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магазин
Магазин, за козметика за красота, продукти за отслабвани е и продукти за лечение. Това не е всичко в магазин
Грийн-мастер-бг.еу ще намерите бижута с кристали сваровски позлатени. Стоки за дома, уреди за бита и магнитни
гривни. В магазина единствено ще намерите запер, уред за сребърна вода, кани за филтриране на вода и съдове за готвене
с каменно покритие.
http://obiavidnes.com/obiava/38552/magazin

Продавам сладкарско оборудване
Продавам цялостно сладкарско оборудване, шприц машина, конвектомат, машина за толумби, пакетажна машина и
хладилник.
http://obiavidnes.com/obiava/38547/prodavam-sladkarsko-oborudvane

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

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/38538/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/38537/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888135197
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Контрол на достъпа Сливен 0876 35 39 39 – доставка и монтаж на контрол на достъпа за Сливен и областта на
най-ниските цени. Контрол на достъпа за входни врати в Сливен 0876 35 39 39. Контрол на достъпа за асансьори в
Сливен 0876 35 39 39. Алера Сървисис ООД – ние Ви помагаме да спите спокойно!
http://obiavidnes.com/obiava/38536/kontrol-na-dostypa-sliven

Контрол на достъпа София
Контрол на достъпа София 0876 35 39 39 – доставка и монтаж на контрол на достъпа за София и областта на
най-ниските цени. Контрол на достъпа за входни врати в София 0876 35 39 39. Контрол на достъпа за асансьори в София
0876 35 39 39. Алера Сървисис ООД – ние Ви помагаме да спите спокойно!
При нас можете да намерите следните услуги:
Доставка и монтаж на четец за контрол на достъпа.
Доставка и монтаж на контролер за контрол на достъпа.
Доставка и обучение на RFID чипове и карти за отваряне на вратата.
Сигурността на Вашето жилище е най-важна за Вас. Предотвратете кражбите и допускането на непознати лица във
входа. Решението е само едно – устройство за контрол на достъпа. При нас цените са най-ниски! Адекватно гаранционно
и извънгаранционно обслужване!
http://obiavidnes.com/obiava/38532/kontrol-na-dostypa-sofiya

Контрол на достъпа София
Контрол на достъпа София 0876 35 39 39 – доставка и монтаж на контрол на достъпа за София и областта на
най-ниските цени. Контрол на достъпа за входни врати в София 0876 35 39 39. Контрол на достъпа за асансьори в София
0876 35 39 39. Алера Сървисис ООД – ние Ви помагаме да спите спокойно!
При нас можете да намерите следните услуги:
Доставка и монтаж на четец за контрол на достъпа.
Доставка и монтаж на контролер за контрол на достъпа.
Доставка и обучение на RFID чипове и карти за отваряне на вратата.
Сигурността на Вашето жилище е най-важна за Вас. Предотвратете кражбите и допускането на непознати лица във
входа. Решението е само едно – устройство за контрол на достъпа. При нас цените са най-ниски! Адекватно гаранционно
и извънгаранционно обслужване!
http://obiavidnes.com/obiava/38530/kontrol-na-dostypa-sofiya

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ.
Предлагаме перфектно юридическо съдействие на фирми със задължения.
Осигуряваме купувач на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация.
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 и
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 - V.T.
0877 37 20 83
0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/38522/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost
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КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ.
Предлагаме перфектно юридическо съдействие на фирми със задължения.
Осигуряваме купувач на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация.
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 и
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 - V.T.
0877 37 20 83
0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/38521/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ.
Предлагаме перфектно юридическо съдействие на фирми със задължения.
Осигуряваме купувач на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация.
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 и
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 - V.T.
0877 37 20 83
0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/38519/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost

Интериорен дизайн 3DKOEV-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/38516/interioren-dizayn-3dkoev-design-arhitekturno-proektirane-grafichen-dizayn
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Интериорен дизайн 3DKOEV-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/38515/interioren-dizayn-3dkoev-design-arhitekturno-proektirane-grafichen-dizayn

15.6" (39.62 cm) ACER E1-531-B9704G75Mnk
15.6" (39.62 cm) ACER E1-531-B9704G75Mnk, черен, двуядрен Pentium® B970 2.3GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB, 750GB,
DVDRW, 802.11n, camera, Linux, 2.6kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/38498/156-3962-cm-acer-e1-531-b9704g75mnk

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/38496/detektivska-agenciya-star

500GB A-Data CH11
500GB A-Data CH11, бял, 2.5" (6.35 cm), външен, USB3.0 (+захранване през USB)
http://obiavidnes.com/obiava/38493/500gb-a-data-ch11

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
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>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/38491/detektivska-agenciya-inkognito-chastni-detektivi

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/38490/chastna-detektivska-agenciya-foks-razsledvane

BG maps Burgas
Търсите бгмапс Бургас? Имате възможността да съберете сведения за BG maps Burgas. Напред БГ ще откриете тук.
http://obiavidnes.com/obiava/38476/bg-maps-burgas

Пейнт Зуум
- пистолет за супер бързо и гладко боядисване с професионална прецизност!

Страница 5/101

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

22.07.2012

Забравете разплискващите се кофи и вани за боя!
* 3 режима на пръскане - за вертикално или хоризонтално боядисвате
* регулируемата ширина на разпръскване
* прецизно боядисване на трудно достъпни места
* за всякакви бои и повърхности!
Пистолетът за боядисване Пейнт Зум е направен от висококачествени, супер здрави и ултра леки материали и мощен
мотор от 600 вата.
Боядисвате с всички видове бои, върху всякакви повърхности
* стени
* тухли
* ламперия
* бетон
* масивно дърво и др.
С Пейнт Зум
* спестявате пари,
* изразходвате по-малко боя
* покритивате фино, гладко и равномерно
Такова качество е невъзможно да се постигне с четка и валяк!
Боядисвайте лесно с Пейнт Зум!
Гаранция 12м
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/38465/peynt-zuum

Парочистачка Стийм моп X5
Той е по-лек, по-удобен, по-стилен!
5 уреда в 1 за безупречна хигиена в дома ви,
без разяждащи химикали, почиства и дезинфекцира само със силата на парата!
1 почиства и дезинфекцира само със силата на парат
2 по-лек, по-компактен, по-удобен
3 превръща се в мини пароструйка
4 с приставки за парно гладене и почистване на стъкла и прозорци
5 почиства различни подови настилки и килими
6 за безупречна хигиена в дома ви, без използване на препарати и химикали
0877540309
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
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www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/38464/parochistachka-stiym-mop-x5

Масажна-масажираща седалка
Масажиращата седалка осигурява успокояващ и тонизиращ масаж на гърба,
кръста и бедрата, премахва болките в мускулите чрез китайските методи "Шиатсу масаж"
за разлика от традиционните вибрации, използвани при другите подобни масажори.
Масажорът е уникален със своята масажираща глава, която се движи под повърхността на седалката
и осъществява масаж имитиращ натиска на палците, който е основен похват при масажа "Шиатсу".
Неповторимо е усещането, създадено от механичното движение по предварително зададена траектория
на масажиращата глава. Предлагат се различни степени на интензивност за различните области на тялото: долната
част на бедрата,
кръста и гърба. Масажиращата седалка е единствения продукт на българския пазар,
създаден и използван в Северна Америка за рехабилитация на хора с проблеми в
опорнодвигателния апарат. Масажорът се захранва от електрическата мрежа,
но може да се използва и в автомобил, като захранването се извършва от гнездото на запалката.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/38463/masajna-masajirashta-sedalka

Целутрон
ЦЕЛУТРОН ЗА ОТСЛАБВАНЕ, , Редукция на мастна тъкан, Повдигане на бюста, Физиотерапия и Лифтинг
ЦЕЛУТРОН ЗА УСКОРЯВАНЕ НА МЕТАБОЛИЗМА И РЕДУЦИРАНЕ НА ТЕЛЕСНИТЕ МАЗНИНИ !
Основни функции и режими на работа :
F1 Мускулен масаж, релакс и Физиотерапия:
F2 Тонизиране
F3 Стимулация на кръвната и лимфната циркулация – при уморени крака, варикозни вени, целулит и след липосукция
F4 Редуциране на теглото и стягане на тъканите
Изборът на времетраене на процедурата може да бъде направен ръчно – 20 до 30 минути за максимална ефективност.
Апаратът за ускоряване на метаболизма и редукция на телесните мазнини е устройство създадено с методите на
съвременната медицина, с активно използване на последните научни изследвания в областта на медицината,
физиотерапията и козметиката, с отчитане на биологичното и физиологично взаимодействие между мазинините и
мускулната тъкан в човешкото тяло и биохимията на човешкият организъм.
Действието на уреда използва нормалните принципи на функциониране на човешкото тяло; крайната цел е да се
постигне естествено ускоряване на метаболизма, в пълно съответствие с природата на организма, използвайки само
естествените процеси в тялото. Създаването на това устройство е резултат от дългогодишни тестове, опити и
анализи, правени от водещи специалисти в съответните области.
Използваната технология, базирана на микропроцесорна основа, дава възможност за прецизно действие в проблемните
зони без, или с минимум странични въздействия. Уредът обединява няколко режима на работа, на база на
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усъвършенстваните през хилядолетията методи на акупунктурата, предназначени за решаване на различни телесни
проблеми – наднормено тегло, забавена обмяна на веществата, детренираност на отделни мускулни групи, липса на
еластичност на кръвоносните съдове и като цяло – липса на тонус; апаратът предлага комплексно решение за всички
тези проблеми с методите на акупунктурата, физиотерапията и масажът.
Модел: GS-14 -2011
Гаранция - 12 месеца. Сертификация: CE, RoHS, CQCЦена: 750 лв.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/38462/celutron

Качествени врати
Borman.biz - сайт на БОРМАН КОМЕРС ЕООД - ви предлага бързо и лесно да се запознаете с множеството артикули от
каталога за интериорни врати и входни врати. Врати в наличност. Доставка в рамките на 7 дни.
http://obiavidnes.com/obiava/38458/kachestveni-vrati

Бели петна по кожата
Изтеглете единствения професионален наръчник за естествено лечение на Витилиго (бели петна по кожата).
http://obiavidnes.com/obiava/38449/beli-petna-po-kojata

Детективска Агенция-АЯКС-Частен Детектив- Румен Радев
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/38439/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv--rumen-radev

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
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5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/38438/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/38437/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888135197

Виваком измамници
Виваком продължават да мамят своите клиенти с лъжливи оферти. В тази статия съм споменал за лъжите свързани с
Интернета им. Прочетете и споделете с приятелите си! Бъдете информирани!
http://obiavidnes.com/obiava/38434/vivakom-izmamnici

ЕНЕРГОСПЕСТИТЕЛ 10-30% ** от 58 на 19 лв.!
КАК ДА НАМАЛИМ СМЕТКИТЕ
ЗА ЕЛ. ЕНЕРГИЯ от 10 до 35%?
** ВНОСЕН УРЕД ГАРАНТИРА 10% ИКОНОМИЯ
НА ТОК, А ДО 30% ЗАВИСИ ОТ ЕЛ.УРЕДИТЕ,
КОИТО СЕ ПОЛЗВАТ В ЖИЛИЩЕТО
** В МАГАЗИНИТЕ ЕЛ.УРЕДИТЕ ОТ ЕНЕРГИЕН
КЛАС „А” СА С ВГРАДЕН ЕНЕРГОСПЕСТИТЕЛ!
** ЕНЕРГОСПЕСТИТЕЛЯТ СЕ ПРЕДЛАГА НА
СУПЕР ШОКОВО НАМАЛЕНИЕ от 58 лв. на 19 лв.!
Как да намалим разходите за ел.енергия в нашия дом, магазин, ресторант, хотел, работилница и навсякъде където се
ползва ел.енергия.
Като се закупи и включи в контакт на ел.мрежа вносно, напълно легално и законно устройство за икономия на ел.енергия
от 10 до 35%.
Използва се съвременна технология на фирма от Германия.
Устройството използва технология за мониторинг на ел.мрежа и моментния разход на ел.енергия, стабилизира
напрежението и намалява реактивната мощност, която ел.уредите нормално консумират от ел.мрежа. Това се постига
посредством кондензаторите в уреда.
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Практически устройството елиминира консумацията на реактивна мощност от ел.мрежа и по този начин се постига
икономия на ел.енергия.
С едно устройство може да се обслужва голям апартамент, малък хотел, ресторант, или производствено помещение със
сумарна мощност на едновременно включените електросъоръжения до 18 kW.
Устройството има щепсел и се включва в силов контакт, възможно най-близко до ел.таблото с предпазителите
(бушоните), с цел обслужване на всичките ел.кръгове (кухня, осветление, силови контакти и др.) в жилището.
Не трябва да се използва разклонител или удължител!
Устройството може да се използва и за трифазни инсталации (към всяка фаза се включва по един уред).
Максимална ефективност се постига при ел.уреди и съоръжения с ел. двигатели: климатици, хладилници, фризери,
перални, микровълнови печки, телевизори, компютри, вентилатори, луминисцентно осветление и др.
Устройството не е ефективно при ползване на ел.уреди с реотанови нагреватели (бойлери, маслени радиатори и др.
отоплителни ел.съоръжения).
Тъй като в даден апартамент не се знае какви уреди се ползват затова предварително не може да се определи каква ще е
икономията на ел.енергия. Гарантира се минимална икономия от 10%, а за по-голям процент икономия се постига ако
болшинството от използваните уреди са с ел.двигатели.
В магазините за бяла техника уредите от енергиен клас “А” са с вграден енергоспестител и за всеки конкретен уред с
ел.двигател се посочва и конкретната икономия на ел.енергия.
Уредът легално се продава в Европа, САЩ, Канада и много др. страни.
Видеоклипове:
http://www.youtube.com/watch?v=5ecJth-X0o4
http://www.youtube.com/watch?v=GKF8iilfKGk
http://www.youtube.com/watch?v=WbynnzkwoKM
http://youtu.be/rZr4FOMyJOs
Гаранция 2 г. Сертификат СЕ. Произход: Китай
ЦЕНА: 19 лв.
ПОКУПКИ:
София, пазар "Борово", павилион 12
(срещу входа на супермаркет "Европа")
или по куриер на Еконт с наложен платеж; такса до поискване
4,70 лв., а на адрес 5,80 лв. и получаване на следващия ден, а
в селища без офис на Еконт таксата е 7 лв. и получаване до 3 дни
КОНТАКТИ:
02/855 26 35; 0887/255 692; 0888/373 974
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ:
http://albobg.com
http://albo-bg.com
http://albo-bg.info
http://obiavidnes.com/obiava/38433/energospestitel-10-30--ot-58-na-19-lv

Интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN архитектурно проектиране Графичен дизайн. Цялостен интериорен дизайн за
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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/38432/interioren-dizayn-3dkoev-design-arhitekturno-proektirane-grafichen-dizayn-cyalost

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ АВАЛОН І ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ І ДОСТЪПНИ ЦЕНИ
І Детективска агенция Авалон І Частен детектив І Достъпни цени І
Изневери , издирване , биологични родители ,
наблюдение , справки , помощ на родители с трудни деца ,
полиграф , технически средства , консултация с адвокат и ...
Бързи качествени , професионални детективски услуги .
Екипът ни се състои от доказани професионалисти с богат практически опит ,
болшинството от тях са с експертни възможности.
Индивидуален подход към всеки клиент , гарантирано запазване на неговата
анонимност.
Извършва услуги на територията на Цялата страна.
За контакти :
тел:0896747344,
e-mail:detectivi@abv.bg,
http://avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/38431/detektivska-agenciya-avalon--chasten-detektiv--dostypni-ceni

Детективска агенция Анаграма - 24часа 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/38430/detektivska-agenciya-anagrama---24chasa-detektivski-uslugi

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ХАМЕЛЕОН
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
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Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела ,
проверка на алиби ,издирване на лица и МПС,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение ,
фото и видео заснемане ,
издирване на биологични родители ,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни и непълнолетни ,
проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства .
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана !
тел:0878747345, 0887605798,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/38429/detektivska-agenciya-hameleon

Превод от и на холандски език
Бързи, експресни и стандартни преводи от и на повече от 30 езика. Агенцията предлага качествени преводачески услуги
от лицензирани преводачи. Осъществява заверки и легализации на документи (дипломи, договори, актове за раждане,
удостоверения, декларации, академични справки) за страна и чужбина във всички държавни институции. Коректност и
качество на изгодни цени!
гр. София, бул. Васил Левски 1Б
тел: 02 49 00 756, 0895 60 71 50
Имейл: sofia@prevodach.org
Уебсайт: www.prevodach.org
http://obiavidnes.com/obiava/38428/prevod-ot-i-na-holandski-ezik

Prevodach.org – лицензирани преводи
Бързи, експресни и стандартни преводи от и на повече от 30 езика. Агенцията предлага качествени преводачески услуги
от лицензирани преводачи. Осъществява заверки и легализации на документи (дипломи, договори, актове за раждане,
удостоверения, декларации, академични справки) за страна и чужбина във всички държавни институции. Коректност и
качество на изгодни цени!
гр. София, бул. Васил Левски 1Б
тел: 02 49 00 756, 0895 60 71 50
Имейл: sofia@prevodach.org
Уебсайт: www.prevodach.org
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http://obiavidnes.com/obiava/38427/prevodachorg--licenzirani-prevodi

14.1" (35.81 cm) DELL Alienware M14x
14.1" (35.81 cm) DELL Alienware M14x, четириядрен Intel® Core™ i7 3610QM 2.3/3.3GHz, HD LED Display & GeForce GT
650M 2GB DDR5 (HDMI & mini DisplayPort), 6GB, 32GB SSD & 500GB, 802.11n, bluetooth, camera, 8-кл. батерия, Windows7
Home Premium, 2.92kg, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/38423/141-3581-cm-dell-alienware-m14x

500GB LG XD7
500GB LG XD7, черен, 2.5" (6.35 cm), външен, USB3.0 (+захранване през USB)
http://obiavidnes.com/obiava/38418/500gb-lg-xd7

500GB LG XD7
500GB LG XD7, бял, 2.5" (6.35 cm), външен, USB3.0 (+захранване през USB)
http://obiavidnes.com/obiava/38415/500gb-lg-xd7

1000GB LG XD7
1000GB LG XD7, черен, 2.5" (6.35 cm), външен, USB2.0 (+захранване през USB)
http://obiavidnes.com/obiava/38412/1000gb-lg-xd7

1000GB LG XD7
1000GB LG XD7, бял, 2.5" (6.35 cm), външен, USB3.0 (+захранване през USB)
http://obiavidnes.com/obiava/38409/1000gb-lg-xd7

GF GTX 680
GF GTX 680, 2GB Asus GTX680-DC2T-2GD5, PCI-E 3.0, DDR5, 256bit, HDMI, 2xDVI, DisplayPort
http://obiavidnes.com/obiava/38406/gf-gtx-680

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
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Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/38405/detektivska-agenciya-inkognito-chastni-detektivi

GF GTX 690
GF GTX 690, 4GB Asus GTX680-DC2T-2GD5, PCI-E 3.0, DDR5, 512bit, 2xDVI, miniDisplayPort
http://obiavidnes.com/obiava/38399/gf-gtx-690

Бели петна по кожата
На този сайт ще откриете всичко за Витилиго и неговото лечение.
http://obiavidnes.com/obiava/38381/beli-petna-po-kojata

Акумулатори Бош
Трябва ви Бош? Предоставяме ви да откриете сведения за Бош. Akumulatori. BG - Bosch ще видите тук.
http://obiavidnes.com/obiava/38379/akumulatori-bosh

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/38377/detektivska-agenciya-star

