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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/37832/chastna-detektivska-agenciya-foks-razsledvane

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 !
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Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/37831/detektivska-agenciya-inkognito-chastni-detektivi

Компаньонки от Top BG Escorts
В Top BG Escorts ще намерите не само секс запознанства за разкрепостени, но и най-добрите компаньонки предлагащи vip
ескорт услуги в София и България.
Само на http://topbgescorts.com Вече и с мобилна версия на http://m.topbgescorts.com
http://obiavidnes.com/obiava/37829/kompanyonki-ot-top-bg-escorts

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

ЛИПОВОН Lipovon ЛЯТНА ПРОМОЦИЯ ДО 18.07 (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!
ЛЯТНА ПРОМОЦИЯ ДО 18.07 (ВКЛЮЧИТЕЛНО) при покупка на 2 бр. - по 45 лв. за 1 бр.
http://massformula.alle.bg/lipovon-ltd-mexico/
http://obiavidnes.com/obiava/37800/lipovon-lipovon--lyatna-promociya--do-1807-vklyuchitelno-pri-pokupka-na-2-br---p

Kamagra gel 7 pack (Kamagra Oral Jelly)
Kamagra gel 7 pack (Kamagra Oral Jelly)
Камагра е едно от най-ефективните средства за борба с импотентността, еректилната дисфункция и краткотрайната
ерекция. Тя има гарантирано действие между 4 и 6 часа и ще спомогне да изпитате отново и увеличите многократно
удоволствието от секса.
Състав:
Всяка опаковка Камагра "Oral Jelly" съдържа 100 мг. Силденафил цитрат (Sildenafil Citrate).
Действие:
Силданафилът е съставка, която предизвиква разширяване на кръвоносните съдове на пениса и увеличава притока на
кръв. Това води до успешно преодоляване на еректилната дисфункция и до увеличаване на продължителността на

Страница 2/65

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

16.07.2012

ерекцията от 4 до 6 часа
Начин на употреба:
Камагра "Oral Jelly" се приема по веднъж дневно, около 25 - 30 минути преди желания ефект. Най-добър и бърз резултат
се постига, когато приемането на продукта е съчетано със сексуална стимулация. Алкохолът и мазната храна забавят
действието на Камагра.
Максимална употреба - 1 опаковка на ден!
* Да не се приема от хора алергични към Силденафил цитрат.
* Да не се приема от хора със сърдечно съдови проблеми и високо кръвно налягане.
* Преди употреба се консултирайте с вашият лекар.
* Да се съхранява при температура между 5-25 градуса C.
Производител: Ajanta Pharma, Mumbai, India
Опаковката съдържа 7 пакетчета в кутия с различни вкусове като се приема през устата!
5 ml. / 100 mg.
ЦЕНА: 19 лв.
При покупка на 250 кутии - по 6 лв. за кутия!
http://massformula.alle.bg/anabolni-steroidi/
http://obiavidnes.com/obiava/37799/kamagra-gel-7-pack-kamagra-oral-jelly

ESTANOZOLOL (SYDGROUP AUSTRALIA KENGAROO)
ESTANOZOLOL (SYDGROUP AUSTRALIA KENGAROO)
Използва се за "изсушаване", изчистване на излишни килограми, стапяне на мазнини, издържливост и сила. Според
повечето атлети покачването на мускулна маса е 100% чисто, без омазняване. Комбинира се с Анавар.
20 ml. / 100 mg.
ЦЕНА: 80 лв.
http://massformula.alle.bg/anabolni-steroidi/
http://obiavidnes.com/obiava/37797/estanozolol-sydgroup-australia-kengaroo

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/37792/detektivska-agenciya-ayaks-rabotim-s-mnogo-opitni-ekipi--razpolagame-s-shiroka-mrej

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
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3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/37791/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/37790/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888135197

vila s.Priselzi
Вилата се намира на 350 м от главния път Варна-Бургас и на 700 м от центъра на селово, 8 км от Варна и 6 км от
КК"Камчия" и морския бряг.Дворното място е 600 кв. м, като има още 300 кв. м ,които са заградени и с опция да се
закупят от общината.Теренът е терасовидно разположен с виеща се циментова пътека.Има 30 овощни дървета и един
голям орех.До вилата е построен гараж , но има и едно паркомясто , покрито с асма.Къщата е 85-90 кв. м.На първото
ниво има голяма стая с 2 сервизни помещения , баня и тоалетна. Вторият етаж е тип мезонет. Състои се от 1 голяма
стая със стълбище , водещо към спалното помещение.Има още и кухненски бокс, баня и тоалетна.Отпред има голяма
тераса с красив панорамен изглед. Тел: 0887 368 908 и 0876 17 17 35 Email bokall@abv.bgВилата се намира на 350 м от
главния път Варна-Бургас и на 700 м от центъра на селово, 8 км от Варна и 6 км от КК"Камчия" и морския
бряг.Дворното място е 600 кв. м, като има още 300 кв. м ,които са заградени и с опция да се закупят от
общината.Теренът е терасовидно разположен с виеща се циментова пътека.Има 30 овощни дървета и един голям орех.До
вилата е построен гараж , но има и едно паркомясто , покрито с асма.Къщата е 85-90 кв. м.На първото ниво има голяма
стая с 2 сервизни помещения , баня и тоалетна. Вторият етаж е тип мезонет. Състои се от 1 голяма стая със
стълбище , водещо към спалното помещение.Има още и кухненски бокс, баня и тоалетна.Отпред има голяма тераса с
красив панорамен изглед. Тел: 0887 368 908 и 0876 17 17 35 Email bokall@abv.bgВилата се намира на 350 м от главния път
Варна-Бургас и на 700 м от центъра на селово, 8 км от Варна и 6 км от КК"Камчия" и морския бряг.Дворното място е
600 кв. м, като има още 300 кв. м ,които са заградени и с опция да се закупят от общината.Теренът е терасовидно
разположен с виеща се циментова пътека.Има 30 овощни дървета и един голям орех.До вилата е построен гараж , но има
и едно паркомясто , покрито с асма.Къщата е 85-90 кв. м.На първото ниво има голяма стая с 2 сервизни помещения , баня
и тоалетна. Вторият етаж е тип мезонет. Състои се от 1 голяма стая със стълбище , водещо към спалното
помещение.Има още и кухненски бокс, баня и тоалетна.Отпред има голяма тераса с красив панорамен изглед. Тел: 0887
368 908 и 0876 17 17 35 Email bokall@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/37755/vila-spriselzi

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ АВАЛОН І ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ І ДОСТЪПНИ ЦЕНИ
І Детективска агенция Авалон І Частен детектив І Достъпни цени І

Страница 4/65

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

16.07.2012

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/37752/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/37751/detektivska-agenciya-anagrama---24-chasa-detektivski-uslugi

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,
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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/37750/detektivska-agenciya-hameleon

Луксозно невидимо подово отопление от компании Daewoo Enertec
Внос, продажба и монтаж на отоплителни системи на подово отопление DAEWOO ENERTEC
www.tezo.biz
- инфрачервено отопително фолио
- немагнитни отопителни кабели
- отопителна система X–L тръба с гореща вода
За Ваши апартамент, дом, вила и тераса
Бързо, лестно и економично решавате проблема с отоплението
0894-511-375
http://obiavidnes.com/obiava/37731/luksozno-nevidimo-podovo-otoplenie-ot-kompanii-daewoo-enertec

Нова Sony PlayStation Vita - 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
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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/37727/nova-sony-playstation-vita---izgodno

Интериорен дизайн 3DKEV-DESIGN архитектурно проектиране Графичен дизайн.
Интериорен дизайн 3DKEV-DESIGN архитектурно проектиране Графичен дизайн. Цялостен интериорен дизайн за вашия
апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел. http://3dkoev-design.net46.net/ tel.0882870171
http://www.facebook.com/3DkoevDesign
http://obiavidnes.com/obiava/37722/interioren-dizayn-3dkev-design-arhitekturno-proektirane-grafichen-dizayn

15.6" (39.62 cm) Lenovo IdeaPad G580GH 59334838
15.6" (39.62 cm) Lenovo IdeaPad G580GH 59334838, Dark Brown, двуядрен Celeron® B820 1.7GHz, HD LED Display (HDMI),
4GB, 750GB, DVDRW, 802.11n, 2xUSB3.0, DOS, 2.6kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/37707/156-3962-cm-lenovo-ideapad-g580gh-59334838

15.6" (39.62 cm) Lenovo IdeaPad G580GH 59336851
15.6" (39.62 cm) Lenovo IdeaPad G580GH 59336851, Dark Brown, двуядрен Celeron® B820 1.7GHz, HD LED Display &
GeForce 610M 1GB (HDMI), 4GB, 750GB, DVDRW, 802.11n, 2xUSB3.0, DOS, 2.6kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/37702/156-3962-cm-lenovo-ideapad-g580gh-59336851

MegaRAID FastPath Software
MegaRAID FastPath Software
http://obiavidnes.com/obiava/37698/megaraid-fastpath-software

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.
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- 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/37697/chastna-detektivska-agenciya-foks-razsledvane

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/37696/detektivska-agenciya-inkognito-chastni-detektivi

MegaRAID Battery Backup Unit LSIiBBU07
MegaRAID Battery Backup Unit LSIiBBU07
http://obiavidnes.com/obiava/37693/megaraid-battery-backup-unit-lsiibbu07

Страница 8/65

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

16.07.2012

MegaRAID Battery Backup Unit LSIiBBU09
MegaRAID Battery Backup Unit LSIiBBU09
http://obiavidnes.com/obiava/37688/megaraid-battery-backup-unit-lsiibbu09

Детективска агенция "Стар"
Детективски услуги .
Детективска агенция "Стар"-0885350440
starinvestigator@gmail.com
http://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/37684/detektivska-agenciya-star

CacheVault Accessory kit
CacheVault Accessory kit, съвместим с 9266-4i & 9266-8i
http://obiavidnes.com/obiava/37683/cachevault-accessory-kit

PCI-E x8
PCI-E x8, LSI 3ware SAS 9750-4i Sgl, SAS/SATA3 4ch 512MB (RAID 0, 1, 5, 6; 10, 50 & Single Disk)
http://obiavidnes.com/obiava/37643/pci-e-x8

PCI-E x8
PCI-E x8, LSI MegaRAID SAS 9260-4i Sgl, SAS/SATA3 4ch 512MB (RAID 0, 1, 5, 6; 10, 50, 60)
http://obiavidnes.com/obiava/37636/pci-e-x8

PCI-E x8
PCI-E x8, LSI MegaRAID SAS 9266-4i Sgl, CacheVault, SAS/SATA3 4ch 1GB DDR3 (RAID 0, 1, 5, 6; 10, 50, 60)
http://obiavidnes.com/obiava/37624/pci-e-x8

PCI-E x8
PCI-E x8, LSI 3ware SAS 9750-8i Sgl, SAS/SATA3 8ch 512MB (RAID 0, 1, 5, 6; 10, 50 & Single Disk)
http://obiavidnes.com/obiava/37614/pci-e-x8

Vmall - Интернет мол
За тези, които въобще не обичат да обикалят по магазините, за които това е пълна загуба на време и нерви. Ние
създадохме за вас виртуален мол, където ще намерите всичко необходимо! В сайтът ни ви очакват над 10 магазина!
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http://obiavidnes.com/obiava/37669/vmall---internet-mol

PCI-E x8
PCI-E x8, LSI MegaRAID SAS 9260-8i Sgl, SAS/SATA3 8ch 512MB (RAID 0, 1, 5, 6; 10, 50, 60)
http://obiavidnes.com/obiava/37610/pci-e-x8

Черен детски фрак
Красив черен детски фрак за вашите специални мигове с малкия човек! Състои се от четири части: фрак, риза с дълъг
ръкав, папионка и панталон.
Костюмчето може да бъде поръчано и с риза с къс ръкав.
Още предложения можете да откриете на адрес http://bebeshkidreshki.com/index.php
http://obiavidnes.com/obiava/37666/cheren-detski-frak

Критичен поглед върху българското право
Юридически анализ на родната юридическа проблематика. Подробно изследване на нови правно-юридически проблеми.
http://obiavidnes.com/obiava/37663/kritichen-pogled-vyrhu-bylgarskoto-pravo

PCI-E x8
PCI-E x8, LSI 3ware SAS 9750-4i4e Sgl, SAS/SATA3 4+4ch 512MB (RAID 0, 1, 5, 6; 10, 50 & Single Disk)
http://obiavidnes.com/obiava/37602/pci-e-x8

PCI-E x8
PCI-E x8, LSI MegaRAID SAS 9265-8i Sgl, SAS/SATA3 8ch 1GB DDR3 (RAID 0, 1, 5, 6; 10, 50, 60)
http://obiavidnes.com/obiava/37599/pci-e-x8

Фирма Сатурн 2 ООД
На „Сатурн 2” ООД през годините се довериха множество фирми и дружеството се наложи като сериозен и надежден
партьор в работата си с подизпълнители, инвеститори, строителни фирми и крайни клиенти. Доказателство за това са
и множеството обекти, доверили се на дружеството през последните 15 години.
http://obiavidnes.com/obiava/37659/firma-saturn-2-ood

PCI-E x8
PCI-E x8, LSI MegaRAID SAS 9266-8i Sgl, CacheVault, SAS/SATA3 8ch 1GB DDR3 (RAID 0, 1, 5, 6; 10, 50, 60)
http://obiavidnes.com/obiava/37594/pci-e-x8

развъдник за котки Magic Noblecat
Развъдникът за котки Magic Nobelcat се занимава със селекционно-развъдна и продажбена дейност на котки от
породата Мейн Куун. Котетата са с родословия, обезпаразитени, с микрочипове и изискваните ваксинации,
международни паспорти, а също така при покупка получавате подарък – стартов пакет с храна за котки Royal Canin и
талон за 20% отстъпка при закупуването на тази храна. Прародителите, родителите и котилата на развъдника са с
безброй отличия по световни изложения за котки.http://noble-cat.com
http://obiavidnes.com/obiava/37654/razvydnik-za-kotki-magic-noblecat

Filorga Iso-Structure крем за лице на цена 96.90
Отлично качество при грижата за зрялата и отпусната кожа, намалила своята еластичност и плътност и с изразени
бръчки. За създаването на крема са използвани 98 съставки.
http://obiavidnes.com/obiava/37653/filorga-iso-structure-krem-za-lice-na-cena-9690
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PCI-E x8
PCI-E x8, LSI MegaRAID SAS 9260CV-8i Sgl, CacheVault, SAS/SATA3 8ch 512MB (RAID 0, 1, 5, 6; 10, 50, 60)
http://obiavidnes.com/obiava/37590/pci-e-x8

Интериорен дизайн 3DKEV-DESIGN архитектурно проектиране Графичен дизайн.
Интериорен дизайн 3DKEV-DESIGN архитектурно проектиране Графичен дизайн. Цялостен интериорен дизайн за вашия
апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел. http://3dkoev-design.net46.net/ tel.0882870171
http://www.facebook.com/3DkoevDesign
http://obiavidnes.com/obiava/37648/interioren-dizayn-3dkev-design-arhitekturno-proektirane-grafichen-dizayn

Интериорен дизайн 3DKEV-DESIGN архитектурно проектиране Графичен дизайн.
Интериорен дизайн 3DKEV-DESIGN архитектурно проектиране Графичен дизайн. Цялостен интериорен дизайн за вашия
апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел. http://3dkoev-design.net46.net/ tel.0882870171
http://www.facebook.com/3DkoevDesign
http://obiavidnes.com/obiava/37647/interioren-dizayn-3dkev-design-arhitekturno-proektirane-grafichen-dizayn

