
необходимият опит нужен за разрешаването на Вашия случай.
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/37024/chastna-detektivska-agenciya-ayaks-rs-razpolaga-s-tochnata-tehnika-tochniyat-ekip-i-

продавам струг С 11 МТ-С 11 МВ-C 11 MSH 103
продавам троянски струг производство 2005 година -C 11 MSH-междуцентрово разтояние две хиляди
милиметра-диаметър на обработване на детайлите осемстотин милиметра-цена двадесет хиляди лева-струг с 11
мт-междуцентрово разтояние три хиляди милиметра-оборудван планшайба-универсал-два люнета-цена десет хиляди
лева-струг с 11 мв-междуцентрово разтояние две хиляди милиметра-диаметър на обработване на детайлите
четиристотин и петдесет милиметра-цена шест хиляди лева
http://obiavidnes.com/obiava/37023/prodavam-strug-s-11-mt-s-11-mv-c-11-msh-103

18.5" (47 cm) LG E1951S-BN
18.5" (47 cm) LG E1951S-BN, 5ms, HD LED, 5 000 000:1, 250cd/m2, 3г
http://obiavidnes.com/obiava/37022/185-47-cm-lg-e1951s-bn

Частен Детектив Инкогнито - Доказана дискретност на професионално ниво - Варна ,
Пазарджик , Пловдив , София , Стара Загора
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>GPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
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Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/37021/chasten-detektiv-inkognito---dokazana-diskretnost-na-profesionalno-nivo---varna-

Секс камери 100% безплатно!
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.
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/37016/seks-kameri-100-bezplatno

СЕО оптимизация на сайтове
Погледнете нашата страница за СЕО за Google . Имате нужда от търсачки ? Можете да откриете сведения за СЕО
оптимизация на сайт на нашата интернет страница.
http://obiavidnes.com/obiava/37014/seo-optimizaciya-na-saytove

Зареждане на тонер касети
Зареждане на тонер касети за Brother DCP 7010/7020/HL 2030/2040/2070/2075/2140/2150/2170/MFC 7220/7225/7420/7820
Цени за зареждане с ДДС:
Brother DCP 7010/7020, Зареждане на тонер касета за 2500 копия – 38.40 лв.
Brother HL 2030/2040, Зареждане на тонер касета за 2500 копия – 38.40 лв.
Brother HL 2070/2075, Зареждане на тонер касета за 2500 копия – 38.40 лв.
Brother HL 2140/2150/2170, Зареждане на тонер шпула за 1500 копия – 33.60 лв.
Brother HL 2140/2150/2170, Зареждане на тонер шпула за 2600 копия – 38.40 лв.
Brother MFC 7220/7225, Зареждане на тонер касета за 2500 копия – 38.40 лв.
Brother MFC 7420/7820, Зареждане на тонер касета за 2500 копия – 38.40 лв.
Касетите са придружени с ТЕСТ за гарнация на качество на печат.
Продажба на нови оригинални и съвместими консумативи за офис техника –
тонер касети, мастилници, ленти, модули, шпули, тонери, девелопери; www.arbikas.com
http://obiavidnes.com/obiava/37011/zarejdane-na-toner-kaseti

Зареждане на тонер касети
Зареждане на тонер касети за HP 1010/1012/1015/1018/1020/1022/ P1005/1006/1505/4/4+/5
Цени за зареждане с ДДС:
HP 1010/1012/1015/1018/1020/1022, Зареждане на тонер касета за 2000 копия –
36.00 лв.
HP P1005/ P1006, Зареждане на тонер касета за 1500 копия – 36.00 лв.
HP P1005/ P1006, Зареждане на тонер касета за 700 копия /стартова/ - 33.60 лв.
HP P1505, Зареждане на тонер касета за 1000 копия /стартова/ - 33.60 лв.
HP P1505, Зареждане на тонер касета за 2000 копия – 36.00 лв.
HP 4/4+/5, Зареждане на дълбока тонер касета за 8800 копия – 62.40 лв.
HP 4/4+/5, Зареждане на плитка тонер касета за 6800 копия – 52.80 лв.
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Касетите са придружени с ТЕСТ за гарнация на качество на печат.
Продажба на нови оригинални и съвместими консумативи за офис техника –
тонер касети, мастилници, ленти, модули, шпули, тонери, девелопери; www.arbikas.com
http://obiavidnes.com/obiava/37009/zarejdane-na-toner-kaseti