ХУБАВ НОМЕР – MTEL – GLOBUL
ХУБАВ НОМЕР – MTEL – GLOBUL
www.bgsim.co.cc
MTEL
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0*** 506 508 – 120лв.
0*** 73 73 93 – 100лв.
0*** 79 09 79 – 100лв.
0*** 79 07 07 – 100лв
0*** 56 54 56 – 100лв.
0*** 68 76 68 – 70лв.
0*** 93 23 93 – 70лв.
0*** 37 07 07 – 70лв.
0*** 52 67 52 – 70лв.
0*** 09 34 34 – 70лв.
0*** 38 38 03 – 70лв.
0*** 04 43 43 – 70лв.
0*** 93 37 37 – 60лв.
0*** 98 39 98 – 50лв.
0*** 34 01 34 – 50лв.
0*** 52 37 52 – 50лв.
0*** 92 83 83 – 50лв.
0*** 98 17 98 – 50лв.
0*** 92 40 92 – 50лв.
0*** 98 46 98 – 50лв.
0*** 98 27 98 – 50лв.
0*** 32 34 33 – 50лв.
0*** 32 35 33 – 50лв.
0*** 02 24 24 – 40лв.
0*** 63 10 63 – 40лв.
0*** 63 17 17 – 40лв.
0*** 62 62 14 – 30лв.
GLOBUL
08 96 90 96 90 – 100лв.
08 929999 15 – 80лв.
08 929999 16 – 80лв.
0897 2 9999 8 – 70лв.
0897 3 8888 5 – 70лв.
0897 3 8888 6 – 70лв.
0890 5 7777 2 – 70лв.
0893 9 5555 6 – 70лв.
0897 3 4444 7 – 70лв.
0897 3 4444 9 – 70лв.
0895 9 4444 7 – 70лв.
0896 5 2222 8 – 70лв.
0893 7 1111 8 – 70лв.
0893 7777 59 – 60лв.
0892 3333 16 – 60лв.
0892 3333 42 – 60лв.
0892 3333 84 – 60лв.
0892 3333 96 – 60лв.
0892 3333 97 – 60лв.
0896 0000 39 – 60лв.
08 96 0000 92 – 60лв.
0893 800 806 – 60лв.
0893 800 807 – 60лв.
0893 800 809 – 60лв.
0896 18 17 17 – 60лв
0896 18 18 17 – 60лв.
0893 73 71 71 – 60лв.
0893 73 79 79 – 60лв.
0893 92 92 91 – 60лв.
0895 99 98 98 – 60лв.
0893 83 82 82 – 60лв.
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0897 33 31 31 – 60лв.
0897 35 32 35 – 60лв.
0897 35 37 37 – 60лв.
0893 41 40 40 – 60лв.
0893 41 42 42 – 60лв.
0896 57 58 58 – 60лв.
0893 29 28 29 – 50лв.
0896 45 25 45 – 50лв.
0897 35 25 35 – 50лв.
0893 77 11 71 – 50лв.
0893 77 22 72 – 50лв.
0893 711 411 – 50лв.
0894 87 83 87 – 40лв.
0893 92 98 92 – 40лв.
0895 076 077 – 40лв.
0893 912 911 – 40лв.
0896 12 20 20 – 40лв.
0897 22 81 22 – 40лв.
0897 34 54 34 – 40лв.
0893 71 21 71 – 40лв.
0893 71 41 41 – 40лв.
0895 94 24 24 - 40лв.
0896 54 24 24 – 40лв.
0893 52 92 52 – 40лв.
08 93 73 93 83 – 35лв.
0895 36 36 96 – 35лв.
0896 502 501 – 35лв.
0892 30 30 36 – 35лв.
0897 352 353 – 35лв.
08 93 93 00 33 – 30лв.
0897 353 355 – 30лв.
0895 07 07 74 – 25лв.
0895 07 07 79 – 25лв.
0895 07 90 90 – 25лв.
0895 09 09 33 – 25лв.
0895 09 09 44 – 25лв.
0895 09 09 66 – 25лв.
0895 09 09 70 – 25лв.
0897 35 01 35 – 25лв.
0895 09 09 98 – 25лв.
0896 35 03 03 – 20лв.
0895 09 09 23 – 20лв.
0895 09 09 24 – 20лв.
0895 16 16 31 – 20лв.
0895 03 27 27 – 20лв.
0895 03 28 28 – 20лв.
0895 07 36 36 – 20лв.
0895 07 64 64 – 20лв.
Картите са Prima и B-connect. Не са регистрирани, регистрират се БЕЗПЛАТНО във всеки офис на MTEL и GLOBUL.
След първия месец може да се премине по избор на всички абонаментни планове и предплатени услуги. Опция за местене
при друг оператор като се запазва номера. Доставка по куриер за цялата страна.
Хубави номера на невероятни цени! Хубав номер, златен номер, лесен номер, хубави номера, лесни номера, глобул, мтел,
виваком, Фрог, боб, ало,да , hubav nomer, zlaten nomer, lesen nomer, hubavi nomera, lesni nomera, globul, mtel, vivacom, grog,
bob, alo,da , sim card, сим карта, сим карти, B-connect, CARD, FROG, GLOBUL, gold, gsm, M-tel, prima, SIM, vip, VIVACOM,
забележим, златен лесен Номер, предплатен ,Телефон хубав,
http://obiavidnes.com/obiava/38374/hubav-nomer--mtel--globul
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Частен детектив-Детективска агенция Фокс-изневери
Частен детектив-Детективска агенция Фокс
Извършва цялостни разследвания- Предлага
пълен набор от детективски услуги-изневери
фирмени тайни, бизнес проблеми,издирвани
личности.Разполага с най-съвременната
аудио, видео и др.специализирана техника
за оптимален доказателствен материал!
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана с високо квалифицирани
частни детективи ,които са бивши
служители на МВР с дългогодишен опит!
Дейността на агенцията се извършва
на територията на цяла България!
Професионализъм,бързина,коректност, достоверност
и защита личната информация е основното ни мото!
Контакти: 0888400413,0897024504
http://chasten.detektiv-fox.com
E-mail:fox@detectiv-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/38362/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-foks-izneveri

Земеделска земя купувам в Северна България до 750 лв.
Земеделска земя изкупуваме в следните области:Монтана, Враца, Плевен, ВеликоТърново, Ловеч, Севлиево, Русе, Разград,
Търговище, Силистра, и др. - от собственик! НАЙ- ВИСОКИ ЦЕНИ за- ПЛЕВЕН, Гулянци, ПОРДИМ, Славяново,
ДолнаМитрополия,Горна
Митрополия,Искър,БРЕСТ,Загражден,Гиген,Горни
и
Долни
Дъбник,
БялаСлатина,Борован,Хайредин,Мизия,Козлудуй,Мездра,Роман, Угърчин, Луковит,Сухиндол,Коевци,БялаРека, СВИЩОВ,
с. АЛЕКОВО, с. Александрово, с. Вардим, с. Царевец, с. Козловец, с. ГОРНА СТУДЕНА, с. Совата, с. ХаджиДимитрово, с.
Ореш, с. ЧЕРВЕНА, Никопол, БЕЛЕНЕ, с. Татари, с. Деков, с. БялаВода, с. КулинаВода, Петокладенци, СИЛИСТРА,
ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, с. ВЪРЗУЛИЦА, с. МАСЛАРЕВО, с. ПАВЕЛ, с. СТРАХИЛОВО, с. ОБЕДИНЕНИЕ, с. Ивача, с.
Градина, с. Куцина, с. РЕСЕН, с. Никюп, с. Крушето, с. Самоводене, с. Дичин., с. Водолей, Тутракан, РУСЕ, Борово, БЯЛА,
с. Пейчиново, с. Полско Косово, с. Бистренци, Иваново, Ветово, Две Могили, Сливо поле, ТЪРГОВИЩЕ, ПОПОВО,
ЛЕВСКИ, с. Градище, с. Асеновци, с. Аспарухово, с. Българене, с. Божурлук, с. Изгрев, с. КозарБелене, с. Стежерово, с.
Трънчовица, с. Малчика, ПОРДИМ с. Вълчитрън, с. Згалево, с. Каменец, с. Одърне, с. Тотлебен, с. Борислав, с. Катерица, с.
Обнова, ЛЯСКОВЕЦ, Горна Оряховица, с. Върбица, с. Драганово, с. Крушето, с. Паисий, с. Писарево, с. Поликраище, с.
Правда, с. Първомайци, с. Янтра, Долна Оряховица, Стражица, Бяла Черква, с. Батак, с. Патреш, с. Горна и Долна
Липница, с. Карайсен, с. Лесичери, с. Михалци, с. Бутово, с. Върбовка, и ПАВЛИКЕНИ. Плащане веднага . GSM.0886- 236248, 0878- 343- 312.Цени от 60лв до 750лв в зависимост от района, категорията и големината на парцелите. Купуваме
идеални части в общ.Свищов.
http://obiavidnes.com/obiava/38359/zemedelska-zemya-kupuvam-v-severna-bylgariya-do-750-lv

Детективска Агенция-АЯКС-Частен Детектив- Румен Радев
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
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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/38358/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv--rumen-radev

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

Ипотечни Кредити до 200000 за София и Перник
Финансова Институция Отпуска Заем Срещу Ипотека до 200 000 лв.
Бързи Ипотечен кредит от 5000 до 200 000лв.
С ипотека на недвижим имот.
Без такса за оценка на имота.
Без доказване на доходи.
Без такса управление на кредита.
Без промяна на лихвените условия.
Погасяване на заема предсрочно без наказателна лихва.
Срок за погасяване от 1м до 60м.
Усвояване до 3 дни.
За градовете София и Перник.
Разплащанията се извършват по банков път.
Тел: 0877 99 99 60
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/33191/ipotechni-krediti-do-200000-za-sofiya-i-pernik

ЕНЕРГОСПЕСТИТЕЛ 10-30% ** от 58 на 19 лв.!
КАК ДА НАМАЛИМ СМЕТКИТЕ
ЗА ЕЛ. ЕНЕРГИЯ от 10 до 35%?
** ВНОСЕН УРЕД ГАРАНТИРА 10% ИКОНОМИЯ
НА ТОК, А ДО 30% ЗАВИСИ ОТ ЕЛ.УРЕДИТЕ,
КОИТО СЕ ПОЛЗВАТ В ЖИЛИЩЕТО
** В МАГАЗИНИТЕ ЕЛ.УРЕДИТЕ ОТ ЕНЕРГИЕН
КЛАС „А” СА С ВГРАДЕН ЕНЕРГОСПЕСТИТЕЛ!
** ЕНЕРГОСПЕСТИТЕЛЯТ СЕ ПРЕДЛАГА НА
СУПЕР ШОКОВО НАМАЛЕНИЕ от 58 лв. на 19 лв.!
Как да намалим разходите за ел.енергия в нашия дом, магазин, ресторант, хотел, работилница и навсякъде където се
ползва ел.енергия.
Като се закупи и включи в контакт на ел.мрежа вносно, напълно легално и законно устройство за икономия на ел.енергия
от 10 до 35%.
Използва се съвременна технология на фирма от Германия.
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Устройството използва технология за мониторинг на ел.мрежа и моментния разход на ел.енергия, стабилизира
напрежението и намалява реактивната мощност, която ел.уредите нормално консумират от ел.мрежа. Това се постига
посредством кондензаторите в уреда.
Практически устройството елиминира консумацията на реактивна мощност от ел.мрежа и по този начин се постига
икономия на ел.енергия.
С едно устройство може да се обслужва голям апартамент, малък хотел, ресторант, или производствено помещение със
сумарна мощност на едновременно включените електросъоръжения до 18 kW.
Устройството има щепсел и се включва в силов контакт, възможно най-близко до ел.таблото с предпазителите
(бушоните), с цел обслужване на всичките ел.кръгове (кухня, осветление, силови контакти и др.) в жилището.
Не трябва да се използва разклонител или удължител!
Устройството може да се използва и за трифазни инсталации (към всяка фаза се включва по един уред).
Максимална ефективност се постига при ел.уреди и съоръжения с ел. двигатели: климатици, хладилници, фризери,
перални, микровълнови печки, телевизори, компютри, вентилатори, луминисцентно осветление и др.
Устройството не е ефективно при ползване на ел.уреди с реотанови нагреватели (бойлери, маслени радиатори и др.
отоплителни ел.съоръжения).
Тъй като в даден апартамент не се знае какви уреди се ползват затова предварително не може да се определи каква ще е
икономията на ел.енергия. Гарантира се минимална икономия от 10%, а за по-голям процент икономия се постига ако
болшинството от използваните уреди са с ел.двигатели.
В магазините за бяла техника уредите от енергиен клас “А” са с вграден енергоспестител и за всеки конкретен уред с
ел.двигател се посочва и конкретната икономия на ел.енергия.
Уредът легално се продава в Европа, САЩ, Канада и много др. страни.
Видеоклипове:
http://www.youtube.com/watch?v=5ecJth-X0o4
http://www.youtube.com/watch?v=GKF8iilfKGk
http://www.youtube.com/watch?v=WbynnzkwoKM
http://youtu.be/rZr4FOMyJOs
Гаранция 2 г. Сертификат СЕ. Произход: Китай
ЦЕНА: 19 лв.
ПОКУПКИ:
София, пазар "Борово", павилион 12
(срещу входа на супермаркет "Европа")
или по куриер на Еконт с наложен платеж; такса до поискване
4,70 лв., а на адрес 5,80 лв. и получаване на следващия ден, а
в селища без офис на Еконт таксата е 7 лв. и получаване до 3 дни
КОНТАКТИ:
02/855 26 35; 0887/255 692; 0888/373 974
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ:
http://albobg.com
http://albo-bg.com
http://albo-bg.info
http://obiavidnes.com/obiava/38353/energospestitel-10-30--ot-58-na-19-lv
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КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ.
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ .
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ НА ФИРМАТА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ И АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ .
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ДЛЪЖНОСТ И ОТГОВОРНОСТ .
ПОКУПКО - ПРОДАЖБА НА ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ И АКЦИИ .
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВА .
РЕГИСТРАЦИЯ И ВПИСВАНЕ НА НОВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР .
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА СТРАНАТА .
РАЗБИРАМЕ , ЧЕ ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ СА ДА СПЕСТИТЕ ВРЕМЕ И СРЕДСТВА И КАНТОРАТА НИ РАБОТИ
ЗА НАМИРАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ , ЗАКОНОВИ РЕШЕНИЯ ЗА ВАШИЯ ПРОБЛЕМ .
НОВЕ КОНСУЛТ - V.T.
0877 37 20 83
0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/38351/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ.
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ .
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ НА ФИРМАТА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ И АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ .
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ДЛЪЖНОСТ И ОТГОВОРНОСТ .
ПОКУПКО - ПРОДАЖБА НА ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ И АКЦИИ .
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВА .
РЕГИСТРАЦИЯ И ВПИСВАНЕ НА НОВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР .
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА СТРАНАТА .
РАЗБИРАМЕ , ЧЕ ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ СА ДА СПЕСТИТЕ ВРЕМЕ И СРЕДСТВА И КАНТОРАТА НИ РАБОТИ
ЗА НАМИРАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ , ЗАКОНОВИ РЕШЕНИЯ ЗА ВАШИЯ ПРОБЛЕМ .
НОВЕ КОНСУЛТ - V.T.
0877 37 20 83
0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/38350/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ.
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ .
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ НА ФИРМАТА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ И АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ .
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ДЛЪЖНОСТ И ОТГОВОРНОСТ .
ПОКУПКО - ПРОДАЖБА НА ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ И АКЦИИ .
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВА .
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РЕГИСТРАЦИЯ И ВПИСВАНЕ НА НОВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР .
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА СТРАНАТА .
РАЗБИРАМЕ , ЧЕ ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ СА ДА СПЕСТИТЕ ВРЕМЕ И СРЕДСТВА И КАНТОРАТА НИ РАБОТИ
ЗА НАМИРАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ , ЗАКОНОВИ РЕШЕНИЯ ЗА ВАШИЯ ПРОБЛЕМ .
НОВЕ КОНСУЛТ - V.T.
0877 37 20 83
0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/38349/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost

Детективска Агенция Инкогнито- Детективски Услуги-Варна
Детективска Агенция Инкогнито-Безплатни Консултации!
Предлаганите услуги са от частни детективи
с висок професионален стандарт!
Разкрива изневери, издирва лица,
справки, корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес,месторабота и др.
Открива биологични родственици.
Установяване и блокиране на скрита аудио/видео техника
в жилища,офиси автомобили.
GPS предаватели и др.
Повече информация на http://detektivi.com
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
Дететивска Агенция "Инкогнито" Извършва услуги на територията на цяла България!!!
http://obiavidnes.com/obiava/38348/detektivska-agenciya-inkognito--detektivski-uslugi-varna

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

Страница 21/101

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

22.07.2012

http://obiavidnes.com/obiava/38347/detektivska-agenciya-burgas--foks--chastni-detektivi--0888400413-0897024504

„Нов век“ - отстъпки при онлайн поръчки
Преводаческа агенция „НОВ ВЕК“ предлага качествени и бьрзи официални преводи от и на английски, френски, испански,
холандски, гръцки, хърватски, руски, италиански, португалски, немски и още над 30 чужди езика. Заверки и легализация на
лични и официални фирмени документи от страната и чужбина. Перфектно качество на конкурентни цени.
гр.София, бул. Васил Левски 1Б,
тел: 02 49 00 756, 0895 60 71 50
Имейл: sofia2@nov-vek.org
Уебсайт: www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/38342/nov-vek---otstypki-pri-onlayn-porychki

„Нов век“ - превод от и на испански език
Преводаческа агенция „НОВ ВЕК“ предлага качествени и бьрзи официални преводи от и на английски, френски, испански,
холандски, гръцки, хърватски, руски, италиански, португалски, немски и още над 30 чужди езика. Заверки и легализация на
лични и официални фирмени документи от страната и чужбина. Перфектно качество на конкурентни цени.
гр.София, бул. Васил Левски 1Б,
тел: 02 49 00 756, 0895 60 71 50
Имейл: sofia2@nov-vek.org
Уебсайт: www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/38341/nov-vek---prevod-ot-i-na-ispanski-ezik

Продукти(въдици и макари за риболов)
В сайта http://edinden.com/ може да намерите различни продукти за риболов и риболовни принадлежности – различни
видове макари, кепчета, различни типа рибарски комплекти, кукички за риболов, въдици, месини за риболов, звънци за
риболов и др. на много добри цени. Предлагаме и разнообразни продукти за дома - козметика, препарати, часовници,
подаръци, дрехи, инструменти, шахове и табли и др. Ние залагаме не само на качеството, но и на цените, които са
достъпни за всеки. Целта ни е всеки да намери по нещо за себе си и да пазарува без притеснение за цените.
http://obiavidnes.com/obiava/38339/produktivydici-i-makari-za-ribolov

Моторни коси ВИКИ
Здрава моторна коса с екологичен и мощен двигател.Оборудвана с мултифункционална лостова ръкохватка за
ергономично водене на уреда.За бързо,удобно и икономично косене на големи зелени площи и жилави и спластени бурени и
храсти.Подходяща за честа употреба с голямо натоварване.Окомплектована с подходящ режещ инструмент, може да
се използва и за рязане на дървовидни храсти и стебла с дебелина до 5-7см.Всичко това може да видите в приложеното
по-долу видео.Доставя се в комплект с кордова глава и тризъбен метален нож. .ОБОРУДВАН Е С ЕДИНСТВЕНИЯ НА
НАШИЯ ПАЗАР ОРИГИНАЛЕН, комфортен и лек презраменен колан-САМАР STIHL ЗА БЕЗОПАСНА И УДОБНА
РАБОТА!!!! ЕДИНСТВЕНО И САМО ПРИ НАС - последно поколение предпазна каска за цялостна защита на вашето
лице, зрение и слух - с модерен дизайн и сигурна защита - НИЕ МИСЛИМ ЗА ВАШАТА БЕЗОПАСНОСТ!!!!!
Има центробежен съединител и помпа за подкачване на горивото при първоначално стартиране.може да се слагат
циркулярни дискове/имаме такива на склад/за почистване на бурени и млади стебла до 5-7см.храстореза има темпомат
за поддържане на постоянна скорост на мотора при рязане не е нужно да се дава газ с ръката.Резервни части за
храсторези и резачки за дърва,шини,вериги,карбуратори,капаци ролки и много други редовно на склад.
ВАЖНО !!! УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ ПРИ ПОЛУЧАВАНЕТО НА СТОКИТЕ ИМАТЕ ПРАВО ДА ГИ ПРОВЕРИТЕ И
ТОГАВА ДА ПЛАТИТЕ,ЗАЩОТО НА ПАЗАРА СЕ ПОЯВИХА ФИРМИЧКИ КОИТО СЕ СТРЕМЯТ ДА ВИ ЗАБЛУДЯТ,ЧЕ
ИМАТ САМАР,А ВСЪЩНОСТ ИЗПРАЩАТ ОБИКНОВЕН КОЛАН- НЕОБЕЗОПАСЕН И НЕФУНКЦИОНАЛЕН. БЪДЕТЕ
ВНИМАТЕЛНИ !!!!!!
ЗАПОВЯДАЙТЕ И В НАШИЯТ ОНЛАЙН МАГАЗИН НА АДРЕС http://bulpower.atspace.com
ВИДЕО
http://www.youtube.com/watch?v=QocpvCyZRak
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Двигател: бензинов, въздушно охлаждане, един цилиндър, двутактов.
Обем двигател: 45 куб. см. Мощност: 2,5 kw /1.8 конски сили/
Обороти: 6500 об./мин. Максимални обороти: 8000 об./мин.
Диаметър на ножа: 255 мм Омасляване масло/бензин: 1: 40 /1 л бензин a95h: 25 мл двутактово масло/
Обем бензинов резервоар: 1 л Ниво на вибрациите ляво/дясно 2,8/2,4 м/сек? Ниво на шум: 105 db Размери: 183х61х42 мм
http://obiavidnes.com/obiava/38338/motorni-kosi-viki