PCI-E x8
PCI-E x8, LSI MegaRAID SAS 9280-16i4e Sgl, SAS/SATA3 16+4ch 512MB (RAID 0, 1, 5, 6; 10, 50, 60)
http://obiavidnes.com/obiava/37586/pci-e-x8

Chrom - плата
Имате нужда от обзавеждане за вашата кухня? Искате да си купите вечни изделия?! Сега имаме специално
предложение на различни изделия, направени от висококачествени материали и изпипана технология на производство.
http://obiavidnes.com/obiava/37640/chrom---plata

Калъпи/форми за тротоарни плочки и бордюри от бетон
Калъпи за:
- Тротоарни плочи
- Бордюри
- Павета
- Капаци и шапки за зидове, колони и коминни тела
- Еко настилки
- Балюстри
- Стъпала
- Облицовъчни камъни , рустика и още. . .
http://obiavidnes.com/obiava/37639/kalypiformi-za-trotoarni-plochki-i-bordyuri-ot-beton

Бензинови моторни триони / резачки за дърва VITO 58cc
Продаваме НОВИ бензинови резачки за дърва на едро и дребно.
Характеристика на машината:
Обем двигателя: 58 куб. см.
Мощност: 2.4 KW / 3.2 конски сили
Дължина на шина: 50 см.
Обороти: 11 000 мин.
Обем резервоар: 500 мл.
Обем маслен резервоар: 250 мл.
Сертификат за качество: "CE"
Тегло: 7 кг.
Спирачка: Блокира веригата в случай на отскачане на резачката по време на работа.
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Запалване: Ръчно - с устройство за лесно стартиране, резачката пали изключително лесно без нужда от рязко дърпане.
Поръчай 2 броя резачки за 170лв. + 20% намаление от цената за доставка.
Доставяме до всяка точка на България чрез куриер с опция наложен платеж(плащате след получаване на машината) и
при желание от ваша страна с опция "отвори и виж преди да платиш".
http://obiavidnes.com/obiava/37637/benzinovi-motorni-trioni--rezachki-za-dyrva-vito-58cc

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/37634/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost

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/37632/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost

Моторен Свредел за пробиване на дупки ДЗ-700 - 71 кубика
Машини за пробиване на дупки в земята със следните характеристики:
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Въздушно охлаждащ се едноцилиндров двутактов двигател.
Особено подходяща за пробиване на отвори в земята с диаметър до 20 см
Идеална за засаждане на дървета, растения и храсти.
Стоп и газ задействане от дясната страна на дръжката
- Двигател: Двутактов
- Обем: 71,7 куб.см
- Мощност: 2.4kw
- Обороти при свободен ход: 2700 об/мин.
- Максимални обороти: 9600 мин.
- Запалване: ръчен/камшичен стартер(с въже)
- Вместимост на резервоара: 0.800 мл.
- Съотношение масло / бензин: 25мл. масло на: 1л. бензин
- Дълбочина на пробиване: 700 мм
- Ширина на пробиване: 100 мм./ 150мм. /200 мм.
- Тегло на свредлото: 5 кг
- Тегло без свредло: 8,6 кг
- Подходящ за свредла с ? 300
Доставя се с 1 бр. свредло 100 мм (включено в цената)
Допълнително може да закупите:
- Cвредло 100мм - 55лв.
- Cвредло 150мм - 60лв.
- Cвредло 200мм - 65лв.
- Cвредло 300мм - 70лв.
- Удължител за свредло 50см - 35лв.
- Удължител за свредло 25см - 30лв.
Доставяме до всяка точка на България с куриерска фирма Еконт Експрес и наложен платеж(заплащате закупеното в
момента на получаване) и с опция (отвори и виж преди да платиш) преглед до 15 минути.
Сигурност, коректност, бързина.
Доставката се извършва в рамките на 24 часа до офис на Еконт, до точен адрес от 1 до 3 работни дни.
http://obiavidnes.com/obiava/37631/motoren-svredel-za-probivane-na-dupki-dz-700---71-kubika

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. БЕЗПЛАТНИ ЮРИДИЧЕСКИ КОНСУЛТАЦИИ.
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/37630/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-bezplatni-yuridicheski-konsultacii-
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Тример/Храсторез/Моторна коса RTR Multifunctional 4в1 2г. гаранция
Храстореза се предлага със следните приставки:
1.- Приставка за дискове и корда:
(1.1) - Диск тризъб за косене на храсти и груби треви
(1.2) - Диск циркулярен за дръвчета, чепове, бодаци с дебелина до 6 см.
(1.3) - Кордова глава с корда за косене на меки треви и райграс
2.- Приставка с шина и верига за кастрене и рязане на високи клони.
3.- Приставка за кастрене / оформяне на храсти и живи плетове.
4.- Приставка "Удължител" за достигане на по-високи или отдалечени места
5.- Самар за по-голяма безупаснот и удобство.
6.- Резервна корда 3 опаковки по 15 метра: Елипс, усукана, квадрат.
Характеристики:
- Тип на двигателя: Едноцилиндров, бензинов, ,двутактов, въздушно охлаждане.
- Обем на цилиндъра: 42.7cc (кубика)
- Мощност: 1.7 KW при 6000 в минута.
- Специфичен разход на гориво: 610 g/kWh
- Обороти на празен ход: 2800 в минута.
- Обороти при които се включва центробежния съединител: 4600 в минута.
- Максимални обороти: 8000 в минута.
- Начин на стартиране: ръчно
- Обем бензинов резервоар: 700 мл.
- Ширина на косене с метален нож: 25.5см.
- Диаметър на тръбата/пръта: 26мм.
- Обща дължина на косачката: 185см.
- Съотношение на Бензин с Двутактово масло: 40:1 (25мл. за 1л. бензин)
- Ниво на вибрациите ляво/дясно 2,8/2,4 м/сек.
- Ниво на звуково налягане: 92 децибела(Lpa=92db(A)K=3 db(A))
- Ниво на мощността на шум: 105 децибела (Lwa=105db(A))
- Опаковка: 1 части
- Тегло на двигателя: без основен прът 3.9 кг. / с основен прът 5.8 кг.
- Тегло с приставка за кастрене на клони: 7.5кг.
- Тегло с приставка за кастрене на жив плет: 8.0 кг.
- Тегло с приставка за режещи дискове / корда: 7.0 кг.
- Тегло на проставка за удължение: 0.800 кг.
- Тегло на целия комплект: 12.5 кг.
- Продължителност на работа при натоварване - 90 мин.
- Гаранционен срок: 24 месеца
Приставките
- 1.Тример: глава с двустранни корди
(*Максимален откос – 455 мм, *Дължина на кордата - 2,5 м, *Дебелина на кордата - 2,4 мм)
- 2.Моторна коса: Метални дискове за косене - 2 броя в комплекта:
(*Размери на дисковете за косене: 255 х 25,4 х 1,5 мм)
- 3.Верижен трион: Дължина на шината- 35см.
(*маслен резервоар за смазване на веригата)
- 4.Храсторез: настройка на 180°(грасуса) - Максимална дължина на ножа: 50 см.
- 5. Удължител: 80см
- 6. Самар: Удобен самар с предпазители за бедрото и рамената със закопчалки и пристяжки.
Доставяме до всяка точка на България с куриерска фирма Еконт Експрес и наложен платеж(заплащате закупеното в
момента на получаване) и с опция (отвори и виж преди да платиш) преглед до 15 минути.
Сигурност, коректност, бързина.
Доставката се извършва в рамките на 24 часа до офис на Еконт, до точен адрес от 1 до 3 работни дни.
http://obiavidnes.com/obiava/37629/trimerhrastorezmotorna-kosa-rtr-multifunctional-4v1-2g-garanciya
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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/37628/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost

Моторна коса/Тример/ Храсторез RTR 2в1 със самар и 2г. гаранция
Моторна коса, тример RTR 2в1 с подарък самар за по-голямо удобство е с 2 годишна гаранция!
- Тип на двигателя: Едноцилиндров, бензинов, ,двутактов, въздушно охлаждане.
- Обем на цилиндъра [cm3] 42.7
- Запалителна свещ: BM6A
- Мощност W [/ min-1] 1.4 kW
- Конски сили: 2.0
- Специфичен разход на гориво: 560 g/kWh
- Обороти на празен ход: 3000 в минута.
- Обороти при които се включва центробежния съединител: 4800 в минута.
- Максимални обороти: 7000 в минута.
- Начин на стартиране: ръчно
- Обем бензинов резервоар: 1200 мл.
- Ширина на косене с метален нож: 25.5см.
- Ширина на косене с корда: 41см.
- Диаметър на кордата: 2.4мм.
- Диаметър на тръбата/пръта: 26мм.
- Обща дължина на косачката: 185см.
- Съотношение на Бензин с Двутактово масло: 40:1 (1 литър бензин A95h се смесва с 25 мл. двутактово масло)
- Ниво на вибрациите ляво/дясно 2,8/2,4 м/сек.
- Ниво на звуково налягане: 94 децибела(Lpa=94.33db(A)K=3 db(A))
- Ниво на мощността на шум: 110 децибела (Lwa=109.54db(A))
- Опаковка: 2 части
- Тегло с празен резервоар: 5.8 кг.
- Тегло на целия комплект: 9.0 кг.
- Гаранцион срок: 24 месеца
В комплекта:
1. Комплект инструменти
2. Кордова глава с корда 1бр.
3. Метален тризъб 1бр. (за косене на храсти и сплъстени треви)
4. Самар с предпазители за рамената и бедрото, за по-голямо удобство.
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Допълнително може да закупите:
1. Олекотен циркулярен диск - иноксов видиран (за косене на храсти, чепове и дръвчета с дебелина до 12см) - 25.00лв.
2. Циркулярен диск - иноксов видиран (за косене на храсти, чепове и дръвчета с дебелина до 12см) - 25.00лв.
3. Метален циркулярен диск 40 зъба за подрязване на чепове, издънки, клони и дръвчета с дебелина до 6 см. - 15.00лв.
4. Корда с дебелина 2.4мм, форма: елипс, звезда, квадрат - 10.00лв. опаковка 15м
Доставяме до всяка точка на България с куриерска фирма Еконт Експрес и наложен платеж(заплащате закупеното в
момента на получаване) и с опция (отвори и виж преди да платиш) преглед до 15 минути.
Сигурност, коректност, бързина.
Доставката се извършва в рамките на 24 часа до офис на Еконт, до точен адрес от 1 до 3 работни дни.
http://obiavidnes.com/obiava/37627/motorna-kosatrimer-hrastorez-rtr-2v1-sys-samar-i-2g-garanciya

Водна помпа 2 цола - бензинова Raider-GWP01
Технически данни:
- Работен обем: 196 куб. m
- Максимална мощност:4.1(5.5) kW
- Максимални обороти: 3600 min-1
- Тип на двигателя: бензинов, едноцилиндров, четиритактов
- Вид стартер: ръчно
- Количество на маслото в картера: 0.6 L
- Горивен резервоар: 3.8 L
- Максимален дебит: 120л/мин.(22 куб.м/час)
- Максимална смукателна височина: 8 m
- Максимален напор: 35 м.
- Максимално работно налягане: 10 бара
- Диаметър на входа: 50 мм. (2 инча)
- Диаметър на изхода: 50 мм. (2 инча)
- Тегло: 24 кг.
- Гаранционен срок: 24 месеца
Доставяме до всяка точка на българия с наложен платеж(плащате в момента на доставка) с възможност добавяне на
опцията "Отвори и виж преди да платиш".
Доставката до офиси на еконт в най-близкия офис да вашето местонахождение: 12лв.
До вашия точен адрес(без значение дали е в град или село): 17-19лв.
http://obiavidnes.com/obiava/37626/vodna-pompa-2-cola---benzinova-raider-gwp01

„Нов век“ - превод и легализация на дипломи
Преводаческа агенция „Нов век“ разполага с опитни преводачи, лицензирани от Дирекция „Консулски отношения“ към
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МВнР, работещи с повече от 30 езика. Агенцията осигурява за клиентите си заверка с Апостил и легализация на лични си
и официални фирмени документи във всички държавни ведомства и чуждестранни консулства в Република България. За
въпроси и поръчки ще ни намерите на следния адрес:
Преводаческа агенция НОВ ВЕК
Адрес: гр.София, бул. Васил Левски 1Б,
Телефон: 02 49 00 756, 0895 60 71 50
Имейл: sofia2@nov-vek.org
Уебсайт: www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/37623/nov-vek---prevod-i-legalizaciya-na-diplomi

НОВО! 3АБАВЛЕНИЯ 3А ЖЕНИ, МЬЖЕ И СЕМЕЙСТВА, С АТЛЕТИЧЕН, МЛАД,
ЧИСТОПЛЬТЕН И НАДАРЕН, АКТИВЕН МЬЖКАР.
МОЕТО ТЯЛО Е 3А ГРЯХ СЬС ТЕБ, ИСКАШ ЛИ ДА МЕ ОПИТАШ, ПОЖЕЛАЙ МЕ И ЩЕ МЕ ИМАШ. ЩЕ ТИ
ПРЕДЛОЖА ВСИЧКО ОТ КОЕТО ИМАШ НУЖДА, СТРАСТ, ЕМОЦИЯ, НАСЛАДА, ТРЬПКА, РЕЛАКС. ПРАВЯ ГО 3А
В3АИМНОТО УДОВОЛСТВИЕ, ТОГАВА УЛАВЯШ И УСЕЩАШ МАГИЯТА НА ПРИВЛИЧАНЕ, СИЛНО ЖЕЛАНИЕ И
ЛЮБОВ. ПРЕДЛАГАМ НЕ / СТАНДАРТЕН И СТРАХОТНА ФРЕНСКА, ОТ КОЯТО ЩЕ И3ПИТАШ НЕПОВТОРИМ
ЕКСТА3. МНОГО СЬМ ПЛАСТИЧЕН В ТЯЛОТО И МОГА ДА СИ ДУХАМ САМ. ТА3И УСЛУГА ВЬРВИ С ОСТАНАЛИТЕ,
ИЛИ ОТДЕЛНО, ПО ТВОИ И3БОР. НЕ / СТАНДАРТЕН И ФРЕНСКА 1-час 100лв, 2-часа 200, 3-часа 300, 4-часа 400,
500-3А ЦЯЛА НОЩ. ДА СИ ДУХАМ САМ И ДА СВЬРША КЬДЕТО ПОЖЕЛАЕШ СЕ ДОПЛАЩА. НА ТВОЙ ТЕРЕН,
ХОТЕЛ, ОФИС, ПЬЛНА ДИСКРЕТНОСТ. 3А ВРЬ3КА СКАЙП: erotic_man84 ИЛИ ПОЩА: eroticman84@abv.bg, ПРИ
УГОВОРКА ЩЕ ТИ ОСТАВЯ ТЕЛЕФОН И ЩЕ ТИ ПРАТЯ СНИМКИ С ЛИЦЕ. ОЧАКВАМ САМО СЕРИО3НИ И
ПЛАТЕЖОСПОСОБНИ ДА МИ ПИШАТ. ОБЯВАТА И СНИМКИТЕ СА РЕАЛНИ И АКТУАЛНИ. ПРИЕМАМ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 3А РАБОТА С ПОСРЕДНИК, 3А БЬЛГАРИЯ И ЧУЖБИНА, ОТ ЖЕНИ ДА РАБОТИМЕ 3АЕДНО КАТО
ДВОЙКА И ДА СЕ СНИМАМ В ЕРОТИЧНИ ФИЛМИ.
http://obiavidnes.com/obiava/37622/novo-3abavleniya-3a-jeni-myje-i-semeystva-s-atletichen-mlad-chistoplyten-i-nad