Зареждане на тонер касети
Зареждане на тонер касети за Samsung ML 1510/1710, 1610, 1660/1665, 1640/2240, 1660/1665,
SCX 4016/4216, 4300, 4521F, 4600/4623
Цени за зареждане с ДДС:
Samsung ML 1510/1710, Зареждане на тонер касета за 3000 kопия – 36.00лв.
Samsung ML 1610, Зареждане на тонер касета за 2000 kопия – 33.60 лв.
Samsung ML 1660/1665, Зареждане на тонер касета за 1500 kопия – 38.40 лв.
Samsung ML 1660/1665, Зареждане на тонер касета и смяна на ресет чип за 1500 kопия 46,80 лв.
Samsung ML 1640/2240, Зареждане на тонер касета за 1500 копия – 33.60 лв.
amsung ML 1640/2240, Зареждане на тонер касета /стартова за 700 копия/ - 32.40 лв.
Samsung SCX 4016/4216, Зареждане на тонер касета за 3000 kопия – 36.00 лв.
Samsung SCX 4300, Зареждане на тонер касета за 2000 копия – 36.00 лв.
Samsung SCX 4300, Зареждане на тонер касета и смяна ресет чип за 2000 копия – 46,80 лв.
Samsung SCX 4521F, Зареждане на тонер касета за 1500 kопия – 33.60 лв.
Samsung SCX 4521F, Зареждане на тонер касета за 3000 копия – 36.00 лв.
Samsung SCX 4600/4623, Зареждане на стартова тонер касета за 1500 копия – 36.00 лв.
Samsung SCX 4600/4623, Зареждане на тонер касета за 2500 копия – 38.40 лв.
Samsung SCX 4600/4623, Зареждане на тонер касета и смяна на ресет чип за 1500 копия 50.40 лв.
Samsung SCX 4600/4623, Зареждане на тонер касета и смяна на ресет чип за 2500 копия 54.00 лв.
Касетите са придружени с ТЕСТ за гарнация на качество на печат.
Продажба на нови оригинални и съвместими консумативи за офис техника –
тонер касети, мастилници, ленти, модули, шпули, тонери, девелопери; www.arbikas.com
http://obiavidnes.com/obiava/37008/zarejdane-na-toner-kaseti

Зареждане на тонер касети
Зареждане на тонер касети за Xerox Phaser 3117, 3140, PE 220, 120 WC 3119
Цени за зареждане:
Xerox Phaser 3117, Зареждане на тонер касета, - 36,00 лв. с ДДС
Xerox Phaser 3140, Зареждане на тонер касета за 1500копия – 36.00 лв. с ДДС
Xerox Phaser 3140, Зареждане на тонер касета за 2500 копия – 38.40 лв. с ДДС
Xerox Phaser 3140, Зареждане на тонер касета и смяна ресет чип за 1500 копия – 46,80 лв. с ДДС
Xerox Phaser 3140, Зареждане на тонер касета и смяна ресет чип за 2500 копия –
50.40 лв. с ДДС
Xerox PE 220, Зареждане на тонер касета и ресетиране на чип за 3000 копия –
48.00 лв. с ДДС
Xerox PE 120, Зареждане на тонер касета и ресетиране на чип за 3500 kопия –
42.00 лв. с ДДС
Xerox PE 120, Зареждане на тонер касета и ресетиране на чип за 5000 kопия –
60.00 лв. с ДДС
Xerox WC 3119, Зареждане на тонер касета и ресетиране на чип, 3к – 42.00 лв. с ДДС
Касетите са придружени с ТЕСТ за гарнация на качество на печат.
Продажба на нови оригинални и съвместими консумативи за офис техника –
тонер касети, мастилници, ленти, модули, шпули, тонери, девелопери; www.arbikas.com
http://obiavidnes.com/obiava/37007/zarejdane-na-toner-kaseti
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Сервиз за принтери
Данни : Фирма АРБИКАС НОВ ОФИС с адрес: София 1606, бул. Пенчо Славейков 13, вх.А, ап.1 (200 м. преди Пирогов, на
пресечката на бул. Пенчо Славейков с ул. Люлин Планина); входа е откъм ул.Люлин Планина, с работно време от
Понеделник до Петък от 10:00 до 17:00 НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ: !!!ЕКСПРЕСНО ПРЕЗАРЕЖДАНЕ НА ТОНЕР КАСЕТИ
С ТЕСТ И ГАРАНЦИЯ!!! Рециклиране и разпушване на глави за струйни принтери, многофункционални машини и цветни
копири с ТЕСТ и гаранция. Нови и обновени принтери, копири, МФД (мултифункционални машини – принтер – копир –
скенер). Продажба на нови оригинални и съвместими консумативи за офис техника – касети, мастилници, ленти, модули,
тонери, девелопери. Директен внос и продажба на оригинални и неоригинални резервни части за принтери, копири и
комбинирани устройства. Обширна номенклатура на склад. Директен внос и продажба на бутилки и чували с тонер за
рециклиране на тонер касети. Доставка на консумативи за страната и София, и обслужване по адреси. Сервизна
поддръжка на офис техника - принтери (лазерни, струйни, матрични), копирни машини, факсове, многофункционални
устройства. За контакти с нас: Офис Пирогов: 028520823, 0896809944/ skype: ARBIKAS – офис Пирогов/ email:
center@arbikas.com
http://obiavidnes.com/obiava/37006/serviz-za-printeri