Храсторез тример ВИКИ
Здрава моторна коса с екологичен и мощен двигател.Оборудвана с мултифункционална лостова ръкохватка за
ергономично водене на уреда.За бързо,удобно и икономично косене на големи зелени площи и жилави и спластени бурени и
храсти.Подходяща за честа употреба с голямо натоварване.Окомплектована с подходящ режещ инструмент, може да
се използва и за рязане на дървовидни храсти и стебла с дебелина до 5-7см.Всичко това може да видите в приложеното
по-долу видео.Доставя се в комплект с кордова глава и тризъбен метален нож. .ОБОРУДВАН Е С ЕДИНСТВЕНИЯ НА
НАШИЯ ПАЗАР ОРИГИНАЛЕН, комфортен и лек презраменен колан-САМАР STIHL ЗА БЕЗОПАСНА И УДОБНА
РАБОТА!!!! ЕДИНСТВЕНО И САМО ПРИ НАС - последно поколение предпазна каска за цялостна защита на вашето
лице, зрение и слух - с модерен дизайн и сигурна защита - НИЕ МИСЛИМ ЗА ВАШАТА БЕЗОПАСНОСТ!!!!!
Има центробежен съединител и помпа за подкачване на горивото при първоначално стартиране.може да се слагат
циркулярни дискове/имаме такива на склад/за почистване на бурени и млади стебла до 5-7см.храстореза има темпомат
за поддържане на постоянна скорост на мотора при рязане не е нужно да се дава газ с ръката.Резервни части за
храсторези и резачки за дърва,шини,вериги,карбуратори,капаци ролки и много други редовно на склад.
ВАЖНО !!! УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ ПРИ ПОЛУЧАВАНЕТО НА СТОКИТЕ ИМАТЕ ПРАВО ДА ГИ ПРОВЕРИТЕ И
ТОГАВА ДА ПЛАТИТЕ,ЗАЩОТО НА ПАЗАРА СЕ ПОЯВИХА ФИРМИЧКИ КОИТО СЕ СТРЕМЯТ ДА ВИ ЗАБЛУДЯТ,ЧЕ
ИМАТ САМАР,А ВСЪЩНОСТ ИЗПРАЩАТ ОБИКНОВЕН КОЛАН- НЕОБЕЗОПАСЕН И НЕФУНКЦИОНАЛЕН. БЪДЕТЕ
ВНИМАТЕЛНИ !!!!!!
ЗАПОВЯДАЙТЕ И В НАШИЯТ ОНЛАЙН МАГАЗИН НА АДРЕС http://bulpower.atspace.com
ВИДЕО
http://www.youtube.com/watch?v=QocpvCyZRak

Двигател: бензинов, въздушно охлаждане, един цилиндър, двутактов.
Обем двигател: 45 куб. см. Мощност: 2,5 kw /1.8 конски сили/
Обороти: 6500 об./мин. Максимални обороти: 8000 об./мин.
Диаметър на ножа: 255 мм Омасляване масло/бензин: 1: 40 /1 л бензин a95h: 25 мл двутактово масло/
Обем бензинов резервоар: 1 л Ниво на вибрациите ляво/дясно 2,8/2,4 м/сек? Ниво на шум: 105 db Размери: 183х61х42 мм
http://obiavidnes.com/obiava/38337/hrastorez-trimer-viki

Храсторез косачка ВИКИ
Здрава моторна коса с екологичен и мощен двигател.Оборудвана с мултифункционална лостова ръкохватка за
ергономично водене на уреда.За бързо,удобно и икономично косене на големи зелени площи и жилави и спластени бурени и
храсти.Подходяща за честа употреба с голямо натоварване.Окомплектована с подходящ режещ инструмент, може да
се използва и за рязане на дървовидни храсти и стебла с дебелина до 5-7см.Всичко това може да видите в приложеното
по-долу видео.Доставя се в комплект с кордова глава и тризъбен метален нож. .ОБОРУДВАН Е С ЕДИНСТВЕНИЯ НА
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НАШИЯ ПАЗАР ОРИГИНАЛЕН, комфортен и лек презраменен колан-САМАР STIHL ЗА БЕЗОПАСНА И УДОБНА
РАБОТА!!!! ЕДИНСТВЕНО И САМО ПРИ НАС - последно поколение предпазна каска за цялостна защита на вашето
лице, зрение и слух - с модерен дизайн и сигурна защита - НИЕ МИСЛИМ ЗА ВАШАТА БЕЗОПАСНОСТ!!!!!
Има центробежен съединител и помпа за подкачване на горивото при първоначално стартиране.може да се слагат
циркулярни дискове/имаме такива на склад/за почистване на бурени и млади стебла до 5-7см.храстореза има темпомат
за поддържане на постоянна скорост на мотора при рязане не е нужно да се дава газ с ръката.Резервни части за
храсторези и резачки за дърва,шини,вериги,карбуратори,капаци ролки и много други редовно на склад.
ВАЖНО !!! УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ ПРИ ПОЛУЧАВАНЕТО НА СТОКИТЕ ИМАТЕ ПРАВО ДА ГИ ПРОВЕРИТЕ И
ТОГАВА ДА ПЛАТИТЕ,ЗАЩОТО НА ПАЗАРА СЕ ПОЯВИХА ФИРМИЧКИ КОИТО СЕ СТРЕМЯТ ДА ВИ ЗАБЛУДЯТ,ЧЕ
ИМАТ САМАР,А ВСЪЩНОСТ ИЗПРАЩАТ ОБИКНОВЕН КОЛАН- НЕОБЕЗОПАСЕН И НЕФУНКЦИОНАЛЕН. БЪДЕТЕ
ВНИМАТЕЛНИ !!!!!!
ЗАПОВЯДАЙТЕ И В НАШИЯТ ОНЛАЙН МАГАЗИН НА АДРЕС http://bulpower.atspace.com
ВИДЕО
http://www.youtube.com/watch?v=QocpvCyZRak

Двигател: бензинов, въздушно охлаждане, един цилиндър, двутактов.
Обем двигател: 45 куб. см. Мощност: 2,5 kw /1.8 конски сили/
Обороти: 6500 об./мин. Максимални обороти: 8000 об./мин.
Диаметър на ножа: 255 мм Омасляване масло/бензин: 1: 40 /1 л бензин a95h: 25 мл двутактово масло/
Обем бензинов резервоар: 1 л Ниво на вибрациите ляво/дясно 2,8/2,4 м/сек? Ниво на шум: 105 db Размери: 183х61х42 мм
http://obiavidnes.com/obiava/38336/hrastorez-kosachka-viki

Храсторез ВИКИ
Здрава моторна коса с екологичен и мощен двигател.Оборудвана с мултифункционална лостова ръкохватка за
ергономично водене на уреда.За бързо,удобно и икономично косене на големи зелени площи и жилави и спластени бурени и
храсти.Подходяща за честа употреба с голямо натоварване.Окомплектована с подходящ режещ инструмент, може да
се използва и за рязане на дървовидни храсти и стебла с дебелина до 5-7см.Всичко това може да видите в приложеното
по-долу видео.Доставя се в комплект с кордова глава и тризъбен метален нож. .ОБОРУДВАН Е С ЕДИНСТВЕНИЯ НА
НАШИЯ ПАЗАР ОРИГИНАЛЕН, комфортен и лек презраменен колан-САМАР STIHL ЗА БЕЗОПАСНА И УДОБНА
РАБОТА!!!! ЕДИНСТВЕНО И САМО ПРИ НАС - последно поколение предпазна каска за цялостна защита на вашето
лице, зрение и слух - с модерен дизайн и сигурна защита - НИЕ МИСЛИМ ЗА ВАШАТА БЕЗОПАСНОСТ!!!!!
Има центробежен съединител и помпа за подкачване на горивото при първоначално стартиране.може да се слагат
циркулярни дискове/имаме такива на склад/за почистване на бурени и млади стебла до 5-7см.храстореза има темпомат
за поддържане на постоянна скорост на мотора при рязане не е нужно да се дава газ с ръката.Резервни части за
храсторези и резачки за дърва,шини,вериги,карбуратори,капаци ролки и много други редовно на склад.
ВАЖНО !!! УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ ПРИ ПОЛУЧАВАНЕТО НА СТОКИТЕ ИМАТЕ ПРАВО ДА ГИ ПРОВЕРИТЕ И
ТОГАВА ДА ПЛАТИТЕ,ЗАЩОТО НА ПАЗАРА СЕ ПОЯВИХА ФИРМИЧКИ КОИТО СЕ СТРЕМЯТ ДА ВИ ЗАБЛУДЯТ,ЧЕ
ИМАТ САМАР,А ВСЪЩНОСТ ИЗПРАЩАТ ОБИКНОВЕН КОЛАН- НЕОБЕЗОПАСЕН И НЕФУНКЦИОНАЛЕН. БЪДЕТЕ
ВНИМАТЕЛНИ !!!!!!
ЗАПОВЯДАЙТЕ И В НАШИЯТ ОНЛАЙН МАГАЗИН НА АДРЕС http://bulpower.atspace.com
ВИДЕО
http://www.youtube.com/watch?v=QocpvCyZRak

Двигател: бензинов, въздушно охлаждане, един цилиндър, двутактов.
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Обем двигател: 45 куб. см. Мощност: 2,5 kw /1.8 конски сили/
Обороти: 6500 об./мин. Максимални обороти: 8000 об./мин.
Диаметър на ножа: 255 мм Омасляване масло/бензин: 1: 40 /1 л бензин a95h: 25 мл двутактово масло/
Обем бензинов резервоар: 1 л Ниво на вибрациите ляво/дясно 2,8/2,4 м/сек? Ниво на шум: 105 db Размери: 183х61х42 мм
http://obiavidnes.com/obiava/38335/hrastorez-viki

Тример храсторез ВИКИ
Здрава моторна коса с екологичен и мощен двигател.Оборудвана с мултифункционална лостова ръкохватка за
ергономично водене на уреда.За бързо,удобно и икономично косене на големи зелени площи и жилави и спластени бурени и
храсти.Подходяща за честа употреба с голямо натоварване.Окомплектована с подходящ режещ инструмент, може да
се използва и за рязане на дървовидни храсти и стебла с дебелина до 5-7см.Всичко това може да видите в приложеното
по-долу видео.Доставя се в комплект с кордова глава и тризъбен метален нож. .ОБОРУДВАН Е С ЕДИНСТВЕНИЯ НА
НАШИЯ ПАЗАР ОРИГИНАЛЕН, комфортен и лек презраменен колан-САМАР STIHL ЗА БЕЗОПАСНА И УДОБНА
РАБОТА!!!! ЕДИНСТВЕНО И САМО ПРИ НАС - последно поколение предпазна каска за цялостна защита на вашето
лице, зрение и слух - с модерен дизайн и сигурна защита - НИЕ МИСЛИМ ЗА ВАШАТА БЕЗОПАСНОСТ!!!!!
Има центробежен съединител и помпа за подкачване на горивото при първоначално стартиране.може да се слагат
циркулярни дискове/имаме такива на склад/за почистване на бурени и млади стебла до 5-7см.храстореза има темпомат
за поддържане на постоянна скорост на мотора при рязане не е нужно да се дава газ с ръката.Резервни части за
храсторези и резачки за дърва,шини,вериги,карбуратори,капаци ролки и много други редовно на склад.
ВАЖНО !!! УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ ПРИ ПОЛУЧАВАНЕТО НА СТОКИТЕ ИМАТЕ ПРАВО ДА ГИ ПРОВЕРИТЕ И
ТОГАВА ДА ПЛАТИТЕ,ЗАЩОТО НА ПАЗАРА СЕ ПОЯВИХА ФИРМИЧКИ КОИТО СЕ СТРЕМЯТ ДА ВИ ЗАБЛУДЯТ,ЧЕ
ИМАТ САМАР,А ВСЪЩНОСТ ИЗПРАЩАТ ОБИКНОВЕН КОЛАН- НЕОБЕЗОПАСЕН И НЕФУНКЦИОНАЛЕН. БЪДЕТЕ
ВНИМАТЕЛНИ !!!!!!
ЗАПОВЯДАЙТЕ И В НАШИЯТ ОНЛАЙН МАГАЗИН НА АДРЕС http://bulpower.atspace.com
ВИДЕО
http://www.youtube.com/watch?v=QocpvCyZRak

Двигател: бензинов, въздушно охлаждане, един цилиндър, двутактов.
Обем двигател: 45 куб. см. Мощност: 2,5 kw /1.8 конски сили/
Обороти: 6500 об./мин. Максимални обороти: 8000 об./мин.
Диаметър на ножа: 255 мм Омасляване масло/бензин: 1: 40 /1 л бензин a95h: 25 мл двутактово масло/
Обем бензинов резервоар: 1 л Ниво на вибрациите ляво/дясно 2,8/2,4 м/сек? Ниво на шум: 105 db Размери: 183х61х42 мм
http://obiavidnes.com/obiava/38334/trimer-hrastorez-viki

Тример косачка ВИКИ
Здрава моторна коса с екологичен и мощен двигател.Оборудвана с мултифункционална лостова ръкохватка за
ергономично водене на уреда.За бързо,удобно и икономично косене на големи зелени площи и жилави и спластени бурени и
храсти.Подходяща за честа употреба с голямо натоварване.Окомплектована с подходящ режещ инструмент, може да
се използва и за рязане на дървовидни храсти и стебла с дебелина до 5-7см.Всичко това може да видите в приложеното
по-долу видео.Доставя се в комплект с кордова глава и тризъбен метален нож. .ОБОРУДВАН Е С ЕДИНСТВЕНИЯ НА
НАШИЯ ПАЗАР ОРИГИНАЛЕН, комфортен и лек презраменен колан-САМАР STIHL ЗА БЕЗОПАСНА И УДОБНА
РАБОТА!!!! ЕДИНСТВЕНО И САМО ПРИ НАС - последно поколение предпазна каска за цялостна защита на вашето
лице, зрение и слух - с модерен дизайн и сигурна защита - НИЕ МИСЛИМ ЗА ВАШАТА БЕЗОПАСНОСТ!!!!!
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Има центробежен съединител и помпа за подкачване на горивото при първоначално стартиране.може да се слагат
циркулярни дискове/имаме такива на склад/за почистване на бурени и млади стебла до 5-7см.храстореза има темпомат
за поддържане на постоянна скорост на мотора при рязане не е нужно да се дава газ с ръката.Резервни части за
храсторези и резачки за дърва,шини,вериги,карбуратори,капаци ролки и много други редовно на склад.
ВАЖНО !!! УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ ПРИ ПОЛУЧАВАНЕТО НА СТОКИТЕ ИМАТЕ ПРАВО ДА ГИ ПРОВЕРИТЕ И
ТОГАВА ДА ПЛАТИТЕ,ЗАЩОТО НА ПАЗАРА СЕ ПОЯВИХА ФИРМИЧКИ КОИТО СЕ СТРЕМЯТ ДА ВИ ЗАБЛУДЯТ,ЧЕ
ИМАТ САМАР,А ВСЪЩНОСТ ИЗПРАЩАТ ОБИКНОВЕН КОЛАН- НЕОБЕЗОПАСЕН И НЕФУНКЦИОНАЛЕН. БЪДЕТЕ
ВНИМАТЕЛНИ !!!!!!
ЗАПОВЯДАЙТЕ И В НАШИЯТ ОНЛАЙН МАГАЗИН НА АДРЕС http://bulpower.atspace.com
ВИДЕО
http://www.youtube.com/watch?v=QocpvCyZRak

Двигател: бензинов, въздушно охлаждане, един цилиндър, двутактов.
Обем двигател: 45 куб. см. Мощност: 2,5 kw /1.8 конски сили/
Обороти: 6500 об./мин. Максимални обороти: 8000 об./мин.
Диаметър на ножа: 255 мм Омасляване масло/бензин: 1: 40 /1 л бензин a95h: 25 мл двутактово масло/
Обем бензинов резервоар: 1 л Ниво на вибрациите ляво/дясно 2,8/2,4 м/сек? Ниво на шум: 105 db Размери: 183х61х42 мм
http://obiavidnes.com/obiava/38333/trimer-kosachka-viki

Тример ВИКИ
Здрава моторна коса с екологичен и мощен двигател.Оборудвана с мултифункционална лостова ръкохватка за
ергономично водене на уреда.За бързо,удобно и икономично косене на големи зелени площи и жилави и спластени бурени и
храсти.Подходяща за честа употреба с голямо натоварване.Окомплектована с подходящ режещ инструмент, може да
се използва и за рязане на дървовидни храсти и стебла с дебелина до 5-7см.Всичко това може да видите в приложеното
по-долу видео.Доставя се в комплект с кордова глава и тризъбен метален нож. .ОБОРУДВАН Е С ЕДИНСТВЕНИЯ НА
НАШИЯ ПАЗАР ОРИГИНАЛЕН, комфортен и лек презраменен колан-САМАР STIHL ЗА БЕЗОПАСНА И УДОБНА
РАБОТА!!!! ЕДИНСТВЕНО И САМО ПРИ НАС - последно поколение предпазна каска за цялостна защита на вашето
лице, зрение и слух - с модерен дизайн и сигурна защита - НИЕ МИСЛИМ ЗА ВАШАТА БЕЗОПАСНОСТ!!!!!
Има центробежен съединител и помпа за подкачване на горивото при първоначално стартиране.може да се слагат
циркулярни дискове/имаме такива на склад/за почистване на бурени и млади стебла до 5-7см.храстореза има темпомат
за поддържане на постоянна скорост на мотора при рязане не е нужно да се дава газ с ръката.Резервни части за
храсторези и резачки за дърва,шини,вериги,карбуратори,капаци ролки и много други редовно на склад.
ВАЖНО !!! УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ ПРИ ПОЛУЧАВАНЕТО НА СТОКИТЕ ИМАТЕ ПРАВО ДА ГИ ПРОВЕРИТЕ И
ТОГАВА ДА ПЛАТИТЕ,ЗАЩОТО НА ПАЗАРА СЕ ПОЯВИХА ФИРМИЧКИ КОИТО СЕ СТРЕМЯТ ДА ВИ ЗАБЛУДЯТ,ЧЕ
ИМАТ САМАР,А ВСЪЩНОСТ ИЗПРАЩАТ ОБИКНОВЕН КОЛАН- НЕОБЕЗОПАСЕН И НЕФУНКЦИОНАЛЕН. БЪДЕТЕ
ВНИМАТЕЛНИ !!!!!!
ЗАПОВЯДАЙТЕ И В НАШИЯТ ОНЛАЙН МАГАЗИН НА АДРЕС http://bulpower.atspace.com
ВИДЕО
http://www.youtube.com/watch?v=QocpvCyZRak

Двигател: бензинов, въздушно охлаждане, един цилиндър, двутактов.
Обем двигател: 45 куб. см. Мощност: 2,5 kw /1.8 конски сили/
Обороти: 6500 об./мин. Максимални обороти: 8000 об./мин.
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Диаметър на ножа: 255 мм Омасляване масло/бензин: 1: 40 /1 л бензин a95h: 25 мл двутактово масло/
Обем бензинов резервоар: 1 л Ниво на вибрациите ляво/дясно 2,8/2,4 м/сек? Ниво на шум: 105 db Размери: 183х61х42 мм
http://obiavidnes.com/obiava/38332/trimer-viki

Косачка храсторез ВИКИ
Здрава моторна коса с екологичен и мощен двигател.Оборудвана с мултифункционална лостова ръкохватка за
ергономично водене на уреда.За бързо,удобно и икономично косене на големи зелени площи и жилави и спластени бурени и
храсти.Подходяща за честа употреба с голямо натоварване.Окомплектована с подходящ режещ инструмент, може да
се използва и за рязане на дървовидни храсти и стебла с дебелина до 5-7см.Всичко това може да видите в приложеното
по-долу видео.Доставя се в комплект с кордова глава и тризъбен метален нож. .ОБОРУДВАН Е С ЕДИНСТВЕНИЯ НА
НАШИЯ ПАЗАР ОРИГИНАЛЕН, комфортен и лек презраменен колан-САМАР STIHL ЗА БЕЗОПАСНА И УДОБНА
РАБОТА!!!! ЕДИНСТВЕНО И САМО ПРИ НАС - последно поколение предпазна каска за цялостна защита на вашето
лице, зрение и слух - с модерен дизайн и сигурна защита - НИЕ МИСЛИМ ЗА ВАШАТА БЕЗОПАСНОСТ!!!!!
Има центробежен съединител и помпа за подкачване на горивото при първоначално стартиране.може да се слагат
циркулярни дискове/имаме такива на склад/за почистване на бурени и млади стебла до 5-7см.храстореза има темпомат
за поддържане на постоянна скорост на мотора при рязане не е нужно да се дава газ с ръката.Резервни части за
храсторези и резачки за дърва,шини,вериги,карбуратори,капаци ролки и много други редовно на склад.
ВАЖНО !!! УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ ПРИ ПОЛУЧАВАНЕТО НА СТОКИТЕ ИМАТЕ ПРАВО ДА ГИ ПРОВЕРИТЕ И
ТОГАВА ДА ПЛАТИТЕ,ЗАЩОТО НА ПАЗАРА СЕ ПОЯВИХА ФИРМИЧКИ КОИТО СЕ СТРЕМЯТ ДА ВИ ЗАБЛУДЯТ,ЧЕ
ИМАТ САМАР,А ВСЪЩНОСТ ИЗПРАЩАТ ОБИКНОВЕН КОЛАН- НЕОБЕЗОПАСЕН И НЕФУНКЦИОНАЛЕН. БЪДЕТЕ
ВНИМАТЕЛНИ !!!!!!
ЗАПОВЯДАЙТЕ И В НАШИЯТ ОНЛАЙН МАГАЗИН НА АДРЕС http://bulpower.atspace.com
ВИДЕО
http://www.youtube.com/watch?v=QocpvCyZRak