НОВО! 3АБАВЛЕНИЯ 3А ЖЕНИ, МЬЖЕ И СЕМЕЙСТВА, С АТЛЕТИЧЕН, МЛАД,
ЧИСТОПЛЬТЕН И НАДАРЕН, АКТИВЕН МЬЖКАР.
МОЕТО ТЯЛО Е 3А ГРЯХ СЬС ТЕБ, ИСКАШ ЛИ ДА МЕ ОПИТАШ, ПОЖЕЛАЙ МЕ И ЩЕ МЕ ИМАШ. ЩЕ ТИ
ПРЕДЛОЖА ВСИЧКО ОТ КОЕТО ИМАШ НУЖДА, СТРАСТ, ЕМОЦИЯ, НАСЛАДА, ТРЬПКА, РЕЛАКС. ПРАВЯ ГО 3А
В3АИМНОТО УДОВОЛСТВИЕ, ТОГАВА УЛАВЯШ И УСЕЩАШ МАГИЯТА НА ПРИВЛИЧАНЕ, СИЛНО ЖЕЛАНИЕ И
ЛЮБОВ. ПРЕДЛАГАМ НЕ / СТАНДАРТЕН И СТРАХОТНА ФРЕНСКА, ОТ КОЯТО ЩЕ И3ПИТАШ НЕПОВТОРИМ
ЕКСТА3. МНОГО СЬМ ПЛАСТИЧЕН В ТЯЛОТО И МОГА ДА СИ ДУХАМ САМ. ТА3И УСЛУГА ВЬРВИ С ОСТАНАЛИТЕ,
ИЛИ ОТДЕЛНО, ПО ТВОИ И3БОР. НЕ / СТАНДАРТЕН И ФРЕНСКА 1-час 100лв, 2-часа 200, 3-часа 300, 4-часа 400,
500-3А ЦЯЛА НОЩ. ДА СИ ДУХАМ САМ И ДА СВЬРША КЬДЕТО ПОЖЕЛАЕШ СЕ ДОПЛАЩА. НА ТВОЙ ТЕРЕН,
ХОТЕЛ, ОФИС, ПЬЛНА ДИСКРЕТНОСТ. 3А ВРЬ3КА СКАЙП: erotic_man84 ИЛИ ПОЩА: eroticman84@abv.bg, ПРИ
УГОВОРКА ЩЕ ТИ ОСТАВЯ ТЕЛЕФОН И ЩЕ ТИ ПРАТЯ СНИМКИ С ЛИЦЕ. ОЧАКВАМ САМО СЕРИО3НИ И
ПЛАТЕЖОСПОСОБНИ ДА МИ ПИШАТ. ОБЯВАТА И СНИМКИТЕ СА РЕАЛНИ И АКТУАЛНИ. ПРИЕМАМ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 3А РАБОТА С ПОСРЕДНИК, 3А БЬЛГАРИЯ И ЧУЖБИНА, ОТ ЖЕНИ ДА РАБОТИМЕ 3АЕДНО КАТО
ДВОЙКА И ДА СЕ СНИМАМ В ЕРОТИЧНИ ФИЛМИ.
http://obiavidnes.com/obiava/37621/novo-3abavleniya-3a-jeni-myje-i-semeystva-s-atletichen-mlad-chistoplyten-i-nad

НОВО! 3АБАВЛЕНИЯ 3А ЖЕНИ, МЬЖЕ И СЕМЕЙСТВА, С АТЛЕТИЧЕН, МЛАД,
ЧИСТОПЛЬТЕН И НАДАРЕН, АКТИВЕН МЬЖКАР.
МОЕТО ТЯЛО Е 3А ГРЯХ СЬС ТЕБ, ИСКАШ ЛИ ДА МЕ ОПИТАШ, ПОЖЕЛАЙ МЕ И ЩЕ МЕ ИМАШ. ЩЕ ТИ
ПРЕДЛОЖА ВСИЧКО ОТ КОЕТО ИМАШ НУЖДА, СТРАСТ, ЕМОЦИЯ, НАСЛАДА, ТРЬПКА, РЕЛАКС. ПРАВЯ ГО 3А
В3АИМНОТО УДОВОЛСТВИЕ, ТОГАВА УЛАВЯШ И УСЕЩАШ МАГИЯТА НА ПРИВЛИЧАНЕ, СИЛНО ЖЕЛАНИЕ И
ЛЮБОВ. ПРЕДЛАГАМ НЕ / СТАНДАРТЕН И СТРАХОТНА ФРЕНСКА, ОТ КОЯТО ЩЕ И3ПИТАШ НЕПОВТОРИМ
ЕКСТА3. МНОГО СЬМ ПЛАСТИЧЕН В ТЯЛОТО И МОГА ДА СИ ДУХАМ САМ. ТА3И УСЛУГА ВЬРВИ С ОСТАНАЛИТЕ,
ИЛИ ОТДЕЛНО, ПО ТВОИ И3БОР. НЕ / СТАНДАРТЕН И ФРЕНСКА 1-час 100лв, 2-часа 200, 3-часа 300, 4-часа 400,
500-3А ЦЯЛА НОЩ. ДА СИ ДУХАМ САМ И ДА СВЬРША КЬДЕТО ПОЖЕЛАЕШ СЕ ДОПЛАЩА. НА ТВОЙ ТЕРЕН,
ХОТЕЛ, ОФИС, ПЬЛНА ДИСКРЕТНОСТ. 3А ВРЬ3КА СКАЙП: erotic_man84 ИЛИ ПОЩА: eroticman84@abv.bg, ПРИ
УГОВОРКА ЩЕ ТИ ОСТАВЯ ТЕЛЕФОН И ЩЕ ТИ ПРАТЯ СНИМКИ С ЛИЦЕ. ОЧАКВАМ САМО СЕРИО3НИ И
ПЛАТЕЖОСПОСОБНИ ДА МИ ПИШАТ. ОБЯВАТА И СНИМКИТЕ СА РЕАЛНИ И АКТУАЛНИ. ПРИЕМАМ
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 3А РАБОТА С ПОСРЕДНИК, 3А БЬЛГАРИЯ И ЧУЖБИНА, ОТ ЖЕНИ ДА РАБОТИМЕ 3АЕДНО КАТО
ДВОЙКА И ДА СЕ СНИМАМ В ЕРОТИЧНИ ФИЛМИ.
http://obiavidnes.com/obiava/37620/novo-3abavleniya-3a-jeni-myje-i-semeystva-s-atletichen-mlad-chistoplyten-i-nad

НОВО! 3АБАВЛЕНИЯ 3А ЖЕНИ, МЬЖЕ И СЕМЕЙСТВА, С АТЛЕТИЧЕН, МЛАД,
ЧИСТОПЛЬТЕН И НАДАРЕН, АКТИВЕН МЬЖКАР.
МОЕТО ТЯЛО Е 3А ГРЯХ СЬС ТЕБ, ИСКАШ ЛИ ДА МЕ ОПИТАШ, ПОЖЕЛАЙ МЕ И ЩЕ МЕ ИМАШ. ЩЕ ТИ
ПРЕДЛОЖА ВСИЧКО ОТ КОЕТО ИМАШ НУЖДА, СТРАСТ, ЕМОЦИЯ, НАСЛАДА, ТРЬПКА, РЕЛАКС. ПРАВЯ ГО 3А
В3АИМНОТО УДОВОЛСТВИЕ, ТОГАВА УЛАВЯШ И УСЕЩАШ МАГИЯТА НА ПРИВЛИЧАНЕ, СИЛНО ЖЕЛАНИЕ И
ЛЮБОВ. ПРЕДЛАГАМ НЕ / СТАНДАРТЕН И СТРАХОТНА ФРЕНСКА, ОТ КОЯТО ЩЕ И3ПИТАШ НЕПОВТОРИМ
ЕКСТА3. МНОГО СЬМ ПЛАСТИЧЕН В ТЯЛОТО И МОГА ДА СИ ДУХАМ САМ. ТА3И УСЛУГА ВЬРВИ С ОСТАНАЛИТЕ,
ИЛИ ОТДЕЛНО, ПО ТВОИ И3БОР. НЕ / СТАНДАРТЕН И ФРЕНСКА 1-час 100лв, 2-часа 200, 3-часа 300, 4-часа 400,
500-3А ЦЯЛА НОЩ. ДА СИ ДУХАМ САМ И ДА СВЬРША КЬДЕТО ПОЖЕЛАЕШ СЕ ДОПЛАЩА. НА ТВОЙ ТЕРЕН,
ХОТЕЛ, ОФИС, ПЬЛНА ДИСКРЕТНОСТ. 3А ВРЬ3КА СКАЙП: erotic_man84 ИЛИ ПОЩА: eroticman84@abv.bg, ПРИ
УГОВОРКА ЩЕ ТИ ОСТАВЯ ТЕЛЕФОН И ЩЕ ТИ ПРАТЯ СНИМКИ С ЛИЦЕ. ОЧАКВАМ САМО СЕРИО3НИ И
ПЛАТЕЖОСПОСОБНИ ДА МИ ПИШАТ. ОБЯВАТА И СНИМКИТЕ СА РЕАЛНИ И АКТУАЛНИ. ПРИЕМАМ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 3А РАБОТА С ПОСРЕДНИК, 3А БЬЛГАРИЯ И ЧУЖБИНА, ОТ ЖЕНИ ДА РАБОТИМЕ 3АЕДНО КАТО
ДВОЙКА И ДА СЕ СНИМАМ В ЕРОТИЧНИ ФИЛМИ.
http://obiavidnes.com/obiava/37618/novo-3abavleniya-3a-jeni-myje-i-semeystva-s-atletichen-mlad-chistoplyten-i-nad

3-стаен апартамент, панел, 83м2, Смирненски - до новата община
3-стаен панелен апартамент на перфектно място за живеене, зад новата община в кв. Смирненски, район с много
зеленина и детски площадки. Разпределението е следното: хол, 2 спални, кухня, баня, WC, килер, 2 тераси. Изложението е
изток/ запад, среден апартамент, просторен и слънчев. Входът е добре поддържан, заключва се. В жилището няма
правени луксозни подобрения, но е сравнително поддържано, стаите са без преход. Офертата е за клиенти на агенцията
- разполагаме с ключове. Цена: 33 990 Евро. За контакти: 0878 867 009, 032 96 00 65 Ваня.
http://obiavidnes.com/obiava/37616/3-staen-apartament-panel-83m2-smirnenski---do-novata-obshtina

мъжки ризи
Ако чувствате,че нещо ви липсва в цялостното излъчване, ние имаме вашето решение. Нашият онлайн-магазин ви
предлага голямо разнообрази от стилни и в същото време лукзони мъжки ризи и аксесоари.
http://obiavidnes.com/obiava/37612/myjki-rizi

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/37608/detektivska-agenciya-ayaks-rabotim-s-mnogo-opitni-ekipi--razpolagame-s-shiroka-mrej

Частна Детективска Агенция Аякс Р&С разполага с точната техника, точният екип и най-вече с
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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/37607/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/37606/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888135197

Индустриална техника ЕООД
Фирма Индустриална техника ООД извършва търговия с редица индустриални продукти. Това включва работно и
защитно облекло, лепила, инструменти за хидравлика, пневматична техника, уплътнители, лични предпазни средства и
други. Търгуваме също така с автосервизна техника и оборудване. Услугите ни включват проектиране и реализация на
инсталации със сгъстен въздух, сервиз на пневматични съоръжения, компресори и инсталации и други.
http://obiavidnes.com/obiava/37604/industrialna-tehnika-eood

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

Цялостен ремонт на бани с отстъпка от 50%
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Цялостен ремонт на бани с отстъпка от 50%
Намаление от 50 % - http://www.topkupon.com/deal/33
Къртене, чистене и извозване,което включва
демонтаж на старо оборудване без бойлер и радиатори ако има такива.
При желание от страна на клиента се извършват и допълнителните услуги свързан с бойлер
или радиатори срещу допълнително уговаряне на цена.
Изграждане на ВиК част подмяна до 15 точки, като това не включва щрангове/вертикални и хоризонтални/,
както и подмяна на водомери.
Изграждане на частична ел. инсталация за осветление на окачен таван.
Частично изравняване на стени и подове
Лепене на подови и стенни плочки
Нанасяне на течна хидроизолация и грунд
Лепене на подови и стенни плочки.
Поставяне на фризови плочки.
Монтаж на обрудване и аксесоари
Доставка на необходими материали,санитарен фаянс,теракот/в основни цветове/,санитарно оборудване,
аксесоари и други необходими.
Фугиране и силикониране.
Окачен тавани с осветление –с луна на всеки квадратен метър с инсталацията или таван с шпакловка и латекс.
Доставка на необходимите строителни материали /теракол, пясък, цимент, грунд, хидроизолация, гипсокартон,
профили, мазилка, латекс, фугиращи смеси, силикони, монтажни комплекти/ санитарен фаянс, теракот (в основни
цветове),
санитарно оборудване, аксесоари и други необходими.
гр.София
кв.Лозенец
Официален сайт - http://darinell.com/
Официален блог - http://darinell.wordpress.com
e-mail: darinell@abv.bg
skype – darinell10
02/868 4244
0896 492 656
http://obiavidnes.com/obiava/37596/cyalosten-remont-na-bani-s-otstypka-ot-50

15.6" (39.62 cm) Fujitsu Lifebook AH531
15.6" (39.62 cm) Fujitsu Lifebook AH531, черен, двуядрен Celeron® B815 1.6GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB, 500GB,
DVDRW, 802.11n, bluetooth, camera, no OS, 2.5kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/37584/156-3962-cm-fujitsu-lifebook-ah531

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.