Интериорни врати по индивидуален проект
Интериорни врати българско производство по ИНДИВИДУАЛНИ РАЗМЕРИ И ПРОЕКТ НА КЛИЕНТА.Широка гама от
цветове,модели,видове стъкло.Възможност за избор на покритие-ламинат,крафт мастер,естествен фурнир.Цяла
каса,плаващи первази,гумени уплътнения.Напълно окомплектовани с обков,панти,дръжки,брава.Вратите са подходящи
за хотели,офиси,административни сгради,жилища;издръжливи както в сухи така и в мокри помещения.Имаме
неограничени възможности за съчетание на цветове,модели,остъкление.Цени започващи от 250 лв за лиминирани
варианти.За повече информация заповядайте на адрес гр.Варна,ул.”Г.Бенковски” 86 А или на сайт www.vrati-vrati.com
http://obiavidnes.com/obiava/37003/interiorni-vrati-po-individualen-proekt

Ипотечни Кредити до 200000 за София и Перник
Финансова Институция Отпуска Заем Срещу Ипотека до 200 000 лв.
Бързи Ипотечен кредит от 5000 до 200 000лв.
С ипотека на недвижим имот.
Без такса за оценка на имота.
Без доказване на доходи.
Без такса управление на кредита.
Без промяна на лихвените условия.
Погасяване на заема предсрочно без наказателна лихва.
Срок за погасяване от 1м до 60м.
Усвояване до 3 дни.
За градовете София и Перник.
Разплащанията се извършват по банков път.
Тел: 0877 99 99 60
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/36997/ipotechni-krediti-do-200000-za-sofiya-i-pernik

Ипотечни Кредити до 200000 за София и Перник
Финансова Институция Отпуска Заем Срещу Ипотека до 200 000 лв.
Бързи Ипотечен кредит от 5000 до 200 000лв.
С ипотека на недвижим имот.
Без такса за оценка на имота.
Без доказване на доходи.
Без такса управление на кредита.
Без промяна на лихвените условия.
Погасяване на заема предсрочно без наказателна лихва.
Срок за погасяване от 1м до 60м.
Усвояване до 3 дни.
За градовете София и Перник.
Разплащанията се извършват по банков път.
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burzikrediti.bg

http://obiavidnes.com/obiava/33191/ipotechni-krediti-do-200000-za-sofiya-i-pernik