Двигател: бензинов, въздушно охлаждане, един цилиндър, двутактов.
Обем двигател: 45 куб. см. Мощност: 2,5 kw /1.8 конски сили/
Обороти: 6500 об./мин. Максимални обороти: 8000 об./мин.
Диаметър на ножа: 255 мм Омасляване масло/бензин: 1: 40 /1 л бензин a95h: 25 мл двутактово масло/
Обем бензинов резервоар: 1 л Ниво на вибрациите ляво/дясно 2,8/2,4 м/сек? Ниво на шум: 105 db Размери: 183х61х42 мм
http://obiavidnes.com/obiava/38331/kosachka-hrastorez-viki

Косачка тример ВИКИ
Здрава моторна коса с екологичен и мощен двигател.Оборудвана с мултифункционална лостова ръкохватка за
ергономично водене на уреда.За бързо,удобно и икономично косене на големи зелени площи и жилави и спластени бурени и
храсти.Подходяща за честа употреба с голямо натоварване.Окомплектована с подходящ режещ инструмент, може да
се използва и за рязане на дървовидни храсти и стебла с дебелина до 5-7см.Всичко това може да видите в приложеното
по-долу видео.Доставя се в комплект с кордова глава и тризъбен метален нож. .ОБОРУДВАН Е С ЕДИНСТВЕНИЯ НА
НАШИЯ ПАЗАР ОРИГИНАЛЕН, комфортен и лек презраменен колан-САМАР STIHL ЗА БЕЗОПАСНА И УДОБНА
РАБОТА!!!! ЕДИНСТВЕНО И САМО ПРИ НАС - последно поколение предпазна каска за цялостна защита на вашето
лице, зрение и слух - с модерен дизайн и сигурна защита - НИЕ МИСЛИМ ЗА ВАШАТА БЕЗОПАСНОСТ!!!!!
Има центробежен съединител и помпа за подкачване на горивото при първоначално стартиране.може да се слагат
циркулярни дискове/имаме такива на склад/за почистване на бурени и млади стебла до 5-7см.храстореза има темпомат
за поддържане на постоянна скорост на мотора при рязане не е нужно да се дава газ с ръката.Резервни части за
храсторези и резачки за дърва,шини,вериги,карбуратори,капаци ролки и много други редовно на склад.
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ВАЖНО !!! УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ ПРИ ПОЛУЧАВАНЕТО НА СТОКИТЕ ИМАТЕ ПРАВО ДА ГИ ПРОВЕРИТЕ И
ТОГАВА ДА ПЛАТИТЕ,ЗАЩОТО НА ПАЗАРА СЕ ПОЯВИХА ФИРМИЧКИ КОИТО СЕ СТРЕМЯТ ДА ВИ ЗАБЛУДЯТ,ЧЕ
ИМАТ САМАР,А ВСЪЩНОСТ ИЗПРАЩАТ ОБИКНОВЕН КОЛАН- НЕОБЕЗОПАСЕН И НЕФУНКЦИОНАЛЕН. БЪДЕТЕ
ВНИМАТЕЛНИ !!!!!!
ЗАПОВЯДАЙТЕ И В НАШИЯТ ОНЛАЙН МАГАЗИН НА АДРЕС http://bulpower.atspace.com
ВИДЕО
http://www.youtube.com/watch?v=QocpvCyZRak

Двигател: бензинов, въздушно охлаждане, един цилиндър, двутактов.
Обем двигател: 45 куб. см. Мощност: 2,5 kw /1.8 конски сили/
Обороти: 6500 об./мин. Максимални обороти: 8000 об./мин.
Диаметър на ножа: 255 мм Омасляване масло/бензин: 1: 40 /1 л бензин a95h: 25 мл двутактово масло/
Обем бензинов резервоар: 1 л Ниво на вибрациите ляво/дясно 2,8/2,4 м/сек? Ниво на шум: 105 db Размери: 183х61х42 мм
http://obiavidnes.com/obiava/38330/kosachka-trimer-viki

Косачка ВИКИ
Здрава моторна коса с екологичен и мощен двигател.Оборудвана с мултифункционална лостова ръкохватка за
ергономично водене на уреда.За бързо,удобно и икономично косене на големи зелени площи и жилави и спластени бурени и
храсти.Подходяща за честа употреба с голямо натоварване.Окомплектована с подходящ режещ инструмент, може да
се използва и за рязане на дървовидни храсти и стебла с дебелина до 5-7см.Всичко това може да видите в приложеното
по-долу видео.Доставя се в комплект с кордова глава и тризъбен метален нож. .ОБОРУДВАН Е С ЕДИНСТВЕНИЯ НА
НАШИЯ ПАЗАР ОРИГИНАЛЕН, комфортен и лек презраменен колан-САМАР STIHL ЗА БЕЗОПАСНА И УДОБНА
РАБОТА!!!! ЕДИНСТВЕНО И САМО ПРИ НАС - последно поколение предпазна каска за цялостна защита на вашето
лице, зрение и слух - с модерен дизайн и сигурна защита - НИЕ МИСЛИМ ЗА ВАШАТА БЕЗОПАСНОСТ!!!!!
Има центробежен съединител и помпа за подкачване на горивото при първоначално стартиране.може да се слагат
циркулярни дискове/имаме такива на склад/за почистване на бурени и млади стебла до 5-7см.храстореза има темпомат
за поддържане на постоянна скорост на мотора при рязане не е нужно да се дава газ с ръката.Резервни части за
храсторези и резачки за дърва,шини,вериги,карбуратори,капаци ролки и много други редовно на склад.
ВАЖНО !!! УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ ПРИ ПОЛУЧАВАНЕТО НА СТОКИТЕ ИМАТЕ ПРАВО ДА ГИ ПРОВЕРИТЕ И
ТОГАВА ДА ПЛАТИТЕ,ЗАЩОТО НА ПАЗАРА СЕ ПОЯВИХА ФИРМИЧКИ КОИТО СЕ СТРЕМЯТ ДА ВИ ЗАБЛУДЯТ,ЧЕ
ИМАТ САМАР,А ВСЪЩНОСТ ИЗПРАЩАТ ОБИКНОВЕН КОЛАН- НЕОБЕЗОПАСЕН И НЕФУНКЦИОНАЛЕН. БЪДЕТЕ
ВНИМАТЕЛНИ !!!!!!
ЗАПОВЯДАЙТЕ И В НАШИЯТ ОНЛАЙН МАГАЗИН НА АДРЕС http://bulpower.atspace.com
ВИДЕО
http://www.youtube.com/watch?v=QocpvCyZRak

Двигател: бензинов, въздушно охлаждане, един цилиндър, двутактов.
Обем двигател: 45 куб. см. Мощност: 2,5 kw /1.8 конски сили/
Обороти: 6500 об./мин. Максимални обороти: 8000 об./мин.
Диаметър на ножа: 255 мм Омасляване масло/бензин: 1: 40 /1 л бензин a95h: 25 мл двутактово масло/
Обем бензинов резервоар: 1 л Ниво на вибрациите ляво/дясно 2,8/2,4 м/сек? Ниво на шум: 105 db Размери: 183х61х42 мм
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http://obiavidnes.com/obiava/38329/kosachka-viki

Моторни коси VIKI
Здрава моторна коса с екологичен и мощен двигател.Оборудвана с мултифункционална лостова ръкохватка за
ергономично водене на уреда.За бързо,удобно и икономично косене на големи зелени площи и жилави и спластени бурени и
храсти.Подходяща за честа употреба с голямо натоварване.Окомплектована с подходящ режещ инструмент, може да
се използва и за рязане на дървовидни храсти и стебла с дебелина до 5-7см.Всичко това може да видите в приложеното
по-долу видео.Доставя се в комплект с кордова глава и тризъбен метален нож. .ОБОРУДВАН Е С ЕДИНСТВЕНИЯ НА
НАШИЯ ПАЗАР ОРИГИНАЛЕН, комфортен и лек презраменен колан-САМАР STIHL ЗА БЕЗОПАСНА И УДОБНА
РАБОТА!!!! ЕДИНСТВЕНО И САМО ПРИ НАС - последно поколение предпазна каска за цялостна защита на вашето
лице, зрение и слух - с модерен дизайн и сигурна защита - НИЕ МИСЛИМ ЗА ВАШАТА БЕЗОПАСНОСТ!!!!!
Има центробежен съединител и помпа за подкачване на горивото при първоначално стартиране.може да се слагат
циркулярни дискове/имаме такива на склад/за почистване на бурени и млади стебла до 5-7см.храстореза има темпомат
за поддържане на постоянна скорост на мотора при рязане не е нужно да се дава газ с ръката.Резервни части за
храсторези и резачки за дърва,шини,вериги,карбуратори,капаци ролки и много други редовно на склад.
ВАЖНО !!! УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ ПРИ ПОЛУЧАВАНЕТО НА СТОКИТЕ ИМАТЕ ПРАВО ДА ГИ ПРОВЕРИТЕ И
ТОГАВА ДА ПЛАТИТЕ,ЗАЩОТО НА ПАЗАРА СЕ ПОЯВИХА ФИРМИЧКИ КОИТО СЕ СТРЕМЯТ ДА ВИ ЗАБЛУДЯТ,ЧЕ
ИМАТ САМАР,А ВСЪЩНОСТ ИЗПРАЩАТ ОБИКНОВЕН КОЛАН- НЕОБЕЗОПАСЕН И НЕФУНКЦИОНАЛЕН. БЪДЕТЕ
ВНИМАТЕЛНИ !!!!!!
ЗАПОВЯДАЙТЕ И В НАШИЯТ ОНЛАЙН МАГАЗИН НА АДРЕС http://bulpower.atspace.com
ВИДЕО
http://www.youtube.com/watch?v=QocpvCyZRak

Двигател: бензинов, въздушно охлаждане, един цилиндър, двутактов.
Обем двигател: 45 куб. см. Мощност: 2,5 kw /1.8 конски сили/
Обороти: 6500 об./мин. Максимални обороти: 8000 об./мин.
Диаметър на ножа: 255 мм Омасляване масло/бензин: 1: 40 /1 л бензин a95h: 25 мл двутактово масло/
Обем бензинов резервоар: 1 л Ниво на вибрациите ляво/дясно 2,8/2,4 м/сек? Ниво на шум: 105 db Размери: 183х61х42 мм
http://obiavidnes.com/obiava/38326/motorni-kosi-viki

Храсторез тример VIKI
Здрава моторна коса с екологичен и мощен двигател.Оборудвана с мултифункционална лостова ръкохватка за
ергономично водене на уреда.За бързо,удобно и икономично косене на големи зелени площи и жилави и спластени бурени и
храсти.Подходяща за честа употреба с голямо натоварване.Окомплектована с подходящ режещ инструмент, може да
се използва и за рязане на дървовидни храсти и стебла с дебелина до 5-7см.Всичко това може да видите в приложеното
по-долу видео.Доставя се в комплект с кордова глава и тризъбен метален нож. .ОБОРУДВАН Е С ЕДИНСТВЕНИЯ НА
НАШИЯ ПАЗАР ОРИГИНАЛЕН, комфортен и лек презраменен колан-САМАР STIHL ЗА БЕЗОПАСНА И УДОБНА
РАБОТА!!!! ЕДИНСТВЕНО И САМО ПРИ НАС - последно поколение предпазна каска за цялостна защита на вашето
лице, зрение и слух - с модерен дизайн и сигурна защита - НИЕ МИСЛИМ ЗА ВАШАТА БЕЗОПАСНОСТ!!!!!
Има центробежен съединител и помпа за подкачване на горивото при първоначално стартиране.може да се слагат
циркулярни дискове/имаме такива на склад/за почистване на бурени и млади стебла до 5-7см.храстореза има темпомат
за поддържане на постоянна скорост на мотора при рязане не е нужно да се дава газ с ръката.Резервни части за
храсторези и резачки за дърва,шини,вериги,карбуратори,капаци ролки и много други редовно на склад.
ВАЖНО !!! УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ ПРИ ПОЛУЧАВАНЕТО НА СТОКИТЕ ИМАТЕ ПРАВО ДА ГИ ПРОВЕРИТЕ И
ТОГАВА ДА ПЛАТИТЕ,ЗАЩОТО НА ПАЗАРА СЕ ПОЯВИХА ФИРМИЧКИ КОИТО СЕ СТРЕМЯТ ДА ВИ ЗАБЛУДЯТ,ЧЕ
ИМАТ САМАР,А ВСЪЩНОСТ ИЗПРАЩАТ ОБИКНОВЕН КОЛАН- НЕОБЕЗОПАСЕН И НЕФУНКЦИОНАЛЕН. БЪДЕТЕ
ВНИМАТЕЛНИ !!!!!!
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ЗАПОВЯДАЙТЕ И В НАШИЯТ ОНЛАЙН МАГАЗИН НА АДРЕС http://bulpower.atspace.com
ВИДЕО
http://www.youtube.com/watch?v=QocpvCyZRak

Двигател: бензинов, въздушно охлаждане, един цилиндър, двутактов.
Обем двигател: 45 куб. см. Мощност: 2,5 kw /1.8 конски сили/
Обороти: 6500 об./мин. Максимални обороти: 8000 об./мин.
Диаметър на ножа: 255 мм Омасляване масло/бензин: 1: 40 /1 л бензин a95h: 25 мл двутактово масло/
Обем бензинов резервоар: 1 л Ниво на вибрациите ляво/дясно 2,8/2,4 м/сек? Ниво на шум: 105 db Размери: 183х61х42 мм
http://obiavidnes.com/obiava/38325/hrastorez-trimer-viki

Храсторез косачка VIKI
Здрава моторна коса с екологичен и мощен двигател.Оборудвана с мултифункционална лостова ръкохватка за
ергономично водене на уреда.За бързо,удобно и икономично косене на големи зелени площи и жилави и спластени бурени и
храсти.Подходяща за честа употреба с голямо натоварване.Окомплектована с подходящ режещ инструмент, може да
се използва и за рязане на дървовидни храсти и стебла с дебелина до 5-7см.Всичко това може да видите в приложеното
по-долу видео.Доставя се в комплект с кордова глава и тризъбен метален нож. .ОБОРУДВАН Е С ЕДИНСТВЕНИЯ НА
НАШИЯ ПАЗАР ОРИГИНАЛЕН, комфортен и лек презраменен колан-САМАР STIHL ЗА БЕЗОПАСНА И УДОБНА
РАБОТА!!!! ЕДИНСТВЕНО И САМО ПРИ НАС - последно поколение предпазна каска за цялостна защита на вашето
лице, зрение и слух - с модерен дизайн и сигурна защита - НИЕ МИСЛИМ ЗА ВАШАТА БЕЗОПАСНОСТ!!!!!
Има центробежен съединител и помпа за подкачване на горивото при първоначално стартиране.може да се слагат
циркулярни дискове/имаме такива на склад/за почистване на бурени и млади стебла до 5-7см.храстореза има темпомат
за поддържане на постоянна скорост на мотора при рязане не е нужно да се дава газ с ръката.Резервни части за
храсторези и резачки за дърва,шини,вериги,карбуратори,капаци ролки и много други редовно на склад.
ВАЖНО !!! УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ ПРИ ПОЛУЧАВАНЕТО НА СТОКИТЕ ИМАТЕ ПРАВО ДА ГИ ПРОВЕРИТЕ И
ТОГАВА ДА ПЛАТИТЕ,ЗАЩОТО НА ПАЗАРА СЕ ПОЯВИХА ФИРМИЧКИ КОИТО СЕ СТРЕМЯТ ДА ВИ ЗАБЛУДЯТ,ЧЕ
ИМАТ САМАР,А ВСЪЩНОСТ ИЗПРАЩАТ ОБИКНОВЕН КОЛАН- НЕОБЕЗОПАСЕН И НЕФУНКЦИОНАЛЕН. БЪДЕТЕ
ВНИМАТЕЛНИ !!!!!!
ЗАПОВЯДАЙТЕ И В НАШИЯТ ОНЛАЙН МАГАЗИН НА АДРЕС http://bulpower.atspace.com
ВИДЕО
http://www.youtube.com/watch?v=QocpvCyZRak

Двигател: бензинов, въздушно охлаждане, един цилиндър, двутактов.
Обем двигател: 45 куб. см. Мощност: 2,5 kw /1.8 конски сили/
Обороти: 6500 об./мин. Максимални обороти: 8000 об./мин.
Диаметър на ножа: 255 мм Омасляване масло/бензин: 1: 40 /1 л бензин a95h: 25 мл двутактово масло/
Обем бензинов резервоар: 1 л Ниво на вибрациите ляво/дясно 2,8/2,4 м/сек? Ниво на шум: 105 db Размери: 183х61х42 мм
http://obiavidnes.com/obiava/38324/hrastorez-kosachka-viki

Храсторез VIKI
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Здрава моторна коса с екологичен и мощен двигател.Оборудвана с мултифункционална лостова ръкохватка за
ергономично водене на уреда.За бързо,удобно и икономично косене на големи зелени площи и жилави и спластени бурени и
храсти.Подходяща за честа употреба с голямо натоварване.Окомплектована с подходящ режещ инструмент, може да
се използва и за рязане на дървовидни храсти и стебла с дебелина до 5-7см.Всичко това може да видите в приложеното
по-долу видео.Доставя се в комплект с кордова глава и тризъбен метален нож. .ОБОРУДВАН Е С ЕДИНСТВЕНИЯ НА
НАШИЯ ПАЗАР ОРИГИНАЛЕН, комфортен и лек презраменен колан-САМАР STIHL ЗА БЕЗОПАСНА И УДОБНА
РАБОТА!!!! ЕДИНСТВЕНО И САМО ПРИ НАС - последно поколение предпазна каска за цялостна защита на вашето
лице, зрение и слух - с модерен дизайн и сигурна защита - НИЕ МИСЛИМ ЗА ВАШАТА БЕЗОПАСНОСТ!!!!!
Има центробежен съединител и помпа за подкачване на горивото при първоначално стартиране.може да се слагат
циркулярни дискове/имаме такива на склад/за почистване на бурени и млади стебла до 5-7см.храстореза има темпомат
за поддържане на постоянна скорост на мотора при рязане не е нужно да се дава газ с ръката.Резервни части за
храсторези и резачки за дърва,шини,вериги,карбуратори,капаци ролки и много други редовно на склад.
ВАЖНО !!! УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ ПРИ ПОЛУЧАВАНЕТО НА СТОКИТЕ ИМАТЕ ПРАВО ДА ГИ ПРОВЕРИТЕ И
ТОГАВА ДА ПЛАТИТЕ,ЗАЩОТО НА ПАЗАРА СЕ ПОЯВИХА ФИРМИЧКИ КОИТО СЕ СТРЕМЯТ ДА ВИ ЗАБЛУДЯТ,ЧЕ
ИМАТ САМАР,А ВСЪЩНОСТ ИЗПРАЩАТ ОБИКНОВЕН КОЛАН- НЕОБЕЗОПАСЕН И НЕФУНКЦИОНАЛЕН. БЪДЕТЕ
ВНИМАТЕЛНИ !!!!!!
ЗАПОВЯДАЙТЕ И В НАШИЯТ ОНЛАЙН МАГАЗИН НА АДРЕС http://bulpower.atspace.com
ВИДЕО
http://www.youtube.com/watch?v=QocpvCyZRak

Двигател: бензинов, въздушно охлаждане, един цилиндър, двутактов.
Обем двигател: 45 куб. см. Мощност: 2,5 kw /1.8 конски сили/
Обороти: 6500 об./мин. Максимални обороти: 8000 об./мин.
Диаметър на ножа: 255 мм Омасляване масло/бензин: 1: 40 /1 л бензин a95h: 25 мл двутактово масло/
Обем бензинов резервоар: 1 л Ниво на вибрациите ляво/дясно 2,8/2,4 м/сек? Ниво на шум: 105 db Размери: 183х61х42 мм
http://obiavidnes.com/obiava/38323/hrastorez-viki