Страница 20/65

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

16.07.2012

- 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/37582/chastna-detektivska-agenciya-foks-razsledvane

Детективски услуги . Детективска агенция "Стар"
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/37581/detektivski-uslugi---detektivska-agenciya-star

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
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(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/37580/detektivska-agenciya-inkognito-chastni-detektivi

15.6" (39.62 cm) Fujitsu Lifebook A531
15.6" (39.62 cm) Fujitsu Lifebook A531, черен мат, двуядрен Pentium™ B960 2.2GHz, HD LED Display (HDMI), 2GB, 500GB,
DVDRW, 802.11n, bluetooth, camera, no OS, 2.5kg, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/37577/156-3962-cm-fujitsu-lifebook-a531

Секс Снимки Sex
Регистрирайте се безплатно и покажете вашите секс снимки на останалите посетители на sex-photo.eu
http://obiavidnes.com/obiava/37576/seks-snimki-sex

15.6" (39.62 cm) Toshiba C850-124
15.6" (39.62 cm) Toshiba C850-124, черен, двуядрен Celeron® B815 1.6GHz, HD Display (HDMI), 2GB, 320GB, DVDRW,
802.11n, bluetooth, camera, USB3.0, no OS, 2.4kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/37572/156-3962-cm-toshiba-c850-124

15.6" (39.62 cm) Toshiba C850-125
15.6" (39.62 cm) Toshiba C850-125, черен, двуядрен Celeron® B815 1.6GHz, HD Display (HDMI), 2GB, 500GB, DVDRW,
802.11n, bluetooth, camera, USB3.0, no OS, 2.4kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/37568/156-3962-cm-toshiba-c850-125

Zaharnizavodi.com
Посетете нашия тематичен сайт за Zaharnizavodi.Com. Трябва ви информация захарни изделия? Можете да съберете
сведения за кристална захар на нашата тематична страница.
http://obiavidnes.com/obiava/37566/zaharnizavodicom

8GB DDR3 1600Mhz SO-Dimm
8GB DDR3 1600Mhz SO-Dimm
http://obiavidnes.com/obiava/37563/8gb-ddr3-1600mhz-so-dimm

ASRock B75M-GL
ASRock B75M-GL, B75, LGA1155, DDR3, 2xPCI-E (CF) (DVI), THX TruStudio™ SB5.1, Lan1000, 1xSATA 6Gb/s, 4xUSB3.0,
mATX
http://obiavidnes.com/obiava/37560/asrock-b75m-gl

ASRock B75 Pro3
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ASRock B75 Pro3, B75, LGA1155, DDR3, 2xPCI-E (CF) (HDMI & DVI), THX TruStudio™ SB7.1, Lan1000, 3xSATA 6Gb/s,
2xUSB3.0, ATX
http://obiavidnes.com/obiava/37556/asrock-b75-pro3

ASRock H77M
ASRock H77M, H77, LGA1155, DDR3, PCI-E 3.0 (CF) (HDMI & DVI), HDMI & DVI, THX TruStudio™ SB7.1, Lan1000, 2xSATA
6Gb/s RAID 0,1,5,10, 2xUSB3.0, mATX
http://obiavidnes.com/obiava/37551/asrock-h77m

ASRock H77 Pro4-M
ASRock H77 Pro4-M, H77, LGA1155, DDR3, 3xPCI-E (CF) (HDMI & DVI), THX TruStudio™ SB7.1, Lan1000, 2xSATA 6Gb/s
RAID 0,1,5,10, eSATA 6Gb/s, 2xUSB3.0, mATX
http://obiavidnes.com/obiava/37548/asrock-h77-pro4-m

ASRock Z77M
ASRock Z77M, Z77, LGA1155, DDR3, 2xPCI-E (CF) (HDMI & DVI), THX TruStudio™ SB7.1, Lan1000, 2xSATA 6Gb/s RAID
0,1,5,10, 2xUSB3.0, mATX
http://obiavidnes.com/obiava/37546/asrock-z77m

Най-добрият сайт за запознанства в България за 2011 и 2012 година!
Изпълнете живота си със секс. Чатете, флиртувайте, запознавайте се с нови хора и се забавлявайте!! Намерете нови
приятели за секс!
Запознавайте се с нови хора докато играете! Намерете идеалния партньор измежду хиляди хора. Играйте Секс Игри, за
да открийте кой ще сподели чувствата ви!
Искате чата да прерастне в нещо повече? Започнете да комуникирате вижте какво ще излезе!
С мобилния си телефон може да се запознавате с хора навсякъде и по всяко време!
Открийте кой се намира близо до вас! Всичко това е на клик разстояние!
http://obiavidnes.com/obiava/37544/nay-dobriyat-sayt-za-zapoznanstva-v-bylgariya-za-2011-i-2012-godina

Кухненски роботи и миксери
Сега вече ще може да си позволите някоя добавка към вашия уют. На вашето внимание представяме новия тематичен
сайт за всякакви домашни полезни уреди - ютии,сокоизстисквачки,масажори,прахосмукачки,шевни машини и много други.
Елате и се убедете сами!
http://obiavidnes.com/obiava/37543/kuhnenski-roboti-i-mikseri

ASRock Z75 Pro3
ASRock Z75 Pro3, Z75, LGA1155, DDR3, 2xPCI-E (CF) (HDMI), THX TruStudio™ SB7.1, Lan1000, 2xSATA 6Gb/s RAID
0,1,,5,10, 2xUSB3.0, ATX
http://obiavidnes.com/obiava/37539/asrock-z75-pro3

Бизнес комплекти
Ако искате да продължите да изненадвате любимия човек, сте попаднали на правилното място. Магазин за подаръци
Авалон цели да превърне всеки празник в уникално преживяване!
http://obiavidnes.com/obiava/37536/biznes-komplekti

ASRock Z77 Pro3
ASRock Z77 Pro3, Z77, LGA1155, DDR3, 2xPCI-E (CF) (HDMI), THX TruStudio™ SB7.1, Lan1000, 2xSATA 6Gb/s RAID
0,1,5,10, 2xUSB3.0, ATX
http://obiavidnes.com/obiava/37534/asrock-z77-pro3
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За фирмите със задължения
За фирми със задължения
За фирми със задължения предлагаме:
1. Консултации, юридическо и счетоводно съдействие на фирми със задължения;
2. Прехвърляне на дружествени дялове;
3. Прекратяване и ликвидация на дружества;
4. Регистрация и вписване на нови обстоятелства;
5. Събиране на дългове и задължения;
6. Финансово информиране;
7. Съдействие при банкови проблеми;
Гарантираме лоялност към клиентите, пълна конфиденциалност , качество и професионализъм, посветеност на клиента
и индивидуален подход към всеки отделен случай.
Очакваме Вашето обаждане!
Адрес за контакти:
„ДЕЛОВИ ГРУП” ООД
град Пловдив,
ул. „Драва” № 5
Работно време на офиса: от 14.00 часа до 18.00 часа
Телефони: 032/96 33 11; 0898 82 97 24
E-mail: zafirmite@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/37533/za-firmite-sys-zadyljeniya

ASRock H77M-ITX
ASRock H77M-ITX, H77, LGA1155, DDR3, PCI-E 3.0, HDMI & DVI, THX TruStudio™ SB7.1, Lan1000, 2xSATA 6Gb/s RAID
0,1,5,10, 2xUSB3.0, Mini-ITX
http://obiavidnes.com/obiava/37530/asrock-h77m-itx

Автомобили за скрап за София
Купува коли,бусове и други за скрап,издава документи веднага за КАТ и данъчно,плаща на място,собствен транспорт, с
възможност в деня,тел. 02/9465436 ,02/4410524,0887901663 ,0898980369 и 0876029495
http://obiavidnes.com/obiava/37527/avtomobili-za-skrap-za-sofiya

ASRock Z77 Pro4
ASRock Z77 Pro4, Z77, LGA1155, DDR3, 2xPCI-E (CF) (HDMI & DVI), THX TruStudio™ SB7.1, Lan1000, 4xSATA 6Gb/s,
2xUSB3.0, ATX
http://obiavidnes.com/obiava/37525/asrock-z77-pro4

рокли за шаферки/шаферски рокли
Ние от “Rokli MMG” знаем колко важна е за всяка булка нейната сватба и всичко да е красиво.Една мн.важна част от
нея са шаферките,т.к.са винаи до булката и участват в повечето ритуали и снимки.Ето защо ние създадохме колекция
шаферски рокли, която включва рокли за малките и големите шаферки.Ние сме готови да откликнем и на индивидуалните
Ви желания и да направим роки и по-ваши модели и с желаните от вас цветове
http://obiavidnes.com/obiava/37522/rokli-za-shaferkishaferski-rokli

официални рокли
“Rokli MMG” е дизайнерско студио за официални рокли . При нас ще намерите както строго фоциални рокли, така и
рокли подходящи за парти, абитуриентски рокли, шаферски рокли, рокли подходящи за кума . Ние предлагаме и детски
официални рокли . Нашият екип Ви предлага и възможността да промрним цвета , плата и детайлите на вашата рокля ,
за да стане тя и уникална .
Ние от “Rokli MMG” изработваме рокли и по индивидуални поръчки.
При нас ще намерите и стилни аксесоари, подкодящи за роклите (болера , цветя от плат , шалове)
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http://obiavidnes.com/obiava/37521/oficialni-rokli

&#34;АВАЛОН&#34; Ви предлагат стилни,луксозни и уникални подаръци за всеки мъж или
жена.
Ако искате да продължите да изненадвате любимия човек, сте попаднали на правилното място. Магазин за подаръци
Авалон цели да превърне всеки празник в уникално преживяване!
http://obiavidnes.com/obiava/37520/34avalon34-vi-predlagat-stilniluksozni-i-unikalni-podaryci-za-vseki-myj-i

ASRock Fatal1ty Z77 Performance
ASRock Fatal1ty Z77 Performance, Z77, LGA1155, DDR3, 2xPCI-E (CF) (HDMI & DVI), SB7.1 THX TruStudio™, Lan1000,
2xSATA 6Gb/s RAID 0,1, 5, 10, eSATA 6Gb/s, 4xUSB3.0, ATX
http://obiavidnes.com/obiava/37518/asrock-fatal1ty-z77-performance

Интериорен дизайн 3DKEV-DESIGN архитектурно проектиране Графичен дизайн.
Интериорен дизайн 3DKEV-DESIGN архитектурно проектиране Графичен дизайн. Цялостен интериорен дизайн за вашия
апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел. http://3dkoev-design.net46.net/ tel.0882870171
http://www.facebook.com/3DkoevDesign
http://obiavidnes.com/obiava/37515/interioren-dizayn-3dkev-design-arhitekturno-proektirane-grafichen-dizayn

ASRock X79 Extreme3
ASRock X79 Extreme3, X79, LGA2011, DDR3, 3xPCI-E 3.0 (SLi/CF), SB7.1 THX TruStudio™, Lan1000, 2xSATA 6Gb/s RAID 0,1,
5, 10, eSATA 6Gb/s, 2xUSB3.0, ATX
http://obiavidnes.com/obiava/37514/asrock-x79-extreme3

2-стаен апартамент, 56м2, монолит, PVC, ламинат, Център - Семинарията
2-стаен апартамент - старо монолитно строителство до Семинарията с чиста жилищна площ от 56 м2, таван 7.5 м2 и
мазе 7.5 м2. Разпределението на апартамента е следното: всекидневна с кухненски бокс /едно помещение/, стая, тераса,
баня и коридор. PVC дограма, ламинат в стаите. Жилището е добре поддържано, чисти общи части, входната врата се
заключва. Цена: 38 000 Е. За контакти: 0878 867 009, 032 96 00 65 Ваня.
http://obiavidnes.com/obiava/37511/2-staen-apartament-56m2-monolit-pvc-laminat-centyr---seminariyata

ASRock Fatal1ty Z77 Professional
ASRock Fatal1ty Z77 Professional, Z77, LGA1155, DDR3, 3xPCI-E (SLi/CF) (HDMI & DisplayPort), SB7.1 THX TruStudio™,
2xLan1000, 6xSATA 6Gb/s, eSATA 6Gb/s, 6xUSB3.0, ATX
http://obiavidnes.com/obiava/37510/asrock-fatal1ty-z77-professional

Продавам двустаен апартамент, Варна, Владиславово, 31,500 EUR, 60.9 кв. м
Продавам двустаен апартамент 60.9 кв.м., 7. етаж – панорамна югоизточна гледка, ж.к. Владислав Варненчик бл. 20, до
Пазара. Отлични комуникативни връзки, в непосредствена близост до детски градини и поликлиника. Подменена дограма
и ламинат – хол и спалня. Кухня – необновена. Обновени баня/тоалетна и коридор. Климатици. Необзаведен.
ЦЕНА: 31,500 EUR - БЕЗ ПОСРЕДНИК.
Договаряне.
За контакти: К. Атанасова
Моб. 0894 390 108
http://obiavidnes.com/obiava/37507/prodavam-dvustaen-apartament-varna-vladislavovo-31500-eur-609-kv-m

&#34;АВАЛОН&#34; Ви предлагат стилни,луксозни и уникални подаръци за всеки мъж или
жена.
Ако желанието да бъдете оригинални е по-голямо от практичната същност на човешкото същество, Авалон ще ви
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помогне да се почувствате уникални с новия си обновен каталог за подаръци!
http://obiavidnes.com/obiava/37506/34avalon34-vi-predlagat-stilniluksozni-i-unikalni-podaryci-za-vseki-myj-i

www.scansystems.org
Скансистемс Зареждане на тонер касета 108R00909 2500 копия за Xerox Phaser 3140 / 3155 / 3160 + ресет на принтера
цена:30.00лв. http://www.scansystems.org
София, ж.к. Дружба
бул.Капитан Димитър Списаревски 3
029788386 0885775818
http://www.scansystems.org
http://obiavidnes.com/obiava/37505/wwwscansystemsorg

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/37504/detektivska-agenciya-ayaks-rabotim-s-mnogo-opitni-ekipi--razpolagame-s-shiroka-mrej

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/37503/chastna-detektivska-agenciya-ayaks-rs-razpolaga-s-tochnata-tehnika-tochniyat-ekip-i-

ЧАСТНА ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ - АЯКС - Русе
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
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3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/37502/chastna-detektivska-agenciya---ayaks---ruse

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/37501/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888135197

ASRock A75 Extreme6
ASRock A75 Extreme6, FM1, AMD A75, DDR3, 3xPCI-E (CF)(HDMI & DVI), SB7.1 THX TruStudio™, Lan1000, 6xSATA 6.0Gb/s
RAID 0,1,10, eSATA 6Gb/s, 4xUSB3.0, ATX
http://obiavidnes.com/obiava/37499/asrock-a75-extreme6

GF GT 620
GF GT 620, 1GB Asus GT620-1GD3-L, PCI-E, DDR3, 64bit, HDMI & DVI
http://obiavidnes.com/obiava/37497/gf-gt-620

GF GT 630
GF GT 630, 2GB Asus GT630-2GD3, PCI-E, DDR3, 128bit, HDMI & DVI
http://obiavidnes.com/obiava/37494/gf-gt-630

GF GT 640
GF GT 640, 2GB Asus GT640-2GD3, PCI-E, DDR3, 128bit, HDMI & 2xDVI
http://obiavidnes.com/obiava/37492/gf-gt-640

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 ,
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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/37491/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/37490/detektivska-agenciya-anagrama---24-chasa-detektivski-uslugi

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,
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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/37489/detektivska-agenciya-hameleon

Диктофон Olympus VN-712PC
Диктофон Olympus VN-712PC, 2GB & microSDHC поддръжка, MP3/WMA, USB
http://obiavidnes.com/obiava/37487/diktofon-olympus-vn-712pc

Диктофон Olympus VN-713PC
Диктофон Olympus VN-713PC, 4GB & microSDHC поддръжка, MP3/WMA, USB
http://obiavidnes.com/obiava/37485/diktofon-olympus-vn-713pc

Диктофон Olympus VN-711PC DNS +софтуер
Диктофон Olympus VN-711PC DNS +софтуер, 2GB, WMA, USB
http://obiavidnes.com/obiava/37482/diktofon-olympus-vn-711pc-dns-softuer

Матура 2013
Образователен център Тhe Passionate Shepherd организира групови и индивидуални обучения за матура 2013 по:
- Матура по български език и литература
- Матура по математика
- Матура по география
- Матура по история
- Mатура по физика
- Mатура по философски цикъл
http://obiavidnes.com/obiava/37456/matura-2013

Транспортниги с услуги със самосавал до 5т и услуги с минифадрома бобкат 753 и минибагер
Транспортни услуги със самосвал до 5т . Доставка на всякакви видове строителни материали, пясък, филц, дренажен
камък, скална маса, земновлажен бетон, пернишки и домбаски въглища, въглища на чували , дърва и др. Извозване и
доставка на земни маси. Легално извозване на строителни и битови отпадъци. Къртене и чистене на бетон, тухли,
теракот, фаянс и др. Услуги с минифадрома бобкат753 и минибагер: Товарене, насипи, подравняване, изкопи,
снегопочистване,ВИК,основи за огради,канали,септични ями,дренажи,насипване с инертни материали и др
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http://obiavidnes.com/obiava/37453/transportnigi-s-uslugi-sys-samosaval-do-5t-i-uslugi-s-minifadroma-bobkat-753-i-m

БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКС - ЦЕНИ лято 2012- 2,20 ЛВ/КВ.М. БЯЛО; 2,50-ЦВЕТНО
тел: 0885 443637, 0877 921088, 0893 834427- Атанас.
ОПАКОВАНЕ И ГРУНДИРАНЕ НА ОБЕКТА-БЕЗПЛАТНО!
БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКС:
-за бяло - 2,20 лв/кв.м.
-за цветно - 2,50 лв/кв.м;
-декоративно боядисване, на ефекти- по договаряне;
-машинно боядисване
ШПАКЛОВАНЕ:
-за стени - 5 лв./кв.м,
-за тавани - 6 лв./кв.м.
ЦЕНИТЕ СА ЗА ЗАВЪРШЕН ВИД!
Обръщане на прозорци и врати след поставена дограма(12 лв/лин.м- ЗА ВЪТРЕШНО И ВЪНШНО+ ъглохранител+
МАТЕРИАЛИ)
Вътрешна топлоизолация+ МРЕЖА С ТЕРАКОЛ+ ШПАКЛОВКА= 15 лв/кв.м. и др.
УСЛУГИ С ГИПСОКАРТОН-изграждане на окачени тавани,ниши,скриване на тръби и др.
Качество и коректност от частно лице!
ПРЕПОРЪКИ ОТ ПРЕДИШНИ КЛИЕНТИ!
Повече снимки от ЗАВЪРШЕНИ ОБЕКТИ на новия ни сайт : http://boqdisvaneslateks.com
http://obiavidnes.com/obiava/37452/boyadisvane-s-lateks---ceni-lyato-2012--220-lvkvm-byalo-250-cvetno

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/37451/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--bezplatni-yuridicheski-konsultacii--

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 .
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Регистрация и вписване на нови обстоятелства в Търговския регистър .
Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и кантората ни работи за намиране на 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/37450/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-otgovornost-

СЕО Блог - Актуални новини
Актуални новини около новите тенденции при оптимизацията за търсачки. Следете ги тук.
http://obiavidnes.com/obiava/37444/seo-blog---aktualni-novini

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/37441/agenciya-ayaks-e-vashiyat-uspeshen-izbor-na-chasten-detektiv

„Нов век“ - 15% при онлайн поръчки
Преводаческа агенция „Нов век“ разполага с опитни преводачи, лицензирани от Дирекция „Консулски отношения“ към
МВнР, работещи с повече от 30 езика. Агенцията осигурява за клиентите си заверка с Апостил и легализация на лични си
и официални фирмени документи във всички държавни ведомства и чуждестранни консулства в Република България. За
въпроси и поръчки ще ни намерите на следния адрес:
Преводаческа агенция НОВ ВЕК
Адрес: гр.София, бул. Васил Левски 1Б,
Телефон: 02 49 00 756, 0895 60 71 50
Имейл: sofia2@nov-vek.org
Уебсайт: www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/37440/nov-vek---15-pri-onlayn-porychki

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
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3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/37439/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/37438/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888135197

Устни преводи от и на френски език
Преводаческа агенция „Нов век“ разполага с опитни преводачи, лицензирани от Дирекция „Консулски отношения“ към
МВнР, работещи с повече от 30 езика. Агенцията осигурява за клиентите си заверка с Апостил и легализация на лични си
и официални фирмени документи във всички държавни ведомства и чуждестранни консулства в Република България. За
въпроси и поръчки ще ни намерите на следния адрес:
Преводаческа агенция НОВ ВЕК
Адрес: гр.София, бул. Васил Левски 1Б,
Телефон: 02 49 00 756, 0895 60 71 50
Имейл: sofia2@nov-vek.org
Уебсайт: www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/37437/ustni-prevodi-ot-i-na-frenski-ezik

13.3" (33.78 cm) ACER Ultrabook S3-391-73514G12add
13.3" (33.78 cm) ACER Ultrabook S3-391-73514G12add, двуядрен Intel™ Core i7 3517U 1.9/3.0GHz, HD LED Display (HDMI),
4GB, 128GB SSD, 802.11n, bluetooth, camera, USB3.0, Windows7 Home Premium 64bit, 1.37kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/37436/133-3378-cm-acer-ultrabook-s3-391-73514g12add

13.3" (33.78 cm) ACER Ultrabook S5-391-53314G12akk
13.3" (33.78 cm) ACER Ultrabook S5-391-53314G12akk, двуядрен Intel™ Core i5 3317U 1.7/2.6GHz, HD LED Display (HDMI),
4GB, 128GB SSD, 802.11n, bluetooth, camera, 2xUSB3.0, Windows7 Home Premium 64bit, 1.2kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/37433/133-3378-cm-acer-ultrabook-s5-391-53314g12akk

13.3" (33.78 cm) ACER Ultrabook S5-391-53314G25akk
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13.3" (33.78 cm) ACER Ultrabook S5-391-53314G25akk, двуядрен Intel™ Core i5 3317U 1.7/2.6GHz, HD LED Display (HDMI),
4GB, 256GB SSD, 802.11n, bluetooth, camera, 2xUSB3.0, Windows7 Home Premium 64bit, 1.2kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/37431/133-3378-cm-acer-ultrabook-s5-391-53314g25akk

13.3" (33.78 cm) ACER Ultrabook S5-391-73514G25akk
13.3" (33.78 cm) ACER Ultrabook S5-391-73514G25akk, двуядрен Intel™ Core i7 3517U 1.9/3.0GHz, HD LED Display (HDMI),
4GB, 256GB SSD, 802.11n, bluetooth, camera, 2xUSB3.0, Windows7 Home Premium 64bit, 1.2kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/37428/133-3378-cm-acer-ultrabook-s5-391-73514g25akk

LG GT60N
LG GT60N, DVDRW SLIM за преносим компютър, SATA, черна
http://obiavidnes.com/obiava/37425/lg-gt60n

Popcorn Hour A-300
Popcorn Hour A-300, MultiMedia Player / Media Server, без HDD (съвместим с 2.5"/3.5" SATA), HDMI & S-Video, Dolby
Digital Plus & DTS, XVid, H.264, Lan1000 & 3xUSB, дистанционно, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/37422/popcorn-hour-a-300

Вестници
Всички вестници на едно място - това вече е факт. Освен това и напълно безплатно. Къде? В нашият информационен
портал. Открийте най-интересните статии, научете някои полезни въвети и бъдете в крак с най-новите новини и
случки!
http://obiavidnes.com/obiava/37419/vestnici

Detective services Bulgaria
In need of Bulgarian detective? You can check it on site for Bulgarian detective agency. If your friend need a very good detective
services, show our website for Private eye Bulgaria
http://obiavidnes.com/obiava/37404/detective-services-bulgaria

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 :
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тел:0896747344,
e-mail:detectivi@abv.bg,
http://avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/37400/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/37399/detektivska-agenciya-anagrama---24-chasa-detektivski-uslugi

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,
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e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/37398/detektivska-agenciya-hameleon

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/37396/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--bezplatni-yuridicheski-konsultacii--

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/37395/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-otgovornost-

КУПУВАМЕ
ФИРМИ
КОНСУЛТАЦИИ !!!

СЪС

ЗАДЪЛЖЕНИЯ
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http://obiavidnes.com/obiava/37394/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--bezplatni-yuridicheski-konsultacii--

Enicomp Online Store
Ако не сте доволни от досегашните си опити да си купите качествена техника, която освен всичко и да бъде
поддържана на едно добро ниво, то на вашето внимание е новият сайт на Enicomp Online Store - магазин за компютърна
техника, предлагащ също така и разнообразни услуги в сферата на комуникациите и подходящи както за крайния
потребител, така и за всички видове търговци.
http://obiavidnes.com/obiava/37393/enicomp-online-store

Технопод ООД-Продажба строителна техника
Технопод ООД е в състояние да ви предложи професионална строителна техника и строителни материали. Ние не ви
задължаваме да купувате и затова отдаваме под наем. Ние не вършим Вашата работа, само се грижим за успешния Ви
бизнес!
http://technopod.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/37391/tehnopod-ood-prodajba--stroitelna-tehnika

Транспортни услуги:0886916355
Транспортни услуги от 1 до 8 тона.
Разполагаме с бусове за центъра.
Предлагаме камиони с палетна количка и борд.
Курсове за цяла България
Хамалски услуги
0886916355
0897999317
http://obiavidnes.com/obiava/37388/transportni-uslugi0886916355

Реклама в Интернет
Интернет реклама в търсачките. Желаете ли засилено онлайн присъствие на фирмената ви дейност? Ако целите
успешен бизнес - стартирайте още днес!
http://obiavidnes.com/obiava/37387/reklama-v-internet

Математика за ученици от 7 до 12 клас
Учебен център Орбис организира индивидуално обучение по математика за ученици от 7 до 12 клас. Обучението включва
помощ при подготвяне на задължителния учебен материал и едновременно с това разширяване на познанията по
математика. Заниманията се провеждат през цялата учебна година в удобно на ученика и преподавателя време.
Цена 12 лв.на час.
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/37385/matematika-za-uchenici-ot-7-do-12-klas

Немски език за ученици от 7 до 12 клас

Страница 36/65

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

16.07.2012

Учебен център Орбис организира индивидуално обучение по немски за ученици от 7 до 12 клас. Обучението включва помощ
при подготвяне на задължителния учебен материал и едновременно с това разширяване на познанията по езика.
Заниманията се провеждат в удобно на ученика и преподавателя време.
Цена 10 лв.на час.
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/37384/nemski-ezik-za-uchenici-ot-7-do-12-klas

Английски език за ученици от 7 до 12 клас
Учебен център Орбис организира индивидуално обучение по английски за ученици от 7 до 12 клас. Обучението включва
помощ при подготвяне на задължителния учебен материал и едновременно с това разширяване на познанията по езика.
Заниманията се провеждат през цялата учебна година удобно за ученика и преподавателя време.
Цена 10 лв.на час.
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/37383/angliyski-ezik-za-uchenici-ot-7-do-12-klas

Португалски език за ученици от 7 до 12 клас
Учебен център Орбис организира индивидуално обучение по португалски за ученици от 7 до 12 клас. Обучението включва
помощ при подготвяне на задължителния учебен материал и едновременно с това разширяване на познанията по езика.
Заниманията се провеждат през цялата учебна година удобно за ученика и преподавателя време.
Цена 10 лв.на час.
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/37382/portugalski-ezik-za-uchenici-ot-7-do-12-klas

Испански език за ученици от 5 до 12 клас
Учебен център Орбис организира индивидуално обучение по испански за ученици от 5 до 12 клас. Обучението включва
помощ при подготвяне на задължителния учебен материал и едновременно с това разширяване на познанията по езика.
Заниманията се провеждат в удобно на ученика и преподавателя време.
Цена 10 лв.на час.
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/37381/ispanski-ezik-za-uchenici-ot-5-do-12-klas

ФРЕНСКИ ЕЗИК за ученици от 7 до 12 клас
Учебен център Орбис организира индивидуално обучение по френски за ученици от 7 до 12 клас. Обучението включва
помощ при подготвяне на задължителния учебен материал и едновременно с това разширяване на познанията по езика.
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Заниманията се провеждат през цялата учебна година в удобно за учениците време.
Цена 10 лв.на час.
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/37380/frenski-ezik-za-uchenici-ot-7-do-12-klas

ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК за ученици от 5 до 12 клас
Учебен център Орбис организира индивидуално обучение по италиански за ученици от 5 до 12 клас. Обучението включва
помощ при подготвяне на задължителния учебен материал и едновременно с това разширяване на познанията по езика.
Заниманията се провеждат в удобно за ученика и преподавателя време.
Цена 10 лв.на час.
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/37379/italianski-ezik-za-uchenici-ot-5-do-12-klas

Езикова подготовка за ученици от 7 до 12 клас
Учебен център Орбис организира езиково обучение за ученици от 7 до 12 клас по английски, френски, немски, испански,
италиански и португалски език. Обучението включва помощ при подготвяне на задължителния учебен материал и
едновременно с това разширяване на познанията по езика. Заниманията се провеждат в удобно на ученика и
преподавателя време. Предлагаме също и подготовка за матура и изпити за получаване на сертификат. Цена: 10 лева на
учебен час
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/37378/ezikova-podgotovka-za-uchenici-ot-7-do-12-klas

Езиково обучение за ученици от 5 до 7 клас
Учебен център Орбис предлага групово и индивидуално обучение за деца от 5 до 7 клас по английски, немски, италиански,
френски, испански и португалски език. Работи се с подходящи за възрастта езикови системи. В процеса на обучение се
развиват всички умения – слушане, четене с разбиране, говорене и писане. Заниманията се провеждат в удобно за
учениците и преподавателя време. Цена: 10 лв. на учебен час
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/37376/ezikovo-obuchenie-za-uchenici-ot-5-do-7-klas

Курс по български език за кандидат-гимназисти
Учебен център Орбис организира курсове по български език за приемни изпити след 7-ми клас. Целогодишно обучение и
допълнителни часове за пробни изпити. Малки групи, опитни преподаватели, постоянен контрол и висока успеваемост.
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ЦЕНА 150 лв.на месец.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време по 12 лв. на час.
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/37375/kurs-po-bylgarski-ezik-za-kandidat-gimnazisti

Курс по математика за кандидат-гимназисти
Учебен център Орбис организира курсове по математика за приемни изпити след 7-ми клас. Целогодишно обучение и
допълнителни часове за пробни изпити. Малки групи, опитни преподаватели, постоянен контрол и висока успеваемост.
Цена: 150 лв.на месец.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време по 12 лв. на час.
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/37374/kurs-po-matematika-za-kandidat-gimnazisti

Ниви,пасища и ливади купувам в Северна България на цени без конкуренция
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/37373/nivipasishta-i-livadi-kupuvam-v-severna-bylgariya-na-ceni-bez-konkurenciya

Курсове по БЕЛ
Образователен център Тhe Passionate Shepherd организира курсове по:
- Курсове по БЕЛ
- Курсове по математика
- Курсове по география
- Курсове по история
- Курсове по физика
- Курсове по философски цикъл
http://obiavidnes.com/obiava/37372/kursove-po-bel
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Sex Shop Sexsale - Удоволствие достъпно за всеки!
Sex shop Sexsale.bg, предлага голямо разнообразие от секс играчки на най-добрите цени.
Бърза, дискретна и безплатна доставка за цялата страна!
Вибратори, дилда, вагини, мастурбатори, помпи за уголемяване, секс кукли, спрей за задържане, лубриканти, еротично
бельо и много дурги продукти.
http://obiavidnes.com/obiava/37370/sex-shop-sexsale---udovolstvie-dostypno-za-vseki

Варна мапс
Aко не можете да запомняте имена на улици Напред.бг ще ви предоставя Maps Varna !
http://obiavidnes.com/obiava/37368/varna-maps

15.6" (39.62 cm) ACER AS5750G-2336G75Mnkk
15.6" (39.62 cm) ACER AS5750G-2336G75Mnkk, двуядрен Intel® Core™ i3 2330M 2.2GHz, HD LED Display & GeForce
GT540M 1GB (HDMI), 6GB DDR3, 750GB, DVDRW, 802.11n, Lan1000, camera, Linux, 2.6kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/37367/156-3962-cm-acer-as5750g-2336g75mnkk

11.6" (29.46 cm) Sony VAIO SVE1111M1EW бял
11.6" (29.46 cm) Sony VAIO SVE1111M1EW бял, двуядрен AMD E2-1800 1.7Ghz, HD Display & AMD HD7340 (HDMI), 4GB,
500GB, 802.11n, bluetooth, camera, USB3.0, Windows7 Home Premium 64bit, 1.5kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/37364/116-2946-cm-sony-vaio-sve1111m1ew-byal