ВОДОНАГРЯВАЩА СМЕСИТЕЛНА БАТЕРИЯ
ВОДОНАГРЯВАЩА СМЕСИТЕЛНА БАТЕРИЯ
Проточни електрически смесителни батерии - това са водонагреватели с мигновено действие,
загряващи протичащата вода до 30-60 градуса в рамките от 3 до 5 секунди.
Водонагряващите смесителни батерии са високоефективни малогабаритни уреди,
които осигуряват топла вода за битови нужди с желаната от потребителя температура.
Те заместват напълно акумулиращите водонагреватели, които са с голям водосъдържател
за съхранение на предварително затоплената вода и големи размери.
Проточните бойлери, вградени в смесителни батерии са подходящи както за дома,
офиса, заведението, двора, лятната градина, така и за всяко друго място,
до което има осигурен достъп на студена вода и ел. захранване.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/36991/vodonagryavashta-smesitelna-bateriya

Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>JPS 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
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E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/36988/detektivska-agenciya-inkognito-chastni-detektivi

Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>JPS 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/36987/detektivska-agenciya-inkognito-chastni-detektivi

Детективска агеция Фокс
Разгледайте нашия уеб сайт за Фокс . Имате нужда от частен детектив ? Можете да съберете информация за частен
детектив Фокс на нашия специализиран сайт.
http://obiavidnes.com/obiava/36975/detektivska-ageciya-foks

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 ,
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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/36956/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/36955/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 ,
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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/36954/detektivska-agenciya-hameleon---profesionalni-detektivi

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/36947/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 !!!
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НОВЕ КОНСУЛТ - Велико Търново
0877 37 20 83
0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/36946/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/36945/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--bezplatni-yuridicheski-konsultacii--

АНТИЦЕЛУЛИТЕН МАСАЖОР ЗА ОТСЛАБВАНЕ ** 38 лв.!
АНТИЦЕЛУЛИТЕН МАСАЖОР BENICE BODY SLIMMER
** МАСАЖОР ОТ НАЙ-НОВО ПОКОЛЕНИЕ; САМО ДВА ПЪТИ ДНЕВНО
ПО 3 МИН. И ОСЕЗАЕМ РЕЗУЛТАТ ЗА СТРОЙНО ТЯЛО ДО МЕСЕЦ!
** ПРЕМАХВА ПОДКОЖНИТЕ МАЗНИНИ И ЦЕЛУЛИТА!
Aнтицелулитната система за цялостен масаж Benice Body Slimmer премахва подкожните мазнини и целулита за 4
седмици. Масажорът се използва само два пъти дневно по 3 минути за всяка проблемна зона и ще имате много добри
резултати само след месец.
Уредът успешно пресъздава ръчен антицелулитен масаж, като едновременно стимулира всяка клетка със силно
движение, с цел разбиване на подкожната мастна тъкан и целулит.
Със своите 72 масажиращи „крачета” масажорът увеличава еластичността на кожата чрез интензивно
стимулиране на третираната област и в резултат получавате стегнато стройно тяло без целулит и излишни мастни
натрупвания!
Масажорът стимулира периферните кръвоносни съдове, подобрява кръвообращението и ускорява метаболизма.
Облекчава подуване и напрегнати мускули.
Системата за отслабване Benice Body Slimmer ви предлага възможността да се насладите на интензивен
антицелулитен масаж, който ще прамахне портокаловата кожа по краката, задните части и ръцете.
Антицелулитния масажор успешно премахва излишните мастни натрупвания на корема, както и неприятните
"паласки".
Видеоклипове:
http://youtu.be/fq7PUkiiZxE
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http://www.youtube.com/watch?v=u_y3ah5yv0M
Масажорът Benice Body Slimmer е вашето мощно оръжие срещу целулита!
Гаранция 1 г. Сертификат СЕ
Произход: Китай
ЦЕНА: 38 лв.
ПОКУПКИ
София, пазар "Борово", павилион 12
(срещу входа на супермаркет "Европа")
или по куриер на Еконт с наложен платеж; такса с намаление -20% до поискване 5,10 лв., до адрес 6,20 лв. и получаване
на следващия ден,
а за селища без офис на Еконт до адрес 7,50 лв. и получаване до три дни
КОНТАКТИ
02/855 26 35; 0887/255 692; 0879/268 782
инж. Димитър СТОЯНОВ
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ ЕЛЕКТРОННИ МАГАЗИНИ
www.albo-bg.com
www.albobg.com
www.albo-bg.info
http://obiavidnes.com/obiava/36944/anticeluliten-masajor-za-otslabvane--38-lv