Тример храсторез VIKI
Здрава моторна коса с екологичен и мощен двигател.Оборудвана с мултифункционална лостова ръкохватка за
ергономично водене на уреда.За бързо,удобно и икономично косене на големи зелени площи и жилави и спластени бурени и
храсти.Подходяща за честа употреба с голямо натоварване.Окомплектована с подходящ режещ инструмент, може да
се използва и за рязане на дървовидни храсти и стебла с дебелина до 5-7см.Всичко това може да видите в приложеното
по-долу видео.Доставя се в комплект с кордова глава и тризъбен метален нож. .ОБОРУДВАН Е С ЕДИНСТВЕНИЯ НА
НАШИЯ ПАЗАР ОРИГИНАЛЕН, комфортен и лек презраменен колан-САМАР STIHL ЗА БЕЗОПАСНА И УДОБНА
РАБОТА!!!! ЕДИНСТВЕНО И САМО ПРИ НАС - последно поколение предпазна каска за цялостна защита на вашето
лице, зрение и слух - с модерен дизайн и сигурна защита - НИЕ МИСЛИМ ЗА ВАШАТА БЕЗОПАСНОСТ!!!!!
Има центробежен съединител и помпа за подкачване на горивото при първоначално стартиране.може да се слагат
циркулярни дискове/имаме такива на склад/за почистване на бурени и млади стебла до 5-7см.храстореза има темпомат
за поддържане на постоянна скорост на мотора при рязане не е нужно да се дава газ с ръката.Резервни части за
храсторези и резачки за дърва,шини,вериги,карбуратори,капаци ролки и много други редовно на склад.
ВАЖНО !!! УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ ПРИ ПОЛУЧАВАНЕТО НА СТОКИТЕ ИМАТЕ ПРАВО ДА ГИ ПРОВЕРИТЕ И
ТОГАВА ДА ПЛАТИТЕ,ЗАЩОТО НА ПАЗАРА СЕ ПОЯВИХА ФИРМИЧКИ КОИТО СЕ СТРЕМЯТ ДА ВИ ЗАБЛУДЯТ,ЧЕ
ИМАТ САМАР,А ВСЪЩНОСТ ИЗПРАЩАТ ОБИКНОВЕН КОЛАН- НЕОБЕЗОПАСЕН И НЕФУНКЦИОНАЛЕН. БЪДЕТЕ
ВНИМАТЕЛНИ !!!!!!
ЗАПОВЯДАЙТЕ И В НАШИЯТ ОНЛАЙН МАГАЗИН НА АДРЕС http://bulpower.atspace.com
ВИДЕО
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http://www.youtube.com/watch?v=QocpvCyZRak

Двигател: бензинов, въздушно охлаждане, един цилиндър, двутактов.
Обем двигател: 45 куб. см. Мощност: 2,5 kw /1.8 конски сили/
Обороти: 6500 об./мин. Максимални обороти: 8000 об./мин.
Диаметър на ножа: 255 мм Омасляване масло/бензин: 1: 40 /1 л бензин a95h: 25 мл двутактово масло/
Обем бензинов резервоар: 1 л Ниво на вибрациите ляво/дясно 2,8/2,4 м/сек? Ниво на шум: 105 db Размери: 183х61х42 мм
http://obiavidnes.com/obiava/38322/trimer-hrastorez-viki

Тример косачка VIKI
Здрава моторна коса с екологичен и мощен двигател.Оборудвана с мултифункционална лостова ръкохватка за
ергономично водене на уреда.За бързо,удобно и икономично косене на големи зелени площи и жилави и спластени бурени и
храсти.Подходяща за честа употреба с голямо натоварване.Окомплектована с подходящ режещ инструмент, може да
се използва и за рязане на дървовидни храсти и стебла с дебелина до 5-7см.Всичко това може да видите в приложеното
по-долу видео.Доставя се в комплект с кордова глава и тризъбен метален нож. .ОБОРУДВАН Е С ЕДИНСТВЕНИЯ НА
НАШИЯ ПАЗАР ОРИГИНАЛЕН, комфортен и лек презраменен колан-САМАР STIHL ЗА БЕЗОПАСНА И УДОБНА
РАБОТА!!!! ЕДИНСТВЕНО И САМО ПРИ НАС - последно поколение предпазна каска за цялостна защита на вашето
лице, зрение и слух - с модерен дизайн и сигурна защита - НИЕ МИСЛИМ ЗА ВАШАТА БЕЗОПАСНОСТ!!!!!
Има центробежен съединител и помпа за подкачване на горивото при първоначално стартиране.може да се слагат
циркулярни дискове/имаме такива на склад/за почистване на бурени и млади стебла до 5-7см.храстореза има темпомат
за поддържане на постоянна скорост на мотора при рязане не е нужно да се дава газ с ръката.Резервни части за
храсторези и резачки за дърва,шини,вериги,карбуратори,капаци ролки и много други редовно на склад.
ВАЖНО !!! УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ ПРИ ПОЛУЧАВАНЕТО НА СТОКИТЕ ИМАТЕ ПРАВО ДА ГИ ПРОВЕРИТЕ И
ТОГАВА ДА ПЛАТИТЕ,ЗАЩОТО НА ПАЗАРА СЕ ПОЯВИХА ФИРМИЧКИ КОИТО СЕ СТРЕМЯТ ДА ВИ ЗАБЛУДЯТ,ЧЕ
ИМАТ САМАР,А ВСЪЩНОСТ ИЗПРАЩАТ ОБИКНОВЕН КОЛАН- НЕОБЕЗОПАСЕН И НЕФУНКЦИОНАЛЕН. БЪДЕТЕ
ВНИМАТЕЛНИ !!!!!!
ЗАПОВЯДАЙТЕ И В НАШИЯТ ОНЛАЙН МАГАЗИН НА АДРЕС http://bulpower.atspace.com
ВИДЕО
http://www.youtube.com/watch?v=QocpvCyZRak

Двигател: бензинов, въздушно охлаждане, един цилиндър, двутактов.
Обем двигател: 45 куб. см. Мощност: 2,5 kw /1.8 конски сили/
Обороти: 6500 об./мин. Максимални обороти: 8000 об./мин.
Диаметър на ножа: 255 мм Омасляване масло/бензин: 1: 40 /1 л бензин a95h: 25 мл двутактово масло/
Обем бензинов резервоар: 1 л Ниво на вибрациите ляво/дясно 2,8/2,4 м/сек? Ниво на шум: 105 db Размери: 183х61х42 мм
http://obiavidnes.com/obiava/38321/trimer-kosachka-viki

Тример VIKI
Здрава моторна коса с екологичен и мощен двигател.Оборудвана с мултифункционална лостова ръкохватка за
ергономично водене на уреда.За бързо,удобно и икономично косене на големи зелени площи и жилави и спластени бурени и
храсти.Подходяща за честа употреба с голямо натоварване.Окомплектована с подходящ режещ инструмент, може да
се използва и за рязане на дървовидни храсти и стебла с дебелина до 5-7см.Всичко това може да видите в приложеното
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по-долу видео.Доставя се в комплект с кордова глава и тризъбен метален нож. .ОБОРУДВАН Е С ЕДИНСТВЕНИЯ НА
НАШИЯ ПАЗАР ОРИГИНАЛЕН, комфортен и лек презраменен колан-САМАР STIHL ЗА БЕЗОПАСНА И УДОБНА
РАБОТА!!!! ЕДИНСТВЕНО И САМО ПРИ НАС - последно поколение предпазна каска за цялостна защита на вашето
лице, зрение и слух - с модерен дизайн и сигурна защита - НИЕ МИСЛИМ ЗА ВАШАТА БЕЗОПАСНОСТ!!!!!
Има центробежен съединител и помпа за подкачване на горивото при първоначално стартиране.може да се слагат
циркулярни дискове/имаме такива на склад/за почистване на бурени и млади стебла до 5-7см.храстореза има темпомат
за поддържане на постоянна скорост на мотора при рязане не е нужно да се дава газ с ръката.Резервни части за
храсторези и резачки за дърва,шини,вериги,карбуратори,капаци ролки и много други редовно на склад.
ВАЖНО !!! УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ ПРИ ПОЛУЧАВАНЕТО НА СТОКИТЕ ИМАТЕ ПРАВО ДА ГИ ПРОВЕРИТЕ И
ТОГАВА ДА ПЛАТИТЕ,ЗАЩОТО НА ПАЗАРА СЕ ПОЯВИХА ФИРМИЧКИ КОИТО СЕ СТРЕМЯТ ДА ВИ ЗАБЛУДЯТ,ЧЕ
ИМАТ САМАР,А ВСЪЩНОСТ ИЗПРАЩАТ ОБИКНОВЕН КОЛАН- НЕОБЕЗОПАСЕН И НЕФУНКЦИОНАЛЕН. БЪДЕТЕ
ВНИМАТЕЛНИ !!!!!!
ЗАПОВЯДАЙТЕ И В НАШИЯТ ОНЛАЙН МАГАЗИН НА АДРЕС http://bulpower.atspace.com
ВИДЕО
http://www.youtube.com/watch?v=QocpvCyZRak

Двигател: бензинов, въздушно охлаждане, един цилиндър, двутактов.
Обем двигател: 45 куб. см. Мощност: 2,5 kw /1.8 конски сили/
Обороти: 6500 об./мин. Максимални обороти: 8000 об./мин.
Диаметър на ножа: 255 мм Омасляване масло/бензин: 1: 40 /1 л бензин a95h: 25 мл двутактово масло/
Обем бензинов резервоар: 1 л Ниво на вибрациите ляво/дясно 2,8/2,4 м/сек? Ниво на шум: 105 db Размери: 183х61х42 мм
http://obiavidnes.com/obiava/38320/trimer-viki

Косачка храсторез VIKI
Здрава моторна коса с екологичен и мощен двигател.Оборудвана с мултифункционална лостова ръкохватка за
ергономично водене на уреда.За бързо,удобно и икономично косене на големи зелени площи и жилави и спластени бурени и
храсти.Подходяща за честа употреба с голямо натоварване.Окомплектована с подходящ режещ инструмент, може да
се използва и за рязане на дървовидни храсти и стебла с дебелина до 5-7см.Всичко това може да видите в приложеното
по-долу видео.Доставя се в комплект с кордова глава и тризъбен метален нож. .ОБОРУДВАН Е С ЕДИНСТВЕНИЯ НА
НАШИЯ ПАЗАР ОРИГИНАЛЕН, комфортен и лек презраменен колан-САМАР STIHL ЗА БЕЗОПАСНА И УДОБНА
РАБОТА!!!! ЕДИНСТВЕНО И САМО ПРИ НАС - последно поколение предпазна каска за цялостна защита на вашето
лице, зрение и слух - с модерен дизайн и сигурна защита - НИЕ МИСЛИМ ЗА ВАШАТА БЕЗОПАСНОСТ!!!!!
Има центробежен съединител и помпа за подкачване на горивото при първоначално стартиране.може да се слагат
циркулярни дискове/имаме такива на склад/за почистване на бурени и млади стебла до 5-7см.храстореза има темпомат
за поддържане на постоянна скорост на мотора при рязане не е нужно да се дава газ с ръката.Резервни части за
храсторези и резачки за дърва,шини,вериги,карбуратори,капаци ролки и много други редовно на склад.
ВАЖНО !!! УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ ПРИ ПОЛУЧАВАНЕТО НА СТОКИТЕ ИМАТЕ ПРАВО ДА ГИ ПРОВЕРИТЕ И
ТОГАВА ДА ПЛАТИТЕ,ЗАЩОТО НА ПАЗАРА СЕ ПОЯВИХА ФИРМИЧКИ КОИТО СЕ СТРЕМЯТ ДА ВИ ЗАБЛУДЯТ,ЧЕ
ИМАТ САМАР,А ВСЪЩНОСТ ИЗПРАЩАТ ОБИКНОВЕН КОЛАН- НЕОБЕЗОПАСЕН И НЕФУНКЦИОНАЛЕН. БЪДЕТЕ
ВНИМАТЕЛНИ !!!!!!
ЗАПОВЯДАЙТЕ И В НАШИЯТ ОНЛАЙН МАГАЗИН НА АДРЕС http://bulpower.atspace.com
ВИДЕО
http://www.youtube.com/watch?v=QocpvCyZRak
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Двигател: бензинов, въздушно охлаждане, един цилиндър, двутактов.
Обем двигател: 45 куб. см. Мощност: 2,5 kw /1.8 конски сили/
Обороти: 6500 об./мин. Максимални обороти: 8000 об./мин.
Диаметър на ножа: 255 мм Омасляване масло/бензин: 1: 40 /1 л бензин a95h: 25 мл двутактово масло/
Обем бензинов резервоар: 1 л Ниво на вибрациите ляво/дясно 2,8/2,4 м/сек? Ниво на шум: 105 db Размери: 183х61х42 мм
http://obiavidnes.com/obiava/38319/kosachka-hrastorez-viki

Косачка тример VIKI
Здрава моторна коса с екологичен и мощен двигател.Оборудвана с мултифункционална лостова ръкохватка за
ергономично водене на уреда.За бързо,удобно и икономично косене на големи зелени площи и жилави и спластени бурени и
храсти.Подходяща за честа употреба с голямо натоварване.Окомплектована с подходящ режещ инструмент, може да
се използва и за рязане на дървовидни храсти и стебла с дебелина до 5-7см.Всичко това може да видите в приложеното
по-долу видео.Доставя се в комплект с кордова глава и тризъбен метален нож. .ОБОРУДВАН Е С ЕДИНСТВЕНИЯ НА
НАШИЯ ПАЗАР ОРИГИНАЛЕН, комфортен и лек презраменен колан-САМАР STIHL ЗА БЕЗОПАСНА И УДОБНА
РАБОТА!!!! ЕДИНСТВЕНО И САМО ПРИ НАС - последно поколение предпазна каска за цялостна защита на вашето
лице, зрение и слух - с модерен дизайн и сигурна защита - НИЕ МИСЛИМ ЗА ВАШАТА БЕЗОПАСНОСТ!!!!!
Има центробежен съединител и помпа за подкачване на горивото при първоначално стартиране.може да се слагат
циркулярни дискове/имаме такива на склад/за почистване на бурени и млади стебла до 5-7см.храстореза има темпомат
за поддържане на постоянна скорост на мотора при рязане не е нужно да се дава газ с ръката.Резервни части за
храсторези и резачки за дърва,шини,вериги,карбуратори,капаци ролки и много други редовно на склад.
ВАЖНО !!! УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ ПРИ ПОЛУЧАВАНЕТО НА СТОКИТЕ ИМАТЕ ПРАВО ДА ГИ ПРОВЕРИТЕ И
ТОГАВА ДА ПЛАТИТЕ,ЗАЩОТО НА ПАЗАРА СЕ ПОЯВИХА ФИРМИЧКИ КОИТО СЕ СТРЕМЯТ ДА ВИ ЗАБЛУДЯТ,ЧЕ
ИМАТ САМАР,А ВСЪЩНОСТ ИЗПРАЩАТ ОБИКНОВЕН КОЛАН- НЕОБЕЗОПАСЕН И НЕФУНКЦИОНАЛЕН. БЪДЕТЕ
ВНИМАТЕЛНИ !!!!!!
ЗАПОВЯДАЙТЕ И В НАШИЯТ ОНЛАЙН МАГАЗИН НА АДРЕС http://bulpower.atspace.com
ВИДЕО
http://www.youtube.com/watch?v=QocpvCyZRak

Двигател: бензинов, въздушно охлаждане, един цилиндър, двутактов.
Обем двигател: 45 куб. см. Мощност: 2,5 kw /1.8 конски сили/
Обороти: 6500 об./мин. Максимални обороти: 8000 об./мин.
Диаметър на ножа: 255 мм Омасляване масло/бензин: 1: 40 /1 л бензин a95h: 25 мл двутактово масло/
Обем бензинов резервоар: 1 л Ниво на вибрациите ляво/дясно 2,8/2,4 м/сек? Ниво на шум: 105 db Размери: 183х61х42 мм
http://obiavidnes.com/obiava/38318/kosachka-trimer-viki

Косачка VIKI
Здрава моторна коса с екологичен и мощен двигател.Оборудвана с мултифункционална лостова ръкохватка за
ергономично водене на уреда.За бързо,удобно и икономично косене на големи зелени площи и жилави и спластени бурени и
храсти.Подходяща за честа употреба с голямо натоварване.Окомплектована с подходящ режещ инструмент, може да
се използва и за рязане на дървовидни храсти и стебла с дебелина до 5-7см.Всичко това може да видите в приложеното
по-долу видео.Доставя се в комплект с кордова глава и тризъбен метален нож. .ОБОРУДВАН Е С ЕДИНСТВЕНИЯ НА
НАШИЯ ПАЗАР ОРИГИНАЛЕН, комфортен и лек презраменен колан-САМАР STIHL ЗА БЕЗОПАСНА И УДОБНА
РАБОТА!!!! ЕДИНСТВЕНО И САМО ПРИ НАС - последно поколение предпазна каска за цялостна защита на вашето
лице, зрение и слух - с модерен дизайн и сигурна защита - НИЕ МИСЛИМ ЗА ВАШАТА БЕЗОПАСНОСТ!!!!!
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Има центробежен съединител и помпа за подкачване на горивото при първоначално стартиране.може да се слагат
циркулярни дискове/имаме такива на склад/за почистване на бурени и млади стебла до 5-7см.храстореза има темпомат
за поддържане на постоянна скорост на мотора при рязане не е нужно да се дава газ с ръката.Резервни части за
храсторези и резачки за дърва,шини,вериги,карбуратори,капаци ролки и много други редовно на склад.
ВАЖНО !!! УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ ПРИ ПОЛУЧАВАНЕТО НА СТОКИТЕ ИМАТЕ ПРАВО ДА ГИ ПРОВЕРИТЕ И
ТОГАВА ДА ПЛАТИТЕ,ЗАЩОТО НА ПАЗАРА СЕ ПОЯВИХА ФИРМИЧКИ КОИТО СЕ СТРЕМЯТ ДА ВИ ЗАБЛУДЯТ,ЧЕ
ИМАТ САМАР,А ВСЪЩНОСТ ИЗПРАЩАТ ОБИКНОВЕН КОЛАН- НЕОБЕЗОПАСЕН И НЕФУНКЦИОНАЛЕН. БЪДЕТЕ
ВНИМАТЕЛНИ !!!!!!
ЗАПОВЯДАЙТЕ И В НАШИЯТ ОНЛАЙН МАГАЗИН НА АДРЕС http://bulpower.atspace.com
ВИДЕО
http://www.youtube.com/watch?v=QocpvCyZRak

Двигател: бензинов, въздушно охлаждане, един цилиндър, двутактов.
Обем двигател: 45 куб. см. Мощност: 2,5 kw /1.8 конски сили/
Обороти: 6500 об./мин. Максимални обороти: 8000 об./мин.
Диаметър на ножа: 255 мм Омасляване масло/бензин: 1: 40 /1 л бензин a95h: 25 мл двутактово масло/
Обем бензинов резервоар: 1 л Ниво на вибрациите ляво/дясно 2,8/2,4 м/сек? Ниво на шум: 105 db Размери: 183х61х42 мм
http://obiavidnes.com/obiava/38317/kosachka-viki

Детски български облекла ДЕЛЛА
В електронния магазин за детски дрехи Делла http://dellabg.net/ ще намерите многообразие от висококачествени облекла
за деца и бебета. Облеклата са разделени в групи по възраст и размери. За бебета до 2 годинки, момичета и момчета от
2 до 6 години, момичета и момчета от 7 до 16 години, както и официални детски облекла. Можете да ни откриете и на
адрес ул. Константин Щъркелов номер 13 в София.
http://obiavidnes.com/obiava/38315/detski-bylgarski-oblekla-della

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/38313/chastna-detektivska-agenciya-ayaks-rs-razpolaga-s-tochnata-tehnika-tochniyat-ekip-i-

4GB USB Flash
4GB USB Flash, Emtec, фигурка - Angry Birds Red Bird
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http://obiavidnes.com/obiava/38307/4gb-usb-flash

4GB USB Flash
4GB USB Flash, Emtec, фигурка - Angry Birds Yellow Bird
http://obiavidnes.com/obiava/38305/4gb-usb-flash

4GB USB Flash
4GB USB Flash, Emtec, фигурка - Angry Birds White Bird
http://obiavidnes.com/obiava/38301/4gb-usb-flash

4GB USB Flash
4GB USB Flash, Emtec, фигурка - Angry Birds King Pig
http://obiavidnes.com/obiava/38296/4gb-usb-flash

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/38294/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
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-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/38293/detektivska-agenciya-inkognito-chastni-detektivi

Охлаждане за видеокарти DeepCool V40
Охлаждане за видеокарти DeepCool V40
http://obiavidnes.com/obiava/38291/ohlajdane-za-videokarti-deepcool-v40