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/37363/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
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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.
Касетите са придружени с ТЕСТ за гарнация на качество на печат.
Продажба на нови оригинални и съвместими консумативи за офис техwww.arbikas.comника –
тонер касети, мастилници, ленти, модули, шпули, тонери, девелопери;
http://obiavidnes.com/obiava/37362/zarejdane-na-toner-kaseti

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/37361/zarejdane-na-toner-kaseti

Доставки от Англия
Поръчка от Англия на всякакви неща. Поръчайте си нещо от Англия чрез интернет и ние ще ви го донесем на много ниска
цена. Опитайте и ще бъдете много удовлетворени.
http://obiavidnes.com/obiava/37359/dostavki-ot-angliya

11.6" (29.46 cm) Sony VAIO SVE1111M1EP розов
11.6" (29.46 cm) Sony VAIO SVE1111M1EP розов, двуядрен AMD E2-1800 1.7Ghz, HD Display & AMD HD7340 (HDMI), 4GB,
500GB, 802.11n, bluetooth, camera, USB3.0, Windows7 Home Premium 64bit, 1.5kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/37357/116-2946-cm-sony-vaio-sve1111m1ep-rozov

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.
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8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/37356/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/37355/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/37354/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888135197

15.6" (39.62 cm) Lenovo IdeaPad Z580A 59-071233
15.6" (39.62 cm) Lenovo IdeaPad Z580A 59-071233, Metal Grey, Intel™ Core i3 2350M 2.3GHz, HD LED Display & GeForce
GT630M 2GB (HDMI), 4GB, 750GB, DVDRW, 802.11n, DOS, 2.6kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/37351/156-3962-cm-lenovo-ideapad-z580a-59-071233

13.3" (33.78 cm) Lenovo IdeaPad U310 59336186
13.3" (33.78 cm) Lenovo IdeaPad U310 59336186, розов, двуядрен Intel® Core™ i3 2367M 1.4GHz, HD LED Display (HDMI),
4GB, 32GB SSD & 500GB, 802.11n, camera, USB3.0, Windows 7 Home Premium 64bit, 1.7kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/37348/133-3378-cm-lenovo-ideapad-u310-59336186

14" (35.56 cm) Lenovo IdeaPad U410 59337217
14" (35.56 cm) Lenovo IdeaPad U410 59337217, Graphite Grey, двуядрен Intel® Core™ i3 2367M 1.4GHz, HD LED Display &
GeForce 610M 1GB (HDMI), 4GB, 750GB, 802.11n, bluetooth, camera, USB3.0, Free DOS, 1.8kg, 2г. гаранция
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http://obiavidnes.com/obiava/37346/14-3556-cm-lenovo-ideapad-u410-59337217

Asus P8Z77-V PRO/THUNDERBOLT
Asus P8Z77-V PRO/THUNDERBOLT, Z77, LGA1155, DDR3, 3xPCI-E 3.0 (SLi/CF) (HDMI, DVI & DisplayPort), DTS Ultra
SB7.1, Lan1000, WiFi 802.11n, 2xSATA 6Gb/s RAID 0,1,5,10, 6xUSB3.0, ATX
http://obiavidnes.com/obiava/37344/asus-p8z77-v-prothunderbolt

AMD 7770
AMD 7770, 1GB, Asus HD7770-DCT-1GD5, PCI-E 3.0, DDR5, 128bit, HDMI, DisplayPort, 2xDVI
http://obiavidnes.com/obiava/37341/amd-7770

Детективски услуги . Детективска агенция "Стар"
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/37338/detektivski-uslugi---detektivska-agenciya-star

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)
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-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/37337/detektivska-agenciya-inkognito-chastni-detektivi

Частен Детектив |Иван Иванов |дългогодишен професионален опит!!!
Частен Детектив |Иван Иванов |дългогодишен професионален опит!!!
изневяра и развод-разследване,
издирва лица,справки,
Корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес и месторабота,
Открива биологични родственици,
наблюдава деца и възрастни с подозрително поведение
-(алкохол,хазарт,наркотици)
Технически контрол-аудио,видео,сателитно наблюдение,
високотехнологично оборудване,
информационна киберсигурност,
съдействие при сделки с имоти-проверка.
Основната цел е:бързина,коректност,
качество и достоверност на събраната информация
и най-вече пълна Дискретност!!!
"Незабравяйте-онзи,който владее информацията ,контролира ситуацията"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com »
http://obiavidnes.com/obiava/37336/chasten-detektiv-ivan-ivanov-dylgogodishen-profesionalen-opit

Phytase
Do you prefer a special product optimised for growing ? Vemo additives is your ideal stuff !
http://obiavidnes.com/obiava/37335/phytase

Косата.
Разгледайте нашата специализиране страница за Napred BG . Търсите информация Napred BG ? Можете да намерите
сведения за косата на нашия информационен сайт.
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http://obiavidnes.com/obiava/37330/kosata

Бебешки и детски дрешки на атрактивни цени
онлайн магазин „Бебешки Дрешки”, където можете да намерите голямо разнообразие от най-красивите дрешки
предлагани на българския пазар за различни поводи
Цена на ДОСТАВКА 5 лева за цяла България, независимо какво си поръчате!
http://obiavidnes.com/obiava/37325/bebeshki-i-detski-dreshki-na-atraktivni-ceni

Курс по английски език за нивo С1 – 150 лева
Езиков център „Юнити” организира курс по английски език за нива В2 и С1. Начало на курса: 14 юли 2012г. За повече
информация, можете да посетите страницата ни в интернет: www.unity-centre.org или да се свържете с нас по
електронната поща: office@unity-centre.org или на тел. 0885435908. Записване за курс: ул. „Фритьоф Нансен” 33, ап.9
http://obiavidnes.com/obiava/37324/kurs-po-angliyski-ezik-za-nivo-s1--150-leva

Лабораторията за проверка на водомери
Лабораторията осъществява първоначална и последваща проверка на водомери за топла и студена вода от 0.015 m3/h до
35 m3/h. Класове на точност A, B, C и D. Проверката се извършва в самата лабораторията по сравнителен и тегловен
метод и е съобразена съгласно нормите на Закона за измерванията и на Наредбата за средствата за измерване, които
подлежат на метрологичен контрол.
Лабораторията разполага с три стенда, осигурени с еталонни измервателни средства и компютърно-изчислителни
системи, обезпечаващи бързо и прецизно извършване на проверката.
Оставаме на Ваше разположение за всяка допълнителна информация, която може да Ви бъде полезна, както и за
извършването в кратки срокове на предлаганите от нас услуги, в кръга на нашата компетентност.
http://www.gaztest.net
Тел/ Факс: (02) 839 0 800
Димитър Пехливанов
http://obiavidnes.com/obiava/37323/laboratoriyata-za-proverka-na-vodomeri

Отпушване канали в София
Дейностите на ЕТ"КАНАЛИТО" са отпушване, отводняване, почистване, видеодиагностика, профилактика, ремонт и
саниране - изкопно и безизкопно - на главни и второстепенни канали, шахти и сифони.
Установяваме причината за честите запушвания - това може да са проникнали корени, счупвания, пропадания и
разместване на каналите. Установяваме щетите и вариантите за ремонт.
Апаратурата ( Orkus 3000 REMS ), позволява поглед отвътре върху канализационните тръби като се констатира
проходимостта на канала, неговото състояние - наклони на отичане, разклонения, връзки, снадки и преходи по трасето.
ЕТ"КАНАЛИТО" разполага със съвременна специализирана техника, която спестява вашите средства, време и нерви.
www.kanalito.com
Моб. – 0885 123 123
Тел. – 02/ 936 72 02
Николай Станимиров
http://obiavidnes.com/obiava/37322/otpushvane-kanali-v-sofiya

Желязо!!
Търсите желязо ? Предлагаме ви да съберете информация за Sokrates Sahinler . Погледнете нашата специализиране
страница за желязо .
http://obiavidnes.com/obiava/37321/jelyazo
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Продавам принтер Lexmark E450
Технология на печата: Монохромен лазерен
Скорост на печат (A4, монохромно): До 33стр/мин
Време до първа страница: 7сек.
Максимално месечно натоварване: до: 80000стр.
Поддържани типове хартия: картон, пликове, хартиени етикети, обикновена хартия, прозрачни фолиа
Вграден двустранен печат
Стандартна памет: 64МВ
Максимална памет: 320МВ
Принтер езици (стандарт):
PCL 5e Емулация
PCL 6 Емулация
PPDS
PostScript 3 Емулация
PDF 1.5 Емулация
София/Благоевград
Тел. 0897 98 15 89
http://obiavidnes.com/obiava/37320/prodavam-printer-lexmark-e450

Продавам CANON FAX-L3000
• Super G3 факс
• Стандартна памет за 512* страници
• Капацитет за хартия макс. 1100 листа включително опционна касета
• Защита: Управление на достъпа
• Копиране със скорост 22 копия/мин.
• Двустранно ADF за 50 листа (37 изобр. минута/A4)
• Технология UHQ (Ultra High Quality)
• Касета "всичко в едно"
• Опции за печат и работа в мрежа
София/Благоевград
Тел. 0897 98 15 89
http://obiavidnes.com/obiava/37319/prodavam-canon-fax-l3000

Продавам принтер Lexmark E260dn
Технология на печата: Монохромен лазерен
Резолюция на печата, монохромно: 1200 Image Quality
1200 x 1200 dpi
2400 Image Quality
600 x 600 dpi
Скорост на печат: До 33стр/мин
Време за загряване: 6.5сек
Максимално месечно натоварване: До:50000стр
Препоръчано месечно натоварване: 250 – 2500стр
Поддържани типове хартия: Картон, Пликове, Хартиени етикети, Обикновена хартия, Прозрачни фолиа
Принтер езици (стандарт): PCL 5e Емулация
PCL 6 Емулация
PPDS
PostScript 3 Емулация
София/Благоевград
Тел. 0897 98 15 89
http://obiavidnes.com/obiava/37318/prodavam-printer-lexmark-e260dn

Продавам принтер Kyocera FS-3820

Страница 46/65

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

16.07.2012

Технология на печат: монохромен лазерен печат
Скорост на печат: 28 стр./ минута
Интерфейс: USB , Parallel , Ethernet 10/100Base-TX
Резолюция: до 1200 x 1200 dpi
Език за принтиране: Diablo 630 , PostScript 3 , PCL 6 , PRESCRIBE IIe , IBM X24E , PDF , KPDL3 , EPSON LQ
Процесор: Motorola PowerPC 750CXe 300.0 MHz
Памет: 64.0 MB RAM, увеличима до 320.0 MB
Тегло на медиата: 60.0 g/m2 - 200.0 g/m2
София/Благоевград
Тел. 0897 98 15 89
http://obiavidnes.com/obiava/37317/prodavam-printer-kyocera-fs-3820

Продавам принтер Konica Minolta Magic color 5550
Процес на копиране: Настолен, пълноцветен А4 лазерен принтер
Скорост на печат A4: 30/25.6 стр/мин в моно/цвят
Време първо копие/принт: 14 сек. в цвят и моно
Време загряване: 45 сек.
Характеристики на принтера:
Резолюция на принтиране: PhotoART-9600TM (600 x 600 dpi x 4-bit)
Операционни системи Windows®: 2003 Server for 64 bit, Server 2003, XP for 64bit, XP, 2000, NT 4.0, ME, 98SE
Macintosh®: OS X (10.2, 10.3, 10.4), OS 9.1
Linux®: RedHat 9.0, SuSe 8.2
Netware®: 4/5/6 or later
Характеристики на системата
Памет на системата: 256 MB RAM, увеличима до 1024 MB
Paper size: Многофункционална касета: A4, B5, B5 (ISO), A5, A6, B6, снимки (100 150 mm), legal, letter, G-Letter, statement,
executive, folio, SP folio, UK Quarto, foolscap, G-Legal, 16K, Kai16, Kai32, Japanese postcard, double postcard, нестандартни
размери (92 - 216 * 148 - 1200 mm)
Paper weight: Обикновена хартия (60-90 г/м
http://obiavidnes.com/obiava/37316/prodavam-printer-konica-minolta-magic-color-5550

Продавам принтер Konica Minolta Magic color 5550
Процес на копиране: Настолен, пълноцветен А4 лазерен принтер
Скорост на печат A4: 30/25.6 стр/мин в моно/цвят
Време първо копие/принт: 14 сек. в цвят и моно
Време загряване: 45 сек.
Характеристики на принтера:
Резолюция на принтиране: PhotoART-9600TM (600 x 600 dpi x 4-bit)
Операционни системи Windows®: 2003 Server for 64 bit, Server 2003, XP for 64bit, XP, 2000, NT 4.0, ME, 98SE
Macintosh®: OS X (10.2, 10.3, 10.4), OS 9.1
Linux®: RedHat 9.0, SuSe 8.2
Netware®: 4/5/6 or later
Характеристики на системата
Памет на системата: 256 MB RAM, увеличима до 1024 MB
Paper size: Многофункционална касета: A4, B5, B5 (ISO), A5, A6, B6, снимки (100 150 mm), legal, letter, G-Letter, statement,
executive, folio, SP folio, UK Quarto, foolscap, G-Legal, 16K, Kai16, Kai32, Japanese postcard, double postcard, нестандартни
размери (92 - 216 * 148 - 1200 mm)
Paper weight: Обикновена хартия (60-90 г/м
http://obiavidnes.com/obiava/37315/prodavam-printer-konica-minolta-magic-color-5550

Продавам копирна машина Konica Minolta Bizhub 420
• Скорост на копиране/принтиране A4: 42 стр/мин
• Входящ капацитет: Стандартно: 1,150 листа – Макс: 5,650 листа
• Тегло на медиата: 60–105 г/м
http://obiavidnes.com/obiava/37314/prodavam-kopirna-mashina-konica-minolta-bizhub-420
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Продавам лазерен принтер Samsung ML 3051 N
Технология на печат: монохромен лазерен печат
Скорост на печат: 28 стр./ минута
Първа страница след: 8.5 секунди
Резолюция: до 1200 x 1200 dpi
Памет: 64MB (макс. 320MB)
Процесор: Samsung 400MHz
Капацитет на тавата за хартия: 250 листа
Мултифункционална тава за хартия: 50 листа
Тежест на медиите: 60 - 163 g/sm
Размер на медия: A4
USB порт: Hi-speed USB 2.0
Паралелен порт: ДА
Мрежов порт: Ethernet 10/100 baseTX (вътрешна)
Емулации: PCL5e, PCL6
Операционни системи: Windows 7, Windows Vista, Windows 98/98(SE)/Me/2000/WinNT 4.0WS и XP, Windows Server 2003,
Windows Server 2008, MacOS® 9.1-9.2/ MacOS® X 10.2.4 или по-висока, Linux
Размер: 371 x 384 x 346 mm
Тегло на устройството: 9.50 кг.
Максимално натоварване: 50.000 стр./месец
София/Благоевград
Тел. 0897 98 15 89
http://obiavidnes.com/obiava/37313/prodavam-lazeren-printer-samsung-ml-3051-n

Продавам лазерен принтер Lexmark E 340
Технология: лазерна
Цвят: черно/бял
Формат: A4
Скорост при печат: 28стр./мин.
Време за печат на първа страница: 8 сек.
Подаване на хартия: 250 листа входна тава
Дисплей
Резолюция: 1200 dpi
Процесор: 200 Mhz
Разширяване на паметта: да
Стандартна памет: 32 mb
Памет максимално: 160 mb
Тонер за: 2500 стр. при 5% покритие
Месечно натоварване: 15000 стр.
София/Благоевград
Тел. 0897 98 15 89
http://obiavidnes.com/obiava/37312/prodavam-lazeren-printer-lexmark-e-340