Превод от и на турски език
Prevodach.org е лицензирана агенция за превод и легализация на всички видове общински и фирмени документи от и за
чужбина. Агенцията разполага с професионални преводачи, компетентни в превода на текстове от и на повече от 30
езика с разнообразна тематика – икономическа, техническа, юридическа, медицинска и др. 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/36943/prevod-ot-i-na-turski-ezik

Prevodach.org – превод и легализация на удостоверения
Prevodach.org е лицензирана агенция за превод и легализация на всички видове общински и фирмени документи от и за
чужбина. Агенцията разполага с професионални преводачи, компетентни в превода на текстове от и на повече от 30
езика с разнообразна тематика – икономическа, техническа, юридическа, медицинска и др. 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/36942/prevodachorg--prevod-i-legalizaciya-na-udostovereniya

Почивка на балкан
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Вила "Петлето" предлага лятна почивка в Родопите.Вилата се намира в
с. Соколовци, до Пампорово.За повече подробности www.vila-petleto.smolyanbg.net
http://obiavidnes.com/obiava/36940/pochivka-na-balkan

Почивка на балкан
Вила "Петлето" предлага лятна почивка в Родопите.Вилата се намира в
с. Соколовци, до Пампорово.За повече подробности www.vila-petleto.smolyanbg.net
http://obiavidnes.com/obiava/36939/pochivka-na-balkan

Sofia-Rentacar.com
Looking for rent a Car? You can check it on our virtual site for rent a Car Sofia. A Class Chevrolet Spark, Kia Picanto, Ford Ka,
Chevrolet Avelo B Class Ford Fiesta, Chevrolet Lacetti, Fiat Grande Punto, Opel Corsa Class C Chevrolet HHR, Opel Astra Aut,
Fiat Bravo, Alfa Romeo 159 JTM
http://obiavidnes.com/obiava/36937/sofia-rentacarcom

ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ - Иван Иванов-дългогодишен детектив!!!
Частен Детектив |Иван Иванов |дългогодишен професионален опит!!!
изневяра и развод-разследване,
издирва лица,справки,
Корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес и месторабота,
Открива биологични родственици,
наблюдава деца и възрастни с подозрително поведение
-(алкохол,хазарт,наркотици)
Технически контрол-аудио,видео,сателитно наблюдение,
високотехнологично оборудване,
информационна киберсигурност,
съдействие при сделки с имоти-проверка.
Основната цел е:бързина,коректност,
качество и достоверност на събраната информация
и най-вече пълна Дискретност!!!
"Незабравяйте-онзи,който владее информацията ,контролира ситуацията"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://obiavidnes.com/obiava/36932/chasten-detektiv----ivan-ivanov-dylgogodishen-detektiv

ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ-ИВАН ИВАНОВ-ИЗНЕВЯРАТА и ПРЕДАТЕЛСТВОТО
Частен Детектив |Иван Иванов |дългогодишен професионален опит!!!
изневяра и развод-разследване,
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издирва лица,справки,
Корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес и месторабота,
Открива биологични родственици,
наблюдава деца и възрастни с подозрително поведение
-(алкохол,хазарт,наркотици)
Технически контрол-аудио,видео,сателитно наблюдение,
високотехнологично оборудване,
информационна киберсигурност,
съдействие при сделки с имоти-проверка.
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/36931/chasten--detektiv-ivan-ivanov-iznevyarata-i-predatelstvoto

Онлайн магазин за часовници
Нашият онлайн магазин за часовници разполага с голямо разнообразие от мъжки, дамски и унисекс модели
часовници.Цените в VBwatches.Com са едни от най-ниските на пазара.
http://obiavidnes.com/obiava/36929/onlayn-magazin-za-chasovnici

Детективска Агенция Аякс e Вашият успешен избор на частен детектив
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата. Възможност за използване на събраната
информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното насилие
http://detectivebg.com
office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0897826784
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Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/36927/detektivska-agenciya-ayaks-e-vashiyat-uspeshen-izbor-na-chasten-detektiv

Детективска агенция АЯКС-0888135197
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата. Възможност за използване на събраната
информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното насилие
http://detectivebg.com
office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0897826784
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/36926/detektivska-agenciya-ayaks-0888135197