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/38274/detektivska-agenciya-star

15.6" (39.62 cm) DELL Inspiron 5520 "Moon Silver" N1807
15.6" (39.62 cm) DELL Inspiron 5520 "Moon Silver" N1807, двуядрен Intel® Core™ i3 2370M 2.4GHz, HD LED Display & AMD
Radeon™ HD 7670M 1GB DDR3 (HDMI), 8GB, 1TB, DVDRW, 802.11n, bluetooth, camera, Linux, 2.74kg, 2г. NBD гаранция
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http://obiavidnes.com/obiava/38271/156-3962-cm-dell-inspiron-5520-moon-silver-n1807

Уред за сребърна вода "Volcano Dr. Silvеr"
Уред за сребърна вода "Volcano Dr. Silvеr"
"Volcano Dr. Silvеr" - Уникалната сила на водата и сребърните йони !
Сребърната вода е най-мощният и безопасен природен антисептик,
който ефективно унищожава повече от 700 вида
болестотворни микроорганизми, вируси, гъбички и паразити.
Интернет магазини
www.jenimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/38270/ured-za-srebyrna-voda--volcano-dr-silver

Релакс Тон
Релакс Тон е лесно преносим - можете да го използвате навсякъде по всяко време!
Комплектът включва:
1бр.масажор РелаксТон
1 бр. гладка приставка
1 бр. вълнообразна приставка
1 бр. приставка с подвижни топчета
1 бр. защитно покритие за лек масаж.
Релакс&Тон оригиналът Релакс&Тон ще ви накара да се чувствате по-уверени и по-атрактивни!
С Релакс&Тон освен стреса и напрежението, отстранявате и лошото настроение.
Край на фитнес салоните и изморителните упражнения!
Интернет магазини
www.jenimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/38269/relaks-ton

Релакс Тон
Релакс Тон е лесно преносим - можете да го използвате навсякъде по всяко време!
Комплектът включва:
1бр.масажор РелаксТон
1 бр. гладка приставка
1 бр. вълнообразна приставка
1 бр. приставка с подвижни топчета
1 бр. защитно покритие за лек масаж.
Релакс&Тон оригиналът Релакс&Тон ще ви накара да се чувствате по-уверени и по-атрактивни!
С Релакс&Тон освен стреса и напрежението, отстранявате и лошото настроение.
Край на фитнес салоните и изморителните упражнения!
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Интернет магазини
www.jenimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/38268/relaks-ton

Кенгуру кийпър - органайзер за дамска чанта
Кенгуру кийпър - органайзер за дамска чанта.
Видяно по ТВ!
Подредете чантата си за секунди с КenguruКiipur:
Как ще ви помогне КенгуруКийпър?
•събира над 70 предмета
•модерен и стилен дизайн
•получавате два различни размера, които можете да ползвате отделно или един в друг
•подходящ за всеки тип чанта
•за повече място в средата може да го обърнете с джобовете навън
•смяната на чантите става за секунди
•идеален подарък за всяка жена
Интернет магазини
www.jenimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/38267/kenguru-kiypyr---organayzer-za-damska-chanta

АПАРАТ 5в1"ЦЕЛУТРОН"
АПАРАТ 5в1"ЦЕЛУТРОН" :
ЗА ОТСЛАБВАНЕ, Детоксикация, Редукция на мастна тъкан,
Повдигане на бюста, Физиотерапия и Лифтинг .

Основни функции и режими на работа :
1. Детоксикация
2. Редукция на мастна тъкан
3. Повдигане на бюста
4. Физиотерапия
5. Лифтинг Апаратът за ускоряване на метаболизма и
редукция на телесните мазнини е устройство създадено с методите на съвременната медицина,
с активно използване на последните научни изследвания в областта на медицината,
физиотерапията и козметиката, с отчитане на биологичното и физиологично взаимодействие
между мазинините и мускулната тъкан в човешкото тяло и биохимията на човешкият организъм.
Интернет магазини
www.jenimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/38266/aparat-5v1celutron

Масажна седалка -за дома или автомобила
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Масажна седалка
Масажна седалка -за дома или автомобила.
Възможност за избор на 3 зони за масажиране
Масажиращата седалка осигурява успокояващ и тонизиращ масаж на гърба,
кръста и бедрата,
Сравнение с предлаганите на пазара аналози, предлаганият от нас продукт
е уникален със своята масажираща глава,
която се движи под повърхността на седалката и осъществява масаж имитиращ натиска на палците,
който е основен похват при масажа "Шиатсу".
Интернет магазини
www.jenimarket.com
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/38264/masajna-sedalka---za-doma-ili-avtomobila

Триъгълна подочистачка Twister Sweeper
Триъгълна подочистачка Twister Sweeper
Подочистачка Twister Sweeper

Twister Sweeper е универсална триъгълна подочистачка за бързо почистване на Вашия дом.
С модерната му триъгълна форма с почистващи четки Twister Sweeper ще е Вашия пръв помощник,
когато нямате време да чистите с прахосмукачка всеки ден и да опъвате така досадните кабели.
Ултра лека, супер маневрена и многофункционална. Триъгълна подочистачка със спираловидни четки,
въртящи се на 2000 оборота в минута и събираща отпадъците от 3 страни. Пълна свобода на движение на 360 градуса.
Чисти напред, назад, настрани, в кръг и дори на зиг-заг.
Лек, плосък и компактен. Twister Sweeper е идеалното решение за Вас.
Без колелца, а с 3 силиконови плъзгача, които го правят подходящ за използване
и върху най-фините и скъпи подови покрития.
Работи с акумулаторна батерия, което позволява пълна свобода на движение,
без да се съобразявате с кабели!
Комплектът включва подочистачка и акумулаторна батерия / 7,2 V - NI -MH/.
Интернет магазини
www.jenimarket.com
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/38263/triygylna-podochistachka-twister-sweeper

Парочистачка Стийм Моп Х5
Парочистачка Стийм Моп Х5
Той е по-лек, по-удобен, по-стилен!
5 уреда в 1 за безупречна хигиена в дома ви, без разяждащи химикали,
почиства и дезинфекцира само със силата на парата!
Новият стилен Стийм Моп Х5 е в пъти по-добър:
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вече регулира силата на парата
той е лек и удобен – тежи само 2,2 кг
почиства и дезинфекцира без използване на препарати, само със силата на парата
компактен и лесен за съхранение
лесно се превръща в мини пароструйка
създаден за основно почистване на различни подови настилки и килими
с приставки за парно гладене и почистване на стъкла и прозорци
той е гаранция за безупречна хигиена в дома ви.

Интернет магазини
www.jenimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/38262/parochistachka--stiym-mop-h5

Пейнт Зуум
Пейнт Зуум
Вече можете да боядисвате по-добре и от майстор,
благодарение на новата спрей технология.
Пейнт Зуум - пистолет за супер бързо и гладко боядисване с професионална прецизност!
Забравете разплискващите се кофи и вани за боя!
3 режима на пръскане - за вертикално или хоризонтално боядисвате
регулируемата ширина на разпръскване
прецизно боядисване на трудно достъпни места
за всякакви бои и повърхности!
Пистолетът за боядисване Пейнт Зум е направен от висококачествени,
супер здрави и ултра леки материали и мощен мотор от 650 вата.
Боядисвате с всички видове бои, върху всякакви повърхности.
Такова качество е невъзможно да се постигне с четка и валяк!
Боядисвайте лесно с Пейнт Зум!
Интернет магазин
www.jenimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/38261/peynt-zuum

Детоксикатор
Детоксикатор
ДЕТОКСИКАТОР -високотехнологично устройствo, което с помощта на водната
детоксикация помага на тялото да се пречиства само.
Детоксикатор-моделът е с инфрачервен колан за подгряване,
5 режима на работа при йонна детоксикация.
Голям LCD дисплей, показващ режима и параметрите на работа. Алуминиев куфар.
Детоксикаця на черния дроб
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• Пречистване от тежки метали
• Повишаване на енергията и намаляване на стреса
• Вътрешно пречистване на целия организъм
• Подобряване на потентността
• Чувствително облекчаване на болките
• Подобряване на паметта и съня
• Пречистване на черния дроб и бъбреците и отстраняване на шлаки
• Бръчки, акне и други кожни проблеми
• Подсилване на имунната система
Интернет магазини
www.jenimarket.com
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/38260/detoksikator

Машината за хрупкави картофени спирали Spiral Potato Slicer
МАШИНА ЗА ХРУПКАВИ КАРТОФЕНИ СПИРАЛИ SPIRAL POTATO SLICER
Машината за хрупкави картофени спирали Spiral Potato Slicer
използва патентована технология за спираловидно нарязване
на зеленчуци – картофи, краставици, моркови, лук и др.,
при която максимално се запазват хранителните вещества
в зеленчуците – не се получава смачкване
или раздробяване на съответният продукт.
Лазерно заточените ножове позволяват
обработката на един картоф – нарязване
и нанизване на дървено шишче да става за 7 секунди,
а получената атрактивна форма ще впечатли Вашите приятели,
семейство или клиенти.
Интернет магазин
www.jenimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/38259/mashinata-za-hrupkavi-kartofeni-spirali-spiral-potato-slicer

Електрическа подачистачка!Стийм МопХ 5 !Пейнт зуум, Масажори!Виброколани!Целутрон,
Йонизатор , Антирадар, Лодка за захранка
Описание
ДЕТОКСИКАТОР Електрическа подачистачка!Стийм МопХ 5 !Пейнт зуум,
Масажори!Виброколани!Целутрон, Йонизатор , Антирадар, Лодка за захранка
1 ДЕТОКСИКАТОРИ 176 лв
2 Магнитни наколенки др Ливайн - 39лв !
3 Парочистачка Стийм Моп X 5 Цена -159лв
4 Масажна - масажираща седалка 179.лв
5Лодка за захранка обхват 300-500 м 340лв
6 Риболовен сонар 150лв
7 Вибриращ колан с термо ефект за бързо отслабване и идеална фигура. 85.лв
8 Електрическа подочистачка Twister Sweeper 49лв
9 Химикалка с вградена камера -60 лв
10 PhotoBlocker Спрей За защита от камерите на КАТ 25 лв
11 Енергийна гривна power balance-19 !
12 Антицелулитен вибромасажор Manipol Body 65 лв !
14 Парктроник за автомобил 65
15 Заличител на драскотини "Fix It Pro" 10лв
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16 Вибриращ колан 65лв
17 Уред за сребърна вода 79лв
18 Козметични продукти на Dr. Juchheim Cosmetics 60 -99лв
19 Нео Сокет намалява консумацията на гориво на вашия автомобил 19лв
20 Дерма Сета за ефективно и безболезнено обезкосмяване 55лв
21 ФРИМАТОР-УЛТРАЗВУКОВ ПИЛИНГ 199лв
23 Пейнт Зуум - пистолет за супер бързо и гладко боядисване 89.90 лв
24 Квантов Анализатор - Компютърна диагностика на здравословното състояние 900лв
25 Виброплейт Фитнес уред от ново поколение 570лв
26 ПРЕЧИСТВАТЕЛ НА ВЪЗДУХ с ЙОНИЗАТОР, ОЗОНАТОР, UV БАКТЕРИЦИДНА ЛАМПА,
HEPA и E.S.P. филтър. 210лв
Интернет магазини
www.jenimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/38258/elektricheska-podachistachkastiym-moph-5-peynt-zuum-masajorivibrokolanicelutro

15.6" (39.62 cm) DELL Inspiron 5520 "Fire Red" N1808
15.6" (39.62 cm) DELL Inspiron 5520 "Fire Red" N1808, двуядрен Intel® Core™ i3 2370M 2.4GHz, HD LED Display & AMD
Radeon™ HD 7670M 1GB DDR3 (HDMI), 8GB, 1TB, DVDRW, 802.11n, bluetooth, camera, Linux, 2.74kg, 2г. NBD гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/38255/156-3962-cm-dell-inspiron-5520-fire-red-n1808

15.6" (39.62 cm) DELL Inspiron 5520 "Lotus Pink" N1809
15.6" (39.62 cm) DELL Inspiron 5520 "Lotus Pink" N1809, двуядрен Intel® Core™ i3 2370M 2.4GHz, HD LED Display & AMD
Radeon™ HD 7670M 1GB DDR3 (HDMI), 8GB, 1TB, DVDRW, 802.11n, bluetooth, camera, Linux, 2.74kg, 2г. NBD гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/38252/156-3962-cm-dell-inspiron-5520-lotus-pink-n1809

15.6" (39.62 cm) DELL Inspiron 5520 "Moon Silver" N1810
15.6" (39.62 cm) DELL Inspiron 5520 "Moon Silver" N1810, двуядрен Intel® Core™ i5 3210M 2.5/3.1GHz, HD LED Display &
AMD Radeon™ HD 7670M 1GB DDR3 (HDMI), 6GB, 1TB, DVDRW, 802.11n, bluetooth, camera, Linux, 2.74kg, 3г. NBD
гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/38248/156-3962-cm-dell-inspiron-5520-moon-silver-n1810

Почистваме мазета, тавани, жилища и гаражи
Почистваме и изхвърляме отпадъци от мазета, тавани, жилища и гаражи.
цена: 25 лв
София
0876369243
aa_velev@abv.bg
dimitrova_1977@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/38245/pochistvame-mazeta-tavani-jilishta-i-garaji

15.6" (39.62 cm) DELL Inspiron 5520 "Fire Red" N1811
15.6" (39.62 cm) DELL Inspiron 5520 "Fire Red" N1811, двуядрен Intel® Core™ i5 3210M 2.5/3.1GHz, HD LED Display & AMD
Radeon™ HD 7670M 1GB DDR3 (HDMI), 6GB, 1TB, DVDRW, 802.11n, bluetooth, camera, Linux, 2.74kg, 3г. NBD гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/38243/156-3962-cm-dell-inspiron-5520-fire-red-n1811

Самолетна екскурзия в Лондон с Галера ЕООД
ЛОНДОН
Самолетна екскурзия – 4 дни / 3 нощувки
/предварителна програма /
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1 ден /05.10.2012/ - събота - Полет от София в 05.30 ч. на WIZZ AIR. Пристигане в Лондон – 06.50 ч. Трансфер летище Лондон. Туристическа обиколка на забележителностите на Лондон с автобус и екскурзовод на български език – Albert
Hall, Marble Arch, Hyde Park, Площад Трафалгар с колоната на Нелсан, Парламента, Big Ben, Бъкингамския дворец, Tower
of London, Катедралата St. Paul и др. Настаняване в хотела. Свободно време за шопинг. Нощувка.
2 ден /06.10.2012/ – неделя - Закуска. Пешеходна обиколка на центъра на Лондон с екскурзовод на български език Уестминстърското абатство, London Eye, Downing street, Конната гвардия, St. James park, Piccadilly, Laster square и др.
Следобяд възможност за индивидуално посещение на Мадам Тюсо, Музея на Шeрлок Холмс, Музея на природната
история, British museum, Националната галерия и др. Вечерта възможност за посещение на мюзикъл. Нощувка.
3 ден – /07.10.2012/ - понеделник - Закуска. Посещениe на Замъкът Уиндзор - един от символите на кралската власт в
Англия, най-старият и най-големият замък във Великобритания. Свободно време. Вечерта възможност за вечеря в
квартала Сохо. Нощувка.
4 ден – /08.10.2012/ - вторник - Закуска. Посещения на Greenwich с Кралската обсерватория и Националния морски музей разходката е с корабче по река Темза. Свободно време. Възможност за посещение на Tower of London, London Eye,
Уестминстърското абатство и др. Свободно време. Трансфер хотел - летище. Отпътуване от Лондон с полет в 21.55 ч.
Пристигане в София – 02.55 ч.
Цена: 509 евро
Цената е на човек в двойна стая
Цената включва:
- Транспорт със самолет София –Лондон - София
- Летищни такси
- Такса багаж 32 кг. + 10 кг. ръчен багаж
- Трансфери летище – хотел - летище
- 3 нощувки със закуски в хотел 3* в Лондон
- Туристическа обиколка на Лондон с автобус и екскурзовод на български език
- Пешеходна туристическа обиколка на Лондон с екскурзовод на български език
- Водач от фирмата
- Медицинска застраховка
Цената не включва:
- Входните такси и екскурзовод в музеите
- Разходка с корабче – около 10 лири
- Посещениe на Замъкът Уиндзор /екскурзията е с влак/- билета за влака около 10 лири + билета за замъка
http://obiavidnes.com/obiava/38242/samoletna-ekskurziya-v-london-s-galera-eood

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/38241/chastna-detektivska-agenciya-ayaks-rs-razpolaga-s-tochnata-tehnika-tochniyat-ekip-i-

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ АВАЛОН І ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ І ДОСТЪПНИ ЦЕНИ
І Детективска агенция Авалон І Частен детектив І Достъпни цени І
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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/38240/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/38239/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/38238/detektivska-agenciya-hameleon

Детективска Агенция-АЯКС-Частен Детектив- Румен Радев
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/38234/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv--rumen-radev

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
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насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/38233/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/38232/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888135197

15.6" (39.62 cm) DELL Inspiron 5520 "Lotus Pink" N1812
15.6" (39.62 cm) DELL Inspiron 5520 "Lotus Pink" N1812, двуядрен Intel® Core™ i5 3210M 2.5/3.1GHz, HD LED Display &
AMD Radeon™ HD 7670M 1GB DDR3 (HDMI), 6GB, 1TB, DVDRW, 802.11n, bluetooth, camera, Linux, 2.74kg, 3г. NBD
гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/38231/156-3962-cm-dell-inspiron-5520-lotus-pink-n1812

Детективска Агенция Фокс-Детективски услуги (за цялата страна)
Детективска агенция Фокс-специализирани детективски услуги
предлагани от високо квалифицирани частни детективи,
които са бивши служители на МВР с дългогодишен професионален опит !!!
Нашата агенция е спечелила завидна репутация за най- добро доказателство,
благодарение на професионализма,бързината и достоверността на събраните доказателства!!!
Провеждаме поверително и дискретно разследване в личен и служебен
аспект на територията на цяла България.
Ние предлагаме пълен набор от детективски услуги
вижте повече на: http://chasten.detektiv-fox.com
"И не забравяйте,че не е най-важно, какво знаете, а какво може да докажете!"
Е-mail:fox@detectiv-bg.com
tel:0888400413 , 0897024504
http://obiavidnes.com/obiava/38230/detektivska-agenciya-foks-detektivski-uslugi-za-cyalata-strana

Детективска Агенция Инкогнито- Детективски Услуги-Стара Загора
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Детективска Агенция Инкогнито-Безплатни Консултации!
Предлаганите услуги са от частни детективи
с висок професионален стандарт!
Разкрива изневери, издирва лица,
справки, корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес,месторабота и др.
Открива биологични родственици.
Установяване и блокиране на скрита аудио/видео техника
в жилища,офиси автомобили.
GPS предаватели и др.
Повече информация на http://detektivi.com
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
Дететивска Агенция "Инкогнито" Извършва услуги на територията на цяла България!!!
http://obiavidnes.com/obiava/38229/detektivska-agenciya-inkognito--detektivski-uslugi-stara-zagora

Детективска Агенция Инкогнито - Детективски Услуги-Русе
Детективска Агенция Инкогнито-Безплатни Консултации!
Предлаганите услуги са от частни детективи
с висок професионален стандарт!
Разкрива изневери, издирва лица,
справки, корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес,месторабота и др.
Открива биологични родственици.
Установяване и блокиране на скрита аудио/видео техника
в жилища,офиси автомобили.
GPS предаватели и др.
Повече информация на http://detektivi.com
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
Дететивска Агенция "Инкогнито" Извършва услуги на територията на цяла България!!!
http://obiavidnes.com/obiava/38228/detektivska-agenciya-inkognito---detektivski-uslugi-ruse

Детективска Агенция Инкогнито- Детективски Услуги-Бургас
Детективска Агенция Инкогнито-Безплатни Консултации!
Предлаганите услуги са от частни детективи
с висок професионален стандарт!
Разкрива изневери, издирва лица,
справки, корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес,месторабота и др.
Открива биологични родственици.
Установяване и блокиране на скрита аудио/видео техника
в жилища,офиси автомобили.
GPS предаватели и др.
Повече информация на http://detektivi.com
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
Дететивска Агенция "Инкогнито" Извършва услуги на територията на цяла България!!!
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http://obiavidnes.com/obiava/38227/detektivska-agenciya-inkognito--detektivski-uslugi-burgas

Детективи,Детективска агенция-Детективски услуги, Частен детектив
Частен Детектив |Иван Иванов |дългогодишен професионален опит!!!
изневяра и развод-разследване,
издирва лица,справки,
Корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес и месторабота,
Открива биологични родственици,
наблюдава деца и възрастни с подозрително поведение
-(алкохол,хазарт,наркотици)
Технически контрол-аудио,видео,сателитно наблюдение,
високотехнологично оборудване,
информационна киберсигурност,
съдействие при сделки с имоти-проверка.
Основната цел е:бързина,коректност,
качество и достоверност на събраната информация
и най-вече пълна Дискретност!!!
"Незабравяйте-онзи,който владее информацията ,контролира ситуацията"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://obiavidnes.com/obiava/38226/detektividetektivska-agenciya-detektivski-uslugi-chasten-detektiv