Продавам лазeрен принтер Lexmark E 332
Скорост на печат: 27 страници на минута
Време на първия печат: 8 секунди
Резюлиция: 1200 х 1200dpi / 600х600 DPI
Процесор: 200 MHz
Памет: 160 МВ
София/Благоевград
Тел. 0897 98 15 89
http://obiavidnes.com/obiava/37311/prodavam-lazeren-printer-lexmark-e-332

Продавам лазeрен принтер Lexmark E 330
Технология - лазерна
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Цвят - черно/бял
Формат - A4
Скорост при печат - 26стр./мин.
Време за печат на първа страница - 8 сек.
Подаване на хартия - 250 листа входна тава
Резолюция - 600 dpi
Процесор - 200 Mhz
Разширяване на паметта - да
Стандартна памет - 32 mb
Памет максимално - 160 mb
Натоварване - 15000 стр. на мес.
София/Благоевград
Тел. 0897 98 15 89
http://obiavidnes.com/obiava/37310/prodavam-lazeren-printer-lexmark-e-330

Продавам лазерен принтер Lexmark E 250
Скорост на печат A4: 28 стр.в мин.
Скорост на печат A4- двустранно: 14 стр
Скорост на печат: 30 стр.в мин.
Скорост на печат двустранно: 14 стр
Време до първа страница: 7.5 секунди
Резолюция на печата, монохромно: 1200 Image Quality; 2400 Image Quality; 600 x 600 dpi
Процесор: 366 MHz
Стандартна памет: 32 MB
Максимална памет: 96 MB
Размер (мм - В x Ш x Д): 259.5 x 396 x 359 мм
Тегло (кг): 11.4 кг
Максимално месечно натоварване: 50000 страници на месец
София/Благоевград
Тел. 0897 98 15 89
http://obiavidnes.com/obiava/37309/prodavam-lazeren-printer-lexmark-e-250

Продавам принтер Kyocera FS 1000
Скорост на принтиране: Ч/Б до 12листа в минута
Интерфейс: Parallel, USB
Макс.Резолюция(Ч/Б): 2400х600 dpi
Капацитет: 250 листа
Размери на листите: Letter A Size,A5,B5,Legal,A4
Капацитет на тонер касетата: до 6000 страници
София/Благоевград
Тел. 0897 98 15 89
http://obiavidnes.com/obiava/37308/prodavam-printer-kyocera-fs-1000

Продавам KONICA MINOLTA BIZHUB C20
Характеристики на копира:
Процес на копиране: Електростатичен лазерен печат, тандемен, индиректен
Тонер система: Simitri® HD полимеризиран тонер
Скорост на печат: A4: 24 стр/мин в цвят 24 стр/мин моно
A4 автоматичен двустранен печат: 24 стр/мин 24 стр/мин моно
Време първо копиране:
28 секунди в цвят
25 секунди моно
Време първо принтиране:
18 секунди в цвят и моно
Време загряване: Приблизително 58 секунди
Резолюция на копиране: 600 x 600 dpi
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Градации: 256 градации
Многократно копиране: 1-99
Увеличение: 25-400% през 1% стъпка
Функции на копиране: 2в1, 4в1
Дуплекс копиране
Настройка на плътността
Електронно колиране
Характеристики на принтера:
Резолюция на печат: PhotoArt-9600
(600 x 600 dpi x 4 bit contone)
Controller CPU: 500 Mhz
Език за принтиране:
PostScript 3
PCL6 (XL3.0)
PCL 5e/c
XPS
http://obiavidnes.com/obiava/37307/prodavam-konica-minolta-bizhub-c20

Продавам Konica Minolta Bizhub 500
Тонерна система: Полимеризиран тонер
Скорост Копиране/Принтиране: A4: до 50 ppm A3: до 27 ppm
Време за 1-во копие: 3.2сек. (A4)
Разделителна способност при копиране: Еквивалент на 1,200 x 600 dpi
Разделителна способност при отпечатване: Еквивалент на .: 2,400 x 600 dpi
Формат на оригинала: A5-A3
Многократно копиране: 1- 9,999 обратно броене, режим на прекъсване
Градации: Еквивалентно на 256 градации
Памет на копира: 576 MB
Формат хартия: A5-A3
Характеристики на копира:
Повтаряне на изображение Създаване на книжка
Комбинация N-в-1 Завъртане на изображение
Работни запаси Поставяне на етикет
Характеристика на скенера:
Разделителна способност (скенер): Макс: 600 x 600 dpi
Скорост на сканиране: До 70 OPM (300 dpi via DF) До 50 OPM (600 dpi via DF)
Формат: A5 - A3
Формат на файла: TIFF, PDF
Дестинации на сканиране: LDAP поддръжка
Функции на скенера: TWAIN network scan Scan-to-eMail Scan-to-FTP
Scan-to-SMB Scan-to-Box/HDD
Характеристики на факса:
Стандарт: Group 3
Максимална скорост на модема: До 33.6 Kbps
Спецификации на принтера:
Контролер: Embedded Emperon Controller
CPU: MPC 8245, 400 MHz
Операционна система: Windows 98/ME/NT4.0/2000/XP/Server 2003/
Macintosh 9.0 or later/OS X 10.2, 10.3, 10.4, Linux, Unix
Harddisk: 40 GB
Интерфейс: Parallel, USB (2.0), 10BaseT / 100BaseTX
Характеристики на системата:
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Автоматично листоподаващо устройство: До 80 оригинала
Тегло на хартията: 60-200 g/m2 (от всички касети) 50-200 g/m2 (от байпаса)
Формат хартия: A6 - A3
Входящ капацитет за медията: Стандартно: 1,150 листи Макс.: 5,650 листи
Изходящ капацитет за медията: До 3,250 листа
Автоматичен дуплекс: A5 - A3 60-105 g/m2
Режими за довършване: Офсет, групиране, сортиране, телбодиране, перфориране,сгъване в център, брошура или малка
книжка , mailbin сортиране
Месечен обем на печат: Препоръчителен:17,000; Макс.: 175,000
Време загряване: Приблизително. 60 sec.
Консумация на енергия: 1,560 W
Размери(Ш x Д x В): 677 x 708 x 1,150
Тежина: Приблизително 91.2 кг.
София/Благоевград
Тел. 0897 98 15 89
http://obiavidnes.com/obiava/37306/prodavam-konica-minolta-bizhub-500

Продавам Konica Minolta Bizhub 163
Копирна машина, принтер, скенер, формат А3/А4
Характеристики на копира
Процес на копиране: Суха лазерна електростатикофотографска трансферна система
Скорост на печат: A4 - До 16 стр/мин
Време първо копие/принт: по-малко от 7 сек.
Време загряване: по-малко от 15 сек.
Резолюция на копиране: 600 x 600 dpi
Градации: 256 нива
Многократно копиране: 1 - 99, обратно броене, режим на прекъсване
Формат на оригинала: A5 - A3
Магнификация: 25 - 400% през 1% стъпка
Функции на копиране: памет за стойности на приближаване/отдалечаване, копиране на книга, комбиниране 2 в 1,
завъртане на изображението, повторно извикване на заявка
Характеристики на принтера
Резолюция на принтиране: 1,200 x 600 dpi
Език за принтиране: GDI PCL 6/5e (опция)
Операционни системи: Windows 98/ME/NT4.0/2000/XP/Server 2003
Характеристики на скенера
Скорост на сканиране: Черно-бяло - 16 ppm A4
Резолюция на сканиране: 600 x 600 dpi
Режими на сканиране: TWAIN scan Scan-to-eMail (опция) Scan-to-FTP (опция)
Формати на файлове: TIFF, PDF
Дестинации на сканиране: 32 бутона за набиране с едно докосване, 240 бутона за бързо набиране
Характеристики на факса
Стандарт на факса: Super G3
Резолюция на факса: Стандартна, фина, суперфина
Компресия на факса: MH, MR, MMH, JBIG
Факс модем: 33,6 kbps
Функции на факса: Проверка състоянието на факс получател, памет на получени документи, отложена трансмисия,
broadcasting, PC fax, iFax
Характеристики на системата
Интерфейс: USB 2.0 (стандартно)10-Base-T/100-Base-TX Ethernet (опция)
Авт.. листподаващо устройство: До 50 оригинала
Paper weight: 60 - 160 г/м
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http://obiavidnes.com/obiava/37305/prodavam-konica-minolta-bizhub-163

Продавам принтер HP LaserJet P1105
• Скорост на печат, черен: До 18 стр. / мин
• Време за първата страница, черен: 8.5 секунди
• Качество на печат, черен: 600 х 600 DPI
• Технология на печат: Лазернa
• Месечно натоварване: до 5000 страници
• Памет, Std.: 2 MB
• Скорост на процесора: 266 MHz
София/Благоевград
Тел. 0897 98 15 89
http://obiavidnes.com/obiava/37304/prodavam-printer-hp-laserjet-p1105

Продавам лазерен цветен принтер HP Color Laser Jet 3700
Скорост на печат, черен: До 16 стр. / мин
Скорост на печат, цвят: До 16 стр. / мин
Време за първата страница, черен: 20 секунди
Време за първата страница, цветен: 20 секунди
Скорост на процесора: 350 MHz
Месечно натоварване: 55000 страници
Технология на печат: Лазернa
Качество на печат, черен: 600 х 600 DPI
Качество на печат, цветен: 600 х 600 DPI
Входящ капацитет, Std.: 350 листа
Входящ капацитет, макс.: 850 листа
Изходен капацитет: 150 листа,
Производствен капацитет, макс.: Изходен капацитет 150 листа
Двустранен печат (отпечатване от двете страни на хартията):Наръчник (шофьор осигури подкрепа)
Поддържани видове: обикновен, лъскав, труден, рециклирани, пликове, фолио, етикети, cardstock
Памет, Std.:128 MB
Памет, макс.: 448 MB
Размери (ШxДxВ):19,7 х 17,6 х 18,4
София/Благоевград
Тел. 0897 98 15 89
http://obiavidnes.com/obiava/37303/prodavam-lazeren-cveten-printer-hp-color-laser-jet-3700

Продавам лазерен принтер HP LASER JET P 3005
Формат: A4
Разделителна способност: 1200 x 1200 dpi
Скорост на печат: 33 стр./минута
Време за първа страница: 9.5 секунди
Памет (стандартна): 80 MB RAM
Памет (максимална): 320 MB RAM, 40 GB HDD
Процесор: 400 MHz Motorola ColdFire V5
Капацитет на консумативите:6 500 стр.; 13 000 стр.
Min размер на разпечатките: 76 x 127 mm
Max размер на разпечаткитe: 216 x 356 mm
Листоподаваща система:
1) касета за 100 листа
2) касета за 500 листа
3) касета за 500 листа
Управление на печата:
Автоматичен двустранен печат
Прав път на хартията
Капацитет на входa: 1100 листа
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Капацитет на изхода: 50 листа
Стандартни графични езици: HP PCL6, HP PCL 5e HP PostScript level 3 Direct PDF 1.4
Стандартни интерфейси: 10/100base-TX PrintServer USB 2.0 Port
Max месечно натоварване: 100 000 стр.
Размери (Ш х Д х В): 425 x 410 x 474 mm
Тегло: 21.3 kg
София/Благоевград
Тел. 0897 98 15 89
http://obiavidnes.com/obiava/37302/prodavam-lazeren-printer-hp-laser-jet-p-3005

Продавам HP Color Laser Jet 2840
Втора употреба – в много добро състояние
Цветен лазерен мрежови принтер-скенер-копир-факс
Резолюция:
2400 dpi с HP ImageRet
600x600 dpi
Скорост на печат:
- черно - 19 стр./мин
- цветно - 4стр./мин.
Памет: 96 MB
Интерфейс: 10/100base-TX PrintServer
USB 2.0 Port
Формат: А4
Технология на печат: 4-pass Color Laser
Касети за хартия: 1бр. за 375 листа
Натоварване: 30 000 стр. месечно
Управление на печат:
- ръчен двустранен печат
- прав път на хартията
- печат от карти с памет
Размер: 498 x 532 x 573 mm
Тегло: 34.2кг.
Допълнителна информация: Устройството работи с процесор Motorola Coldfire® v 4e. Разполага със слотове за карти с
памет SD, microSD, SDHC, CF
София/Благоевград
Тел. 0897 98 15 89
http://obiavidnes.com/obiava/37301/prodavam-hp-color-laser-jet-2840

Продавам лазерен принтер Lexmark E340
-Технология-лазерна
-Цвят-черно/бял
-Формат A4
-Скорост при печат-28стр./мин.
-Време за печат на първа страница-8 сек.
-Подаване на хартия-250 листа входна тава
-Дисплей
-Резолюция-1200 dpi
-Процесор-200 Mhz
-Разширяване на паметта-да
-Стандартна памет-32 mb
-Памет максимално-160 mb
-Тонер малък капацитет - 2500 стр. при 5% покритие (обикновен текст)
-Тонер голям капацитет - 6000 стр. при 5% покритие (обикновен текст)
-Натоварване-15000 стр. на мес.
Цена за зареждане на консуматив в ССА-БГ 33,30
toner.ssa-bg.com
София/Благоевград
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Тел 0897 98 15 89
http://obiavidnes.com/obiava/37300/prodavam--lazeren-printer-lexmark-e340

Продавам принтер Kyocera FS 1010
Гаранция - 6 месеца
Метод на печат - Лазерен
Вид печат - черно бял
Формати - А4
Резолюция - 1800 dpi x 600 dpi
Скорост - 14 стр.мин
Памет - 16 MB
Тип на консуматив - Тонер
Брой копия с консуматив - 3000
Цвят:Бял
Други - 1 x parallel - IEEE 1284 (EPP/ECP) -36 pin Centronics 1 x USB - 4 pin USB Type B
София/Благоевград
Тел 0897 98 15 89
http://obiavidnes.com/obiava/37299/prodavam-printer-kyocera-fs-1010