Детективска Агенция Аякс e Вашият успешен избор на частен детектив
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата. Възможност за използване на събраната
информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното насилие
http://detectivebg.com
office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0897826784
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/36925/detektivska-agenciya-ayaks-e-vashiyat-uspeshen-izbor-na-chasten-detektiv

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ФОКС БЪЛГАРИЯ -0888400413
Частен детектив-Детективска агенция ФоксИзвършва цялостни разследвания- Предлага
пълен набор от детективски услуги-изневери,
фирмени тайни, бизнес проблеми,издирвани
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личности.Разполага с най-съвремената
аудио, видео и др.специализирана техника
за оптимален доказателствен материал!
Успеваемоста да откриете цялата истина
Ви е гарантирана с високо квалифицирани
частни детективи ,които са бивши
служители на МВР с дългогодишен опит!
Дейността на агенцията се извършва
на територията на цяла България!
Професионализъм,бързина,коректност, достоверност
и защита личната информация е основното ни мото!
Контакти: 0888400413,0897024504
http://chasten.detektiv-fox.com
E-mail:fox@detectiv-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на "Детективска Колегия"
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/36922/detektivska--agenciya--foks--bylgariya--0888400413

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ФОКС БЪЛГАРИЯ -0888400413
Частен детектив-Детективска агенция ФоксИзвършва цялостни разследвания- Предлага
пълен набор от детективски услуги-изневери,
фирмени тайни, бизнес проблеми,издирвани
личности.Разполага с най-съвремената
аудио, видео и др.специализирана техника
за оптимален доказателствен материал!
Успеваемоста да откриете цялата истина
Ви е гарантирана с високо квалифицирани
частни детективи ,които са бивши
служители на МВР с дългогодишен опит!
Дейността на агенцията се извършва
на територията на цяла България!
Професионализъм,бързина,коректност, достоверност
и защита личната информация е основното ни мото!
Контакти: 0888400413,0897024504
http://chasten.detektiv-fox.com
E-mail:fox@detectiv-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на "Детективска Колегия"
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/36921/detektivska--agenciya--foks--bylgariya--0888400413

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ИНКОГНИТО-ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ
Детективска Агенция Инкогнито-Безплатни Консултации!
Предлаганите услуги са от частни детективи
с висок професионален стандарт!
Разкрива изневери, издирва лица,
справки, корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес,месторабота и др.
Открива биологични родственици.
Установяване и блокиране на скрита аудио и видео техника
в жилища,офиси автомобили.

Страница 54/59

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

09.07.2012

GPS предаватели и др.
Повече информация на http://detektivi.com
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/36920/detektivska---agenciya--inkognito-chasten--detektiv

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ИНКОГНИТО-ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ
Детективска Агенция Инкогнито-Безплатни Консултации!
Предлаганите услуги са от частни детективи
с висок професионален стандарт!
Разкрива изневери, издирва лица,
справки, корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес,месторабота и др.
Открива биологични родственици.
Установяване и блокиране на скрита аудио и видео техника
в жилища,офиси автомобили.
GPS предаватели и др.
Повече информация на http://detektivi.com
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/36919/detektivska---agenciya--inkognito-chasten--detektiv

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/36918/magnitni-nakolenki--dr-livayn