Детективска Агенция Фокс-София -Детективски Услуги
Частен детектив-Детективска агенция Фокс
Извършва цялостни разследвания- Предлага
пълен набор от детективски услуги-изневери
фирмени тайни, бизнес проблеми,издирвани
личности.Разполага с най-съвременната
аудио, видео и др.специализирана техника
за оптимален доказателствен материал!
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана с високо квалифицирани
частни детективи ,които са бивши
служители на МВР с дългогодишен опит!
Дейността на агенцията се извършва
на територията на цяла България!
Професионализъм,бързина,коректност, достоверност
и защита личната информация е основното ни мото!
Контакти: 0888400413,0897024504
http://chasten.detektiv-fox.com
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E-mail:fox@detectiv-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/38225/detektivska-agenciya-foks-sofiya--detektivski-uslugi

Детективска Агенция Фокс - Детективски Услуги-100% Успеваемост да откриете истината !
Частен детектив-Детективска агенция Фокс
Извършва цялостни разследвания- Предлага
пълен набор от детективски услуги-изневери
фирмени тайни, бизнес проблеми,издирвани
личности.Разполага с най-съвременната
аудио, видео и др.специализирана техника
за оптимален доказателствен материал!
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана с високо квалифицирани
частни детективи ,които са бивши
служители на МВР с дългогодишен опит!
Дейността на агенцията се извършва
на територията на цяла България!
Професионализъм,бързина,коректност, достоверност
и защита личната информация е основното ни мото!
Контакти: 0888400413,0897024504
http://chasten.detektiv-fox.com
E-mail:fox@detectiv-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/38224/detektivska-agenciya-foks---detektivski-uslugi-100-uspevaemost-da-otkriete-istin

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/38221/detektivska-agenciya-ayaks-rabotim-s-mnogo-opitni-ekipi--razpolagame-s-shiroka-mrej

Детективска Агенция-АЯКС-Частен Детектив- Румен Радев
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
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2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/38220/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv--rumen-radev

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/38219/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/38218/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888135197

15.6" (39.62 cm) DELL Inspiron 5520 "Moon Silver" N1815
15.6" (39.62 cm) DELL Inspiron 5520 "Moon Silver" N1815, четириядрен Intel™ Core i7 3612QM 2.1/3.1GHz, HD LED Display
& AMD Radeon™ HD 7670M 1GB DDR3 (HDMI), 6GB, 1TB, DVDRW, 802.11n, bluetooth, camera, Linux, 2.74kg, 3г. NBD
гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/38217/156-3962-cm-dell-inspiron-5520-moon-silver-n1815
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Частен Детектив Иван Иванов-Детективски Услуги-дългогодишен професионален опит!!!
Частен Детектив |Иван Иванов |дългогодишен професионален опит!!!
изневяра и развод-разследване,
издирва лица,справки,
Корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес и месторабота,
Открива биологични родственици,
наблюдава деца и възрастни с подозрително поведение
-(алкохол,хазарт,наркотици)
Технически контрол-аудио,видео,сателитно наблюдение,
високотехнологично оборудване,
информационна киберсигурност,
съдействие при сделки с имоти-проверка.
Основната цел е:бързина,коректност,
качество и достоверност на събраната информация
и най-вече пълна Дискретност!!!
"Незабравяйте-онзи,който владее информацията ,контролира ситуацията"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://obiavidnes.com/obiava/38214/chasten-detektiv-ivan-ivanov-detektivski-uslugi-dylgogodishen-profesionalen-opit

Детективска Агенция Фокс Детективски Услуги
Частен детектив-Детективска агенция Фокс
Извършва цялостни разследвания- Предлага
пълен набор от детективски услуги-изневери
фирмени тайни, бизнес проблеми,издирвани
личности.Разполага с най-съвременната
аудио, видео и др.специализирана техника
за оптимален доказателствен материал!
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана с високо квалифицирани
частни детективи ,които са бивши
служители на МВР с дългогодишен опит!
Дейността на агенцията се извършва
на територията на цяла България!
Професионализъм,бързина,коректност, достоверност
и защита личната информация е основното ни мото!
Контакти: 0888400413,0897024504
http://chasten.detektiv-fox.com
E-mail:fox@detectiv-bg.com
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Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/38213/detektivska-agenciya-foks--detektivski-uslugi

-15% АНГЛИЙСКИ и НЕМСКИ-Стартират групи в Интер Алианс Ст.Загора!
Възползвайте се и Вие!ПРЕДЛАГАМЕ ВИ ЗНАНИЯ,ОТЛИЧНО ПРЕПОДАВАНЕ,ЛЕГИТИМНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА
ЗАВЪРШЕН КУРС,ПРЕПОДАВАТЕЛИ-ПРОФЕСИОНАЛИСТИ! ИНТЕР АЛИАНС-ние сме езиков център с дългогодишен
опит и утвърден авторитет в сферата на чуждо езиковото обучение.Предлагаме ви обучение по Английски език от 1-во
до 5-то ниво и Немски език от 1-во до 3-то ниво в 100уч.ч.,всяко.При нас работят квалифицирани и опитни филолози по
най-новите и успешни системи за преподаване на съответния език. Сформираме малки групи (5-7 курсиста) с цел
по-добрата индивидуална работа с всеки. Системите за обучение са разработени по критериите и стандартите на
новата европейска езикова рамка. Предлагаме и индивидуално обучение, организирано съобразно изготвен за Вас график.
Заповядайте на адрес: гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 96, вх.Б, ет.1, /В масивната кооперация до бизнес-входа
на Верея, с-у новите търговски центрове/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470 interalliance_stz@abv.bg ХУБАВ ДЕН!
http://obiavidnes.com/obiava/38212/-15-angliyski-i-nemski-startirat-grupi-v-inter-alians-stzagora

-15% НОВА група по SOLID WORKS-в Интер Алианс Ст.Загора!
Стремим се да прилагаме индивидуален подход съчетан със съвременни методи на обучение. Нашата работа е
съобразена с нуждите на потребителите и с практиката, на която наблягаме в курсовете ни! Предлагаме обучение в
групи и индивидуално обучение за работа с компютър за начинаещи и малко напреднали, в удобно за курсистите време през деня, вечер или събота и неделя. Курсистите получават записки и други учебни материали, за да преговарят уроците
или да ги ползват за справка. Онези, които не са учили английски, също успяват да научат необходимите думи, за да
разбират компютърните диалози. Работим с хора от всички възрасти. Нашите курсове са изградени изключително върху
примери от практиката. Предлагаме също и онлайн обучение, видео уроци и фирмено обучение. Правим също и
консултантски услуги. След всяко завършено ниво на обучение центъра издава заверено легитимно удостоверение за
придобитите знания.
http://obiavidnes.com/obiava/38211/-15-nova-grupa-po-solid-works-v-inter-alians-stzagora

-15% 3DS STUDIO MAX-НОВА група в Интер Алианс Ст.Загора!
Лицензиран Професионален Център ИНТЕР АЛИАНС предлага компютърно обучение за начинаещи и напреднали –
Специализирани компютърни курсове 3D Studio Max.
Стремим се да прилагаме индивидуален подход съчетан със съвременни методи на обучение. Нашата работа е
съобразена с нуждите на потребителите и с практиката, на която наблягаме в курсовете ни!
Предлагаме обучение в групи и индивидуално обучение за работа с компютър за начинаещи и малко напреднали, в удобно
за курсистите време - през деня, вечер или събота и неделя. Курсистите получават записки и други учебни материали, за
да преговарят уроците или да ги ползват за справка. Онези, които не са учили английски, също успяват да научат
необходимите думи, за да разбират компютърните диалози. Работим с хора от всички възрасти. Нашите курсове са
изградени изключително върху примери от практиката. Предлагаме също и онлайн обучение, видео уроци и фирмено
обучение. Правим също и консултантски услуги. След всяко завършено ниво на обучение центъра издава заверено
легитимно удостоверение за придобитите знания.
И запомнете: предлагаме качествено обучение с висока ефективност.
Накарайте, колегите и шефовете, да се възхищават от вашите умения! За повече информация, заповядайте при нас на
адрес: гр. Стара Загора,
бул. Цар Симеон Велики 96, вх.Б, ет.1, /В масивната кооперация до бизнес-входа на Верея, с-у новите търговски
центрове./;
тел.042/605363; 0895/62-24-70
interalliance_stz@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/38210/-15-3ds-studio-max-nova-grupa-v-inter-alians-stzagora

-15% ФРЕНСКИ за НАЧИНАЕЩИ!СТАРТИРАМЕ в Интер Алианс Ст.Загора!
Интер Алианс-ние сме професионален езиков център с дългогодишен опит и утвърден авторитет. Предлагаме Ви
изучаване на Френски език от I-во до III-то ниво в 80уч.ч.всяко. Малки групи.При нас работят квалифицирани и опитни
филолози.Предлагаме и индивидуално обучение. В края на всяко ниво се полага тест.След това получавате сертификат за
придобитите знания. СТАРАЕМ СЕ ДА ВИ ДАВАМЕ НАЙ-ДОБРОТО! За повече информация заповядайте при нас на
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адрес: гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 96, вх.Б, ет.1, /В масивната кооперация до бизнес-входа на Верея, с-у
новите търговски центрове/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470 interalliance_stz@abv.bg ХУБАВ ДЕН!
http://obiavidnes.com/obiava/38209/-15-frenski-za-nachinaeshtistartirame-v-inter-alians-stzagora

-15% СЧЕТОВОДСТВО-Научете всичко за управлението на фирмите!
Лицензираният към (НАПОО на МОН) професионален Център ИНТЕР АЛИАНС предлага курс по Практическо
Счетоводство АСД (автоматизация на счетоводната дейност) и управление на малък и среден бизнес в три
модула.Актуална счетоводна програма! В курса ще ви запознаем основно с практическото двустранно счетоводство,
счетоводно записване и работа с конкретна автоматизирана, компютърна счетоводна програма. Ще получите
необходимите знания, за да можете сами да организирате, водите и управлявате счетоводството на една фирма. В
курса ще придобиете знания и уменията за водене на счетоводна отчетност, данъчно облагане, социално и здравно
осигуряване, всички видове осигуровки, работа с НОИ, документации, платежни нареждания.
http://obiavidnes.com/obiava/38206/-15-schetovodstvo-nauchete-vsichko-za-upravlenieto-na-firmite

15.6" (39.62 cm) DELL Inspiron 5520 "Fire Red" N1816
15.6" (39.62 cm) DELL Inspiron 5520 "Fire Red" N1816, четириядрен Intel™ Core i7 3612QM 2.1/3.1GHz, HD LED Display &
AMD Radeon™ HD 7670M 1GB DDR3 (HDMI), 6GB, 1TB, DVDRW, 802.11n, bluetooth, camera, Linux, 2.74kg, 3г. NBD
гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/38205/156-3962-cm-dell-inspiron-5520-fire-red-n1816

Люто-проектиране и изграждане на басейни
"Фирма Люто ООД извършва проектиране и реализация на басейни. Представители сме за България и Македония на
известната френска фирма Desjoyaux. Търгуваме с изделия изработени от PVC брезенти – баражи за реки, мобилни
басейни, сенници и други. Занимаваме се и с полагане на хидроизолации. В сайта ни www.lutobg.com можете да разгледате
снимки на вече изпълнени обекти."
http://obiavidnes.com/obiava/38204/lyuto-proektirane-i-izgrajdane-na-baseyni

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/25335/rambo-1-eood-kyrtipochistva-izvozva-otpadycite-i-vik

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ.
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ .
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ НА ФИРМАТА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ И АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ .
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ДЛЪЖНОСТ И ОТГОВОРНОСТ .
ПОКУПКО - ПРОДАЖБА НА ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ И АКЦИИ .
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВА .
РЕГИСТРАЦИЯ И ВПИСВАНЕ НА НОВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР .
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА СТРАНАТА .
РАЗБИРАМЕ , ЧЕ ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ СА ДА СПЕСТИТЕ ВРЕМЕ И СРЕДСТВА И КАНТОРАТА НИ РАБОТИ
ЗА НАМИРАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ , ЗАКОНОВИ РЕШЕНИЯ ЗА ВАШИЯ ПРОБЛЕМ .
НОВЕ КОНСУЛТ - V.T.
0877 37 20 83
0884 57 80 53
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http://obiavidnes.com/obiava/38202/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ.
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ .
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ НА ФИРМАТА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ И АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ .
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ДЛЪЖНОСТ И ОТГОВОРНОСТ .
ПОКУПКО - ПРОДАЖБА НА ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ И АКЦИИ .
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВА .
РЕГИСТРАЦИЯ И ВПИСВАНЕ НА НОВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР .
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА СТРАНАТА .
РАЗБИРАМЕ , ЧЕ ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ СА ДА СПЕСТИТЕ ВРЕМЕ И СРЕДСТВА И КАНТОРАТА НИ РАБОТИ
ЗА НАМИРАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ , ЗАКОНОВИ РЕШЕНИЯ ЗА ВАШИЯ ПРОБЛЕМ .
НОВЕ КОНСУЛТ - V.T.
0877 37 20 83
0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/38201/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ.
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ .
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ НА ФИРМАТА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ И АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ .
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ДЛЪЖНОСТ И ОТГОВОРНОСТ .
ПОКУПКО - ПРОДАЖБА НА ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ И АКЦИИ .
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВА .
РЕГИСТРАЦИЯ И ВПИСВАНЕ НА НОВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР .
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА СТРАНАТА .
РАЗБИРАМЕ , ЧЕ ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ СА ДА СПЕСТИТЕ ВРЕМЕ И СРЕДСТВА И КАНТОРАТА НИ РАБОТИ
ЗА НАМИРАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ , ЗАКОНОВИ РЕШЕНИЯ ЗА ВАШИЯ ПРОБЛЕМ .
НОВЕ КОНСУЛТ - V.T.
0877 37 20 83
0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/38200/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost

17.3" (43.94 cm) DELL Inspiron N7110 N1035 "Diamond Black"
17.3" (43.94 cm) DELL Inspiron N7110 N1035 "Diamond Black", Intel® Core™ i3 2330M 2.2GHz, HD+ LED Display & GeForce
GT 525M 1GB (HDMI), 4GB, 640GB, 802.11n, bluetooth, USB3.0, Free DOS, 3.24kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/38198/173-4394-cm-dell-inspiron-n7110-n1035-diamond-black

Интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN архитектурно проектиране Графичен дизайн.
Интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN архитектурно проектиране Графичен дизайн. Цялостен интериорен дизайн за
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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/38197/interioren-dizayn-3dkoev-design-arhitekturno-proektirane-grafichen-dizayn

Интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN архитектурно проектиране Графичен дизайн.
Интериорен дизайн 3DKOEV-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/38196/interioren-dizayn-3dkoev-design-arhitekturno-proektirane-grafichen-dizayn

14-дневен Mediterranean Medley Roundtrip From London on Grand Princess
Предлагаме на вашето внимание 9-дневен круиз Morocco & Portugal on Magnifica. Тези 9 дена ще са едно незабравимо
преживяване за вас и вашето семейство. Телефон за резервации: 02/ 953 2326
http://obiavidnes.com/obiava/38195/14-dneven-mediterranean-medley-roundtrip-from-london-on-grand-princess

Интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN архитектурно проектиране Графичен дизайн.
Интериорен дизайн 3DKOEV-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/38194/interioren-dizayn-3dkoev-design-arhitekturno-proektirane-grafichen-dizayn

The Necessary Teacher Training College
Volunteer, Teach, Travel and take a BA in Pedagogy!
“The world is our classroom”
We offer a course of alternative bachelor education. During the 3 year program, students will experience and investigate important
issues of the world we live in and will work together in making it a better place for each of us.
Bachelor degree in “Pedagogy” from One World University
The program consists of:
1. Year – The International Practice Field includes 2 months in Denmark preparing for a 4-month bus travel; 4 months bus travel
through the Sahara desert and 3 months of elaboration and spreading the word to people in Europe
2. Year – The National Practice Field includes 6 months training in experiencing and understanding the national reality by seeking
employment in factories and other workplaces. Living, studying, working and organizing cultural events in a bigger European city;
3 months studying at the school and 3 months doing what you find most appropriate to do
3. Year – The School Practice Field includes 8 months training, working and understanding the reality of children and teachers by
seeking employment in a European school; 4 months at the college studying and final exams.
Think global - Act local
We invite you to Denmark for Preparatory Weekend on August 23-26 2012. During this week you will cooperate with students from
other teams and find out more about our program.
http://obiavidnes.com/obiava/38192/the-necessary-teacher-training-college

Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)

Страница 56/101

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

22.07.2012

>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>GPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/38190/detektivska-agenciya-inkognito-chastni-detektivi-izneveri-i-brachni--bezplatni-k

Детективи Инкогнито - Търсете отговорите на професионално ниво ! - Бургас , Пазарджик ,
Стара Загора , Пловдив
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>GPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
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тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/38189/detektivi-inkognito---tyrsete-otgovorite-na-profesionalno-nivo----burgas--paza

Детективи Инкогнито - Търсете отговорите на професионално ниво ! - Бургас , Пазарджик ,
Стара Загора , Пловдив
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>GPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/38188/detektivi-inkognito---tyrsete-otgovorite-na-profesionalno-nivo----burgas--paza

Детективска Агенция Инкогнито - Доказан Професионализъм
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,
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месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>GPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/38187/detektivska-agenciya-inkognito---dokazan-profesionalizym

Детективска Агенция Инкогнито - Частен Детектив - Детективски услуги
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>GPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/38186/detektivska-agenciya-inkognito---chasten-detektiv---detektivski-uslugi

Детективска Агенция Инкогнито - Частен Детектив - Детективски услуги
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Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>GPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/38185/detektivska-agenciya-inkognito---chasten-detektiv---detektivski-uslugi

Детективска Агенция Инкогнито - Частен Детектив - Пловдив , Бургас , Пазарджик
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>GPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
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Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/38184/detektivska-agenciya-inkognito---chasten-detektiv---plovdiv--burgas--pazardjik

Захранване за преносими компютри ACER 19V/3.42A/65W
Захранване за преносими компютри ACER 19V/3.42A/65W
http://obiavidnes.com/obiava/38183/zahranvane-za-prenosimi-kompyutri-acer-19v342a65w

Фламтех-ефективна огнезащита
Фламтех ЕООД е компания с опит в сферата на пожарната безопасност. Извършваме търговия с пожарно оборудване –
пожарогасители, пенни, прахови, газови и спринклерни пожарогасителни инсталации, които са чисти агенти и не се
отразяват на озоновия слой. Занимаваме се също така с обследване на обекти, изготвяне на евакуационни схеми,
консултантска дейност и други услуги.Фламтех ЕООД е лидер на българския пазар в предлагането на съвременни газови
пожарогасителни сиситеми с чисти агенти "NAF S 125 и NAF S 227", които не нарушават озоновия слой и са основен
заместител на забранения за използване Халон 1301.
http://www.flametech-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/38182/flamteh-efektivna-ognezashtita

Калъф за таблет ACER
Калъф за таблет ACER, съвместим със серия A500
http://obiavidnes.com/obiava/38178/kalyf-za-tablet-acer

„Нов век“ - превод и легализация
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/38176/nov-vek---prevod-i-legalizaciya

Устни преводи от и на немски 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
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Уебсайт: www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/38175/ustni-prevodi-ot-i-na-nemski-ezik

Безизкопно саниране утроява живота на камениновите тръби
Санинвест :: ВиК роботи :: безизкопни технологии :: саниране на канали
- Осигуряване на замяната на комуникациите без унищожаването на озеленяването, пътната настилка и стените в
жилищата и офисите;
- Без спиране на трафика и създаване на неудобство за гражданите, затваряне на достъпа до сгради, шум, кал и др.
- Без риск от трудови злополуки, срутване на изкопи и др.;
- Възможност за безпроблемна работа при зимни условия;
- Значително увеличаване живота на канала;
- Без риск от повреда на околните подземни комуникации - водопроводи, канали, газопроводи, телекомуникационни кабел
http://saninvest.eu
02 441 42 83
0887 266 488
http://obiavidnes.com/obiava/38171/bezizkopno-sanirane-utroyava-jivota-na-kameninovite-trybi

AMD HD6870
AMD HD6870, 1GB, Sapphire, PCI-E, DDR5, 256bit, HDMI, 2xDVI, DisplayPort
http://obiavidnes.com/obiava/38170/amd-hd6870

Microsoft Wireless Mobile Mouse 3500 "Artist Moore"
Microsoft Wireless Mobile Mouse 3500 "Artist Moore", BlueTrack, безжична, USB
http://obiavidnes.com/obiava/38167/microsoft-wireless-mobile-mouse-3500-artist-moore

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/38165/detektivska-agenciya-ayaks-rabotim-s-mnogo-opitni-ekipi--razpolagame-s-shiroka-mrej

Детективска Агенция-АЯКС-Частен Детектив- Румен Радев
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
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5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/38164/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv--rumen-radev

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/38163/chastna-detektivska-agenciya-ayaks-rs-razpolaga-s-tochnata-tehnika-tochniyat-ekip-i-

Смяна на щрангове с полипропиленови тръби STABI
Капитал Сити ЕООД предлага на своите клиенти смяна на хоризонтални и вертикални водопроводни щрангове с
полипропиленови тръби.
Срок на изпълнение: 1 ден за един жилищен вход.
Смяна на вертикален щранг: 130-190 лв. за един брой щранг в апартамент.
Един щранг представлява комплект от три тръби за топла, студена вода и циркулация.
Диаметърът на тръбите се определя в зависимост от техническите данни на жилищната сграда. В цената се включва: демонтаж на старите тръби, - монтаж на нови полипропиленови тръби, - монтаж на спирателни кранове преди
водомерите, - укрепване на тръбите по БДС (Български държавен стандарт).
При смяна на вертикални щрангове огледът се извършва на място при клиента и е безплатен.
Извършваме също монтаж и подмяна на радиатори. Цените се договарят на място след извършен оглед.
Фирмата изпълнител поема 7 години гаранция за монтажа на водно-отоплителната система с подписването на договор.
За извършваните от нас ВиК услуги вижте: www.capital-city.biz
Тел. – 0886 611 525
Владимир Дунев
http://obiavidnes.com/obiava/38162/smyana-na-shtrangove-s-polipropilenovi-trybi-stabi

Microsoft Wireless Mobile Mouse 3500 "Perry 1"
Microsoft Wireless Mobile Mouse 3500 "Perry 1", BlueTrack, безжична, USB
http://obiavidnes.com/obiava/38160/microsoft-wireless-mobile-mouse-3500-perry-1

Microsoft Wireless Mobile Mouse 3500 "Artist Persson"
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Microsoft Wireless Mobile Mouse 3500 "Artist Persson", BlueTrack, безжична, USB
http://obiavidnes.com/obiava/38156/microsoft-wireless-mobile-mouse-3500-artist-persson

Microsoft Wireless Mobile Mouse 3500 "Artist Tchmo"
Microsoft Wireless Mobile Mouse 3500 "Artist Tchmo", BlueTrack, безжична, USB
http://obiavidnes.com/obiava/38151/microsoft-wireless-mobile-mouse-3500-artist-tchmo

Microsoft Wireless Mobile Mouse 3500 "Artist Skwak"
Microsoft Wireless Mobile Mouse 3500 "Artist Skwak", BlueTrack, безжична, USB
http://obiavidnes.com/obiava/38148/microsoft-wireless-mobile-mouse-3500-artist-skwak

Детективско бюро Стелт Детективс. Информацията която търсите!
Частни детективски услуги от Стелт Детективс.
Предлагаме детективски услуги на територията на цялата страна. Разполагайки с екип от професионални детективи и
нужното оборудване, ние можем да Ви помогнем с разрешаването на Вашите проблеми. Независимо дали се отнасят за
личния Ви живот или Вашият бизнес, ние можем да Ви помогнем, като Ви предоставим нужната информация за вашият
проблем.
За безплатна консултация и повече информация за предлаганите от нас услуги моля посетете нашият интернет сайт:
http://stealthdetectives.com/
GSM: 0885214623
http://obiavidnes.com/obiava/38144/detektivsko-byuro-stelt-detektivs-informaciyata-koyato-tyrsite

Стойка за камера
Стойка за камера, VIDO BR-HLC500, съвместима с HLC542
http://obiavidnes.com/obiava/38143/stoyka-za-kamera

Нови приятели за секс в България!
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 и 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/38136/novi-priyateli-za-seks-v-bylgariya

Shopthebest
Бихте ли желали да откриете модерен универсален лосион ? Вижте нашата виртуална страница за shopthebest .
http://obiavidnes.com/obiava/38131/shopthebest

Къща за гости Лазур
Къща за гости Лазур се намира в град Бургас, съвсем близо до плажа. Разполага с 4 стаи със спални, 4 стаи с 2 отделни
легла и 2 студиа. На разположение на гостите ни има безплатна интернет връзка, рент а кар, химическо чистене,
събуждане по телефона, факс, денонощно работеща рецепция, вестници и поръчка на такси. За резервации ни потърсете
на посочените координати или посетете нашия сайт.
„ Капитол „ ЕООД
Диана Михайлова
Гр. Бургас ул. „ Калофер „ 1
056/ 838324, 0894303013
056/838314
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hotellazur_bs@abv.bg
www.lazurhotel.com
http://obiavidnes.com/obiava/38125/kyshta-za-gosti-lazur

Рокля за кръщене Приказка в Дантела
Изящна рокля в екрю, покрита с красива дантела, идеална за кръщенето на малката ви принцеса! Към модела има и
дантелена шапчица - прекрасно допълнение към тази разкошна рокля!
За още красиви и интересни предложения посетете нашия сайт http://bebeshkidreshki.com/index.php
http://obiavidnes.com/obiava/38122/roklya-za-kryshtene--prikazka-v-dantela

Клиника Акта Медика
Акта Медика е медицински комплекс обхващащ цялостното медицинско обслужване на пациентите си с качество и
бързина. Разполага с лекарски кабинети в сферата на ендокринология, ортопедия и травматология,
оториноларингология, ревматология и остеодензитометрия, клинична лаборатория и още много. В шестте отделения се
извършва болничното лечение на пациентите – вътрешно отделение, детско отделение, отделение уши-нос-гърло,
акушеро-гинекологично отделение, хирургично отделение и отделение за анестезия и интензивно лечение. Работим с
НЗОК.
http://www.aktamedika.org
http://obiavidnes.com/obiava/38109/klinika-akta-medika

Немски късокосмест Pointer кученце
Кученца за продажба от два литра.
Бащата на двете кучила е Орсън (ДНК EBJ безплатно, 2xCAC, 2xC1),, което произхожда от един от най-старите
развъдник в Европа. Баща му е известен Urgo SAN DI Fiorano Интер Ch radu.U и красота в неговото минало, която
включва някои от най-големите кучета в Европа, както в работата и в екстериора: Ерос и Orange ди Сан Fiorano,
Pradellensis Ерик и Омар, Омар де ла Хайле Lup , Asseburg кучета ... Много по-шампиони на работа и красотата. Орсън
Също така бяха направени в разплод няколко шампиони в работата и красота. Всички кучета от тази линия са
усъвършенствали носове, и отлични ловни качества
И двете майки, дъщери "Обеликс Z Czarnegu Dw
http://obiavidnes.com/obiava/38106/nemski-kysokosmest-pointer-kuchence

Частен Детектив Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-Безплатни Консултации!
Предлаганите услуги са от частни детективи
с висок професионален стандарт!
Разкрива изневери, издирва лица,
справки, корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес,месторабота и др.
Открива биологични родственици.
Установяване и блокиране на скрита аудио и видео техника
в жилища,офиси автомобили.
GPS предаватели и др.
Повече информация на http://detektivi.com
тел: 02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/38105/chasten-detektiv-inkognito

Детективска Агенция Аякс-Работим с много опитни екипи разполагаме с широка мрежа от
контакти.
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
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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/38104/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/38103/chastna-detektivska-agenciya-ayaks-rs-razpolaga-s-tochnata-tehnika-tochniyat-ekip-i-

Квантов Анализатор - Компютърна диагностика на здравословното състояние.
КВАНТОВ АНАЛИЗАТОР - РАННА ДИАГНОСТИКА НА ЗДРАВОСЛОВНОТО СЪСТОЯНИЕ
Квантов Анализатор - Компютърна диагностика на здравословното състояние.
Квантовият Анализатор е високотехнологичено електронно устройство за преглед на здравното състояние на човешкия
организъм.
Теоретически основан върху квантовата медицина, Квантовият анализатор използва научните постижения в
електронната техника, за отчитане и анализ на слабото магнитно поле на човешката клетка и на базата на този
анализ, дава здравния статус на организма и проблемни зони в техния най-ранен стадий.
Квантовият Анализатор интегрира в себе си медицина, био-информатика, електро инженерство и други съвременни
науки.
Чрез сензорен проводник в рамките на минута от дланта Ви ще бъдат получени повече от сто показатели за Вашето
здраве и ще бъдат отчетени най-ранни признаци на клетъчна промяна в органите и тъканите.
Дори да има единични клетки с патологични промени, анализаторът може да улови промените на тези клетки и да
прогнозира болестта, като по този начин дава възможност да предотвратите различните хронични заболявания.
Квантовият метод на диагностика е комплексен, неинвазивен, практичен, лесен, бърз и ефикасен.
Цена 700лв
0877540309
0895611643
БГ-Магазин
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http://obiavidnes.com/obiava/38099/kvantov-analizator---kompyutyrna-diagnostika-na-zdravoslovnoto-systoyanie

Парочистачка Стийм моп X5
Парочистачка Стийм моп X5
Той е по-лек, по-удобен, по-стилен!
5 уреда в 1 за безупречна хигиена в дома ви,
без разяждащи химикали, почиства и дезинфекцира само със силата на парата!
1 почиства и дезинфекцира само със силата на парат
2 по-лек, по-компактен, по-удобен
3 превръща се в мини пароструйка
4 с приставки за парно гладене и почистване на стъкла и прозорци
5 почиства различни подови настилки и килими
6 за безупречна хигиена в дома ви, без използване на препарати и химикали
0877540309
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/38098/parochistachka-stiym-mop-x5

Машина за хрупкави картофени спирали
Машина за хрупкави картофени спирали Spiral Potato Slicer
МАШИНА ЗА ХРУПКАВИ КАРТОФЕНИ СПИРАЛИ SPIRAL POTATO SLICER
Машината за хрупкави картофени спирали Spiral Potato Slicer използва патентована технология
за спираловидно нарязване на зеленчуци – картофи, краставици, моркови, лук и др.,
при която максимално се запазват хранителните вещества в зеленчуците – не се получава смачкване
или раздробяване на съответният продукт.
Лазерно заточените ножове позволяват обработката на един картоф – нарязване и нанизване
на дървено шишче да става за 7 секунди, а получената атрактивна форма ще впечатли Вашите приятели,
семейство или клиенти.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/38097/mashina-za-hrupkavi-kartofeni-spirali

Масажна-седалка
Масажна-масажираща седалка
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Масажиращата седалка осигурява успокояващ и тонизиращ масаж на гърба,
кръста и бедрата, премахва болките в мускулите чрез китайските методи "Шиатсу масаж"
за разлика от традиционните вибрации, използвани при другите подобни масажори.
Масажорът е уникален със своята масажираща глава, която се движи под повърхността на седалката
и осъществява масаж имитиращ натиска на палците, който е основен похват при масажа "Шиатсу".
Неповторимо е усещането, създадено от механичното движение по предварително зададена траектория
на масажиращата глава. Предлагат се различни степени на интензивност за различните области на тялото: долната
част на бедрата,
кръста и гърба. Масажиращата седалка е единствения продукт на българския пазар,
създаден и използван в Северна Америка за рехабилитация на хора с проблеми в
опорнодвигателния апарат. Масажорът се захранва от електрическата мрежа,
но може да се използва и в автомобил, като захранването се извършва от гнездото на запалката.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/38096/masajna-sedalka

Детективска Агенция Инкогнито- Детективски Услуги-Частен Детектив
Детективска Агенция Инкогнито-Безплатни Консултации!
Предлаганите услуги са от частни детективи
с висок професионален стандарт!
Разкрива изневери, издирва лица,
справки, корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес,месторабота и др.
Открива биологични родственици.
Установяване и блокиране на скрита аудио/видео техника
в жилища,офиси автомобили.
GPS предаватели и др.
Повече информация на http://detektivi.com
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
Дететивска Агенция "Инкогнито" Извършва услуги на територията на цяла България!!!
http://obiavidnes.com/obiava/38095/detektivska-agenciya-inkognito--detektivski-uslugi-chasten-detektiv

Частен Детектив Иван Иванов-Детективски Услуги- Репутация за най-добро доказателство!
Частен Детектив |Иван Иванов |дългогодишен професионален опит!!!
изневяра и развод-разследване,
издирва лица,справки,
Корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес и месторабота,
Открива биологични родственици,
наблюдава деца и възрастни с подозрително поведение
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-(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/38094/chasten-detektiv-ivan-ivanov-detektivski-uslugi--reputaciya-za-nay-dobro-dokazatel

Детективска Агенция Фокс Детективски Услуги
Частен детектив-Детективска агенция Фокс
Извършва цялостни разследвания- Предлага
пълен набор от детективски услуги-изневери
фирмени тайни, бизнес проблеми,издирвани
личности.Разполага с най-съвременната
аудио, видео и др.специализирана техника
за оптимален доказателствен материал!
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана с високо квалифицирани
частни детективи ,които са бивши
служители на МВР с дългогодишен опит!
Дейността на агенцията се извършва
на територията на цяла България!
Професионализъм,бързина,коректност, достоверност
и защита личната информация е основното ни мото!
Контакти: 0888400413,0897024504
http://chasten.detektiv-fox.com
E-mail:fox@detectiv-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/38092/detektivska-agenciya-foks--detektivski-uslugi

Интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN архитектурно проектиране Графичен дизайн.
Интериорен дизайн 3DKOEV-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/38091/interioren-dizayn-3dkoev-design-arhitekturno-proektirane-grafichen-dizayn

Интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN архитектурно проектиране Графичен дизайн.
Интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN архитектурно проектиране Графичен дизайн. Цялостен интериорен дизайн за
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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/38090/interioren-dizayn-3dkoev-design-arhitekturno-proektirane-grafichen-dizayn

Подготовка и курсове по английски език за матура 2013
Подготовка и курсове по английски език за матура 2013
Образователен център Тhe Passionate Shepherd организира групови и индивидуални обучения по английски език за матури
2013. Занятията се провеждат 2 пъти седмично по 3 учебни часа. Нивото на успеваемост се отчита с мотивирана
писмена обратна връзка.
Курсовете включват:
• Подготовка по учебната програма за ДЗИ с авторски материали и помагала;
• Граматика, лексика и стилистика: категории, инверсия, наклонения, денотация и конотация, синонимия, устойчиви
словосъчетания, фигури и тропи;
• Пробни матури с акцент върху умения за слушане и критично четене по формат на държавния зрелостен изпит;
• Творческо писане, фрагменти и развиване на параграфи, нарация и дескрипция;
• Изграждане на практически умения и стратегии за ДЗИ;
• Текущо и крайно оценяване по утвърдени стандарти, клаузи за успеваемост;
• Рецензии, коментари и препоръки от квалифицирани преподаватели.
За информация и записване: Ани Димитрова, тел: 0899 179 613; 0882426255
http://obiavidnes.com/obiava/38086/podgotovka-i-kursove-po-angliyski-ezik-za-matura-2013

Prevodach.org – онлайн преводи
Експресни преводачески услуги и извършване на легализация на лични и фирмени документи във всички държавни
институции и чуждестранни представителства в България. Може да разчитате на Prevodach.org за осъществяване на
преводи от и на над 30 езика: арабски, корейски, японски, китайски, английски, руски, френски, холандски и други.
гр.София, бул. Васил Левски 1Б,
Телефон: 02 49 00 756, 0895 60 71 50
E-mail:: sofia@prevodach.org
Website: www.prevodach.org
http://obiavidnes.com/obiava/38085/prevodachorg--onlayn-prevodi

Превод и легализация на фирмени документи
Експресни преводачески услуги и извършване на легализация на лични и фирмени документи във всички държавни
институции и чуждестранни представителства в България. Може да разчитате на Prevodach.org за осъществяване на
преводи от и на над 30 езика: арабски, корейски, японски, китайски, английски, руски, френски, холандски и други.
гр.София, бул. Васил Левски 1Б,
Телефон: 02 49 00 756, 0895 60 71 50
E-mail:: sofia@prevodach.org
Website: www.prevodach.org
http://obiavidnes.com/obiava/38084/prevod-i-legalizaciya-na-firmeni-dokumenti

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/38083/rambo-1-eood-kyrtipochistva-izvozva-otpadycite-i-vik

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - БЕЗПЛАТНИ КОНСУЛТАЦИИ.
Предлагаме перфектно юридическо съдействие на фирми със задължения.
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Осигуряваме купувач на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация.
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 - V.T.
0877 37 20 83
0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/38081/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya----bezplatni-konsultacii

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ.
Предлагаме перфектно юридическо съдействие на фирми със задължения.
Осигуряваме купувач на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация.
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 - V.T.
0877 37 20 83
0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/38080/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. БЕЗПЛАТНИ ЮРИДИЧЕСКИ КОНСУЛТАЦИИ.
Предлагаме перфектно юридическо съдействие на фирми със задължения.
Осигуряваме купувач на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация.
Освобождаваме от длъжност и отговорност .
Покупко - продажба на дружествени дялове .
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Прекратяване и ликвидация на дружества .
Регистрация и вписване на нови обстоятелства в Търговския регистър .
Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и кантората ни работи за намиране на 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 - V.T.
0877 37 20 83
0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/38079/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-bezplatni-yuridicheski-konsultacii-

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ.
Предлагаме перфектно юридическо съдействие на фирми със задължения.
Осигуряваме купувач на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация.
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 - V.T.
0877 37 20 83
0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/38078/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost

Продавам къща в село Богданица, община Садово, област Пловдив
Продавам къща в село Богданица, община Садово, област Пловдив
Къщата се състои от 64 кв.м. (2 стаи и кухня) + гараж и дворно място, което е 1 декар.
Имота е в много добро състояние и се намира в близост до центъра на селото.
Телефон: 0897 98 96 57
http://obiavidnes.com/obiava/38077/prodavam-kyshta-v-selo-bogdanica-obshtina-sadovo-oblast-plovdiv

Къщи за гости Тея край Троян за почивка на планина / www.vili-troyan.com
Заповядайте в къща за гости на балкан; Самостоятелни вили в планината под наем за почивка на планина, нощувки в
новопостроени къщи за гости около Троян в Балкан край река с живописни екопътеки; повече информация:
http://vili-troyan.com/
http://obiavidnes.com/obiava/38074/kyshti-za-gosti-teya-kray-troyan-za-pochivka-na-planina--wwwvili-troyancom
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КОНСУЛТАЦИИ!КУПУВАМЕ

ФИРМИ

С

Предлагаме перфектно юридическо съдействие на фирми със задължения
Освобождаваме от длъжност и отговорност .
Осигуряваме купувач на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация.
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 ние работим 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. тел. за контакт
0896948733 0888691619
http://obiavidnes.com/obiava/38073/yuridicheski-biznes-konsultaciikupuvame-firmi-s-zadyljeniya-biznes

2-стаен апартамент, 56м2, готов за живеене, Въстанически
Ново уютно жилище в 5-годишна кооперация в близост до пазар Хоризонт и магазин Слънчеви лъчи в К. Париж.
Жилището е компактно без преход и в него е живяно 1 месец. Разпределението е следното: дневна с кухненски бокс с
поръчкова кухня с вградени ел. уреди; спалня; баня; тераса и коридор. В обявената цена е включено само кухненското
обзавеждане с вградената фурна, керамичен плот и аспиратор. Прилежаща изба 3 м2. Офертата е за клиенти на
агенцията. Цена: 33 000 Евро. За контакти: 0878 867 009, 032 96 00 65 Ваня.
http://obiavidnes.com/obiava/38069/2-staen-apartament-56m2-gotov-za-jiveene-vystanicheski

2-стаен апартамент, 56м2, готов за живеене, Въстанически
Ново уютно жилище в 5-годишна кооперация в близост до пазар Хоризонт и магазин Слънчеви лъчи в К. Париж.
Жилището е компактно без преход и в него е живяно 1 месец. Разпределението е следното: дневна с кухненски бокс с
поръчкова кухня с вградени ел. уреди; спалня; баня; тераса и коридор. В обявената цена е включено само кухненското
обзавеждане с вградената фурна, керамичен плот и аспиратор. Прилежаща изба 3 м2. Офертата е за клиенти на
агенцията. Цена: 33 000 Евро. За контакти: 0878 867 009, 032 96 00 65 Ваня.
http://obiavidnes.com/obiava/38068/2-staen-apartament-56m2-gotov-za-jiveene-vystanicheski

15.6" (39.62 cm) DELL Inspiron N5110 "Diamond Black" N1707
15.6" (39.62 cm) DELL Inspiron N5110 "Diamond Black" N1707, Intel