Продавам Konica Minolta Bizhub C352
KONICA MINOLTA BIZHUB C352 Втора употреба, рециклирана - в много добро състояние
Система :Електростатичен лазер, Тандемна, индиректна
Тонер система :SimitriTM полимеризиран тонер
Скорост на Копиране/Принтиране :
-Цветно до 35 стр./мин (A4)
-Моно до 35 стр./мин (A4)
-Цветно до 17 стр./мин (A3)
-Моно до 17 стр./мин (A3)
1-во копие :
-Цветно 8.5 сек. (A4)
-Моно 6.5 сек. (A4)
Резолюция копиране :600 x 600 dpi
Резолюция принтииране :еквивалентна до 1.800 x 600 dpi
Резолюция сканиране :600 x 600 dpi
Резолюция факс :600 x 600
Формат на оригинала :A5-A3
Увеличение :25-400% през 0.1% стъпка/ Автоматично увеличение/намаление
Многократно копиране :1–999, режим на прекъсване
Градации :256 нива
Памет на копира :1.24 MB
Твърд диск на копира :40 GB
Формат на медиата :A6-A3 необрязан формат, нестандартни размери, банери макс. 1.200 x 297 мм
Функции на копиране :Заглавна страница, вмъкване на корица или страница, proof copy, тест принт за нстройка,
режим на гланциране, digital art, повторно повикване на заявка, настройка памет на заявки, режим постер
Функции на копира:
Разпознаване на оригинали :Цветно/ Черно-бяло
Разпознаване на размера :да
Смяна на касети автоматично :да
Обхват на увеличаване/намаляване :25 – 400 % (0.1 % стъпка)
Изчистване на приближаване/намаляване :да
Програми :да
XY приближаване/намаляване :Да/ Автоматично увеличаване/намаляване / Центриране
Цветни режими :Автоколор(ACS), Пълноцветен, Черен, Два цвята, Монотонно
Характеристики на скенера:
Резолюция сканиране :Макс: 600 x 600 dpi
Скорост на сканиране :
Цветно до 50 скана/мин. (300 dpi през DF)
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Моно до 65 скана/мин. (300 dpi през DF)
Формат на файловете :JPEG, TIFF, PDF, Compact PDF, Encrypted PDF
Дестинации :2.100 (единични + групи), LDAP поддръжка
Функции на скенера :Анотация (текст/време/дата) за PDF, до 300 програмирани заявки
Характеристики на факса (опция):
Факс протокол :Super G3
Резолюция на факса :600 x 600
Кодиране/ Коригиране на грешки (ECM) :MH, MR, MMH, JBIG
Памет за документи :128MB
Макс.запаметени номера :1.000 (единични + групи)
Характеристики на принтера:
Контролер :PowerPC 750FX@600MHz 64 BIT
Памет :1.24MB
Операционна система :Windows 98/ME/NT4.0/2000/XP/XP64, Macintosh 9.x/ 10.x, Server NT4.0/2000/2003, Unix/ Linux/
Citrix
Твърд диск :40 GB
Характеристики на системата:
Автоматичен листоподавач :До 100 оригинала
Формат на медиата :A6-A3 необрязан формат, нестандартни размери, банер 1.200 x 297 мм
Тегло на медиата :60 - 256 г/м2
Макс.печатаема площ :305 x 449 мм
Свободна площ :Водещ край: 4.2 мм, Следващ край: 3.0 мм
Лява/Дясна страна: 3 мм
Входящ капацитет :Стандартно: 850 листа
Макс.: 3,350 листа
Изходящ капацитет :Макс.: 1,200 листа
Автоматичен дуплекс :A5–A3 необрязан формат, 64–256 г/м2
Довършителни опции :офсет, групиране, сортиране, телбодиране, перфориране, сгъване в център, брошура, изходящо
сортиране по тави
Месечно натоварване :Препоръчително: 35,000, Макс.: 55,000
Време загряване :Прибл. 72 сек.
Сигурност :ISO15408 EAL3,
Изисквания към захранването :230 V 50/60 Hz, 8 A
Консумация за енергия :220–240V / 50/60Hz
по-малко от 1.5 KW (на системата)
Ниво на шума:в режим на готовност: 37 dBA
при работа: 62 dBA
Размери (Ш x Д x В):650 x 748 x 771 мм
Тегло:прибл. 103 кг
В много добро състояние!
София/Благоевград
Тел 0897 98 15 89
http://obiavidnes.com/obiava/37298/prodavam-konica-minolta-bizhub-c352

Продавам Konica Minolta Bizhub C351
Втора употреба, рециклирана - в много добро състояние
Характеристика на копира :
Максимален формат : А3
Скорост на копието : 35 копия А4/минута при цветен и черно-бял печат
Скорост на копието : 19 копия А3/минута при цветен и черно-бял печат
Увеличение / Намаление : от 25 до 400% през 0.1%
Универсална касета за хартия : 250 л. (A6 - A3++, 64-256 гр.)
Касета за : 7500 л. (A5-A3, 64-90 гр.)
Ръчна касета : за 150 л.
Памет : 1024 МВ
Характеристика на лазерния принтер:
Разделителна способност : 600x600 dpi
Максимален печатаем формат : А3++ (311х457 мм)
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Печатаемо поле-максимално : до 305х449 мм
Емулация : PCL 5c, PS3
Интерфейс : Eternet 10/100 BaseT
Характеристика на скенер:
Резолюция : 600x600 dpi до А3+ 600 dpi
Размер на скенера : A5 до A3
Формат на сканиране : PDF, TIF, JPG
София/Благоевград
Тел 0897 98 15 89
http://obiavidnes.com/obiava/37297/prodavam-konica-minolta-bizhub-c351

Продавам Konica Minolta Bizhub C 300
Втора употреба – рециклирана, в много добро състояние
Характеристики на копира:
Скорост на печат:
А4 - 30 стр./мин. цветно и черно
А3 - 17 стр./мин. цветно и черно
Първо копие:
черно А4 - след 6.5 сек.
цветно А4 - след 8.5 сек.
Формат на оригинала: A5–A3
Увеличаване / Намаление: 25-400% през 0.1%
Памет: 512 MB
Универсална касета за хартия: 250 л. (A6 - A3++, 64-256 гр.)
Касета за: 500 л. (A5-A3, 64-90 гр.)
Ръчна касета за: 100 л. (A6 - A3++, 64-256 гр.)
Характеристики на принтера:
Разделителна способност: 600 x600 dpi (600х1800 dpi)
Максимален печатаем формат: А3++ (311х457 мм)
Емулация: PCL6, PS3
Интерфейс: Eternet 10/100 BaseT
Характеристики на скенера:
Резолюция: 600x600 dpi до А3+ 600 dpi
Размер на скенера: A5 до A3
Формат на сканиране: PDF, TIF, JPG
София/Благоевград
Тел. 0897 98 15 89
http://obiavidnes.com/obiava/37296/prodavam-konica-minolta-bizhub-c-300

Продавам Konica Minolta Bizhub C252
Втора употреба – в много добро състояние
Система: Електростатично лазерно копиране, Тандем, Индиректно
Тонер система: Simitri (TM) полимеризиран тонер
Скорост на копиране/принтиране:
Ч/Б A4: 25 стр./мин.
Цветно A4: 25 стр./мин.
Ч/Б A3: 13 стр./мин.
Цветно A3: 13 стр./мин.
1-во копие/принт:
Цветно A4: 11.7 сек.
Ч/Б A4: 8.4 сек.
Резолюция:
Копиране: 600 x 600 dpi
Принтиране: 1800 еквивалентна x 600 dpi
Сканиране: 600 x 600 dpi
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Факс: 600 x 600 dpi
Многократно копиране:1 – 999
Памет на копира: 1024MB станд. / макс. (512 MB работна памет + 512 MB Памет за файлове/изображения, Факс памет
- опция)
Формат на медиата: A5 – A3FB+ (311 x 457 мм) + нестандартни размери
Функции на копира:
Автоматично разпознаване на оригинала: Цветно/ЧБ
Автоматично разпознаване на размера: Да
Автоматичен избор на касета: Да
Автоматична смяна на касета: Да
Обхват на увеличаване: 25 – 400%
Режими на цветове: Авто Цвят ACS, Пълноцветен, ЧБ, 2-цвята, Един цвят/ 21 цвята
Режими на експозиция: Режим Текст, Текст/ Фото режим (отпечатана снимка/ фотохартия), Режим Фото
(отпечатана снимка/ фотохартия), Подобряване на текста
Други функции: Вмъкване на лист/корица/глава, Копиране на книга, Постер режим (Многократно увеличаване на
страница), Повторение на изображение, Огледален печат, Негатив / Позитив, Цвят на фона, Настройка на цветовете,
Номериране на брошура
Поле на страница / Изтриване на страници, Печат– Време/ Дата, Страница, Сет
Характеристики на скенера:
Метод: 8Bit RGB – 24Bit
Скорост на сканиране: 25 оригинала в минута (моно и цветно)
Формат: До A3
Формат на файловете: JPEG, TIFF, PDF, Compact PDF (само пълноцветен), многостраницов PDF
Настройки на сканиране:
Едностранно / Двустранно
Тип на оригинала (Текс / Текст Фото / Фото / Карта/ От матричен принтер / Копие)
Размер на сканиране – Авто, DIN, Нестандартен, Фото
Цветност – ACS, Пълноцветен, ЧБ; Сива скала
Премахване на фон
Сканиране на книга / Смесени оригинали/ Поставяне на бяло поле при печат
Характеристики на факса (опция):
Факс протокол
Group 3 (вместим с ITU-T T.30)
F-Code комуникация
Мин.време на трансмисия
< 3 сек. ITU-T V.34,JBIG (ITU No. 1)
Макс.скорост на модема/ Вместимост
33,6 kbps / ECM, Super G3
Памет за документи: 32 MB (споделена с копира)
Характеристики на принтера:
Памет:1024MB
Твърд диск: 40GB (споделен с копира)
PostScript: PS3 емулация (Win98SE, ME, NT.40, 2K, XP, 2003Mac OS 9.x / 10.x или следваща)
PCL: PCL 5C / PCL6 (Win98SE, ME, NT.40, 2K, XP, 2003)
Характеристики на системата:
Формат на медиата
A5 – A3FB+ (311 x 457 мм) + нестандартен размер
Месечно натоварване
Препоръчително: 25.000 / Максимум: 40.000
Време загряване
По-малко от 110 сек.
Размери (Ш x Д x В), мм
650 x 755 x 771 мм
София/Благоевград
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Тел. 0897 98 15 89
http://obiavidnes.com/obiava/37295/prodavam-konica-minolta-bizhub-c252

Фирма в Болгарии
Компании в Болгарии. Открытие фирмы ИП в Болгарии. Как эффективно открыть европейскую фирму.
http://obiavidnes.com/obiava/37294/firma-v-bolgarii

Принтер HP Laser Jet 2420
Втора употреба – рециклиран, в много добро състояние
Лазeрен принтер HP Laser Jet 2420
Скорост: Черно-бяло А4 28 стр./мин.
Интерфейс: USB-Да Direct Print Port
Печат директно от камера - IrDA
Резолюция: 1200 x 1200 dpi
Формат на медията, касети A4, A5, B5, letter, executive, legal; вх. 350 листа; изх. 350 листа Глави
Натоварване: 75000 стр.
Памет: 32MB
София/Благоевград
Тел. 0897 98 15 89
http://obiavidnes.com/obiava/37293/printer-hp-laser-jet-2420

Продавам Toshiba E-studio 452
Втора употреба, рециклирана – в много добро състояние
Цифрова копирна машина - копир, мрежови принтер-опция, цветен скенер, факс-опция
Скорост на печатане:
А4 – 45 копия в минута
А3 - 24 копия в минута
Памет: 256MB
HDD: 40GB
Интерфейс: Ethernet 10/100 Base TX, USB 2.0
Формат: A3
Увеличение / Намаление: 25% - 400%
2 касети по 550 листа + 100 листа ръчно подаване
Автоматичен дуплекс - стандарт
Електронно сортиране
Месечно натоварване: 150000 копия
Консумативи: тонер за 21 000 копия, девелопер и барабан за 150 000 копия
Резолюция на печат: 2400 x 600 DPI (с изглаждане)
Време за загряване: приблизително 20 секунди
Време за първо копие: под 3,90 секунди (A4)
Размножаването на копи : до 999 копия
Финишер; Принтер; Скенер
София/Благоевград
Тел 0897 98 15 89
http://obiavidnes.com/obiava/37292/prodavam-toshiba-e-studio-452

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
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3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/37290/chastna-detektivska-agenciya-ayaks-rs-razpolaga-s-tochnata-tehnika-tochniyat-ekip-i-

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/37289/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/37288/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888135197

Скан Системс-Зареждане на тонер Samsung ML 1860 / ML 1865 + смяна на чип касета ML-1042S
цена:40.00лв. бул.Кап.Димитър Списаревски 3, 02/9788386 0885775818 http://www.scansystems.org
Скан Системс-Зареждане на тонер Samsung ML 1860 / ML 1865 + смяна на чип касета ML-1042S цена:40.00лв.
бул.Кап.Димитър Списаревски 3, 02/9788386 0885775818 http://www.scansystems.org
http://obiavidnes.com/obiava/37287/skan-sistems-zarejdane-na-toner-samsung-ml-1860--ml-1865--smyana-na-chip-kaseta-

Презареждане на тонер Canon LBP 2900 LBP3000 Cartridge 703 цена:30.00лв. бул.Кап.Димитър
Списаревски 3, 02/9788386 0885775818 http://www.scansystems.org
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Презареждане на тонер Canon LBP 2900 LBP3000 Cartridge 703 цена:30.00лв.
бул.Кап.Димитър Списаревски 3, 02/9788386 0885775818 http://www.scansystems.org
http://obiavidnes.com/obiava/37286/prezarejdane-na-toner-canon-lbp-2900-lbp3000-cartridge-703-cena3000lv-bulkap

Напред.БГ
Искате най-добрите световни,български,холивудски,азиатски,европейски бестселъри ?! Филми за вас единствено в
неповторимата родна търсачка Напред.БГ .
http://obiavidnes.com/obiava/37284/napredbg

ВОДОУСТОЙЧИВ ШПЕРПЛАТ ДИРЕКТЕН ВНОСИТЕЛ
Най-големия Вносител в България на ХИДРОФОБЕН Шперплат и ОСБ-3 ПЛОСКОСТИ предлага НАЙ-НИСКИ ЦЕНИ !!!
Планет Строй 2008 ООД предлага:
• ВОДОУСТОЙЧИВ ШПЕРПЛАТ, 1-во качество:
20х1220х2440мм
21х1220х2440мм -топола, черен филм, фенолово WBP лепило
• Вилици, поцинковани
• Шпилки за вертикален кофраж с 2 бр.гайки, поцинковани
• ОСБ–3 ПЛОСКОСТИ /влагоустойчиви/ внос от САЩ с размери:
9.5x1220x2440мм
11x1220x2440мм
15х1220х2440мм
18x1220x2440мм.
ЗА КОЛИЧЕСТВА - ДОСТАВКИ В ЦЯЛАТА СТРАНА !!!
Складови бази във Варна и София
0884266912, 02/9310348
www.shperplat.com
www.vodoustoichivshperplat.com
www.osbbg.com
http://obiavidnes.com/obiava/37283/vodoustoychiv-shperplat-direkten-vnositel

Подмяна на щрангове с качествени материали
Строй Инвест Ви предлага бързо и качествено:
подмяна на хоризонтални щрангове
подмяна на вертикални щрангове
ремонт на канализация
ремонт на водопровод
ремонт при аварии
Използваме само качествени материали! * Работим с гаранция до ДЕСЕТ години! * Предлагаме безплатен оглед на
място!
02 936 80 30, 0887223266
http://stroiinvest.eu/
Атанас Белотелев
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http://obiavidnes.com/obiava/37282/podmyana-na-shtrangove-s-kachestveni-materiali

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/37281/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 !!!
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/37280/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--bezplatni-yuridicheski-konsultacii--

Рамбо-1 ЕООД Кърти,Почиства, Извозва отпадъците и ВИК
Рамбо-1 ЕООД Кърти,Почиства, Извозва отпадъците, ВИК и Довършителни работи наНиски Цени!
0878907360,029737707 Румен Радев
http://obiavidnes.com/obiava/25382/rambo-1-eood-kyrtipochistva-izvozva-otpadycite-i-vik
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1500 евро
Брак в Италия с чужденец.Пътят и престоят там ви се поемат.След сключването на брака ви се заплащат 1500
евро.Става въпрос за фиктивен брак за получаване на поданство.
http://obiavidnes.com/obiava/37279/1500-evro

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/37278/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-otgovornost-

Детективски услуги . Детективска агенция "Стар"
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/37277/detektivski-uslugi---detektivska-agenciya-star

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/37276/chasten-detektiv-ivan-ivanov-dylgogodishen-profesionalen-opitiznevyara-i-raz

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

Страница 63/65

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

16.07.2012

http://obiavidnes.com/obiava/37275/chasten-detektiv-detektivska-agenciya

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/37274/chasten-detektiv-detektivska-agenciya

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
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http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/37273/chasten-detektiv-detektivska-agenciya
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