Електрическа подачистачка!Стийм МопХ 5 !Пейнт зуум
ДЕТОКСИКАТОР Електрическа подачистачка!Стийм МопХ 5 !Пейнт зуум,
Масажори!Виброколани!Целутрон,Йонизатор ,Антирадар,Лодка за захранка
1 ДЕТОКСИКАТОРИ 176 лв
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2 Магнитни наколенки др Ливайн - 45лв !
3 Парочистачка Стийм Моп X 5 Цена -159лв
4 Масажна - масажираща седалка 179.лв
5Лодка за захранка обхват 300-500 м 340лв
6 Риболовен сонар 150лв
7 Вибриращ колан с термо ефект за бързо отслабване и идеална фигура. 85.лв
8 Електрическа подочистачка Twister Sweeper 46лв
9 Химикалка с вградена камера -60 лв
10 PhotoBlocker Спрей За защита от камерите на КАТ 25 лв
11 Енергийна гривна power balance-19 !
12 Антицелулитен вибромасажор Manipol Body 65 лв !
14 Парктроник за автомобил 65
15 Заличител на драскотини "Fix It Pro" 10лв
16 Вибриращ колан 65лв
17 Уред за сребърна вода 79лв
18 Козметични продукти на Dr. Juchheim Cosmetics 60 -99лв
19 Нео Сокет намалява консумацията на гориво на вашия автомобил 19лв
20 Дерма Сета за ефективно и безболезнено обезкосмяване 55лв
21 ФРИМАТОР-УЛТРАЗВУКОВ ПИЛИНГ 199лв
23 Пейнт Зуум - пистолет за супер бързо и гладко боядисване 89.90 лв
24 Квантов Анализатор - Компютърна диагностика на здравословното състояние 850лв
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/36917/elektricheska-podachistachkastiym-moph-5-peynt-zuum

Уред за сребърна вода
Уред за сребърна вода
Сребърната вода е най-мощният и безопасен природен антисептик, който ефективно унищожава повече от 700 вида
болестотворни микроорганизми, вируси, гъбички и паразити.
Повече от 20 000 литра сребърна и структурирана вода;
Пълен електронен контрол
Генератор на сребърни йони
Уникален дизайн и качество
Надеждност, компактност, ефективност
Гаранционен срок 12 месеца Производител: GM Pharma Ltd, България
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/36916/ured-za-srebyrna-voda

Детоксикатор целутрон квантов анализатор
Детоксикатор целутрон квантов анализатор
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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/36915/detoksikator-celutron-kvantov-analizator

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/36914/parochistachka-stiym-mop-x5

Масажна- 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".
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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/36913/masajna--sedalka

Частна детективска агенция Фокс-разследване
Частна детективска агенция Фокс-разследване
- Извършва детективски услуги на територията
на цяла България и Европейският съюз!
- Предлага специални,дискретни разследвания
от професионални частни детективи
- ИЗНЕВЕРИ-наблюдение,фото и видео материали,
комуникации,доклад за свършена работа и местонахождение
на "обекта"по време на разследването
- ИЗДИРВАНЕ на лица-локация със съвременни технологии,
установява биологични родители
- КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ-за частни лица и фирмипазари,продажби,покупки и др.
- Операции под прекритие и вътрешни разследвания
- СПРАВКИ-биографични данни-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация,
проследяване на активи и пасиви.
- JPS системи за проучване и наблюдение,
монтаж на скрито видео и аудио наблюдениев сгради и автомобили, както и откриване на скрити
микрофони и камери
- КОМПЮТЪРНИ ПРОГРАМИ за сигурност и проследяване
на комуникации.
Частните детективи от агенция FOX ви гарантират професионални
и надеждни резултати ,напълно Дискретно!
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://obiavidnes.com/obiava/36909/chastna-detektivska-agenciya-foks-razsledvane

2+1 Genius SW-2.1 360
2+1 Genius SW-2.1 360, 5W+2x2.5W
http://obiavidnes.com/obiava/36907/21-genius-sw-21-360

2+1 Genius SW-2.1 800
2+1 Genius SW-2.1 800, 8W+2x6W
http://obiavidnes.com/obiava/36905/21-genius-sw-21-800
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Слушалки Genius GHP-200V
Слушалки Genius GHP-200V, тип "тапи", черни
http://obiavidnes.com/obiava/36903/slushalki-genius-ghp-200v

Електронна цигара Greendim
Имате нужда от Greendim.bg ? Можете да съберете информация за електронна цигара от Greendim BG . Елате на
нашия тематичен сайт за електронна цигара Greendim .
http://obiavidnes.com/obiava/36901/elektronna-cigara-greendim

Слушалки Genius GHP-200V
Слушалки Genius GHP-200V, тип "тапи", сини
http://obiavidnes.com/obiava/36900/slushalki-genius-ghp-200v

Слушалки Genius GHP-200V
Слушалки Genius GHP-200V, тип "тапи", розови
http://obiavidnes.com/obiava/36898/slushalki-genius-ghp-200v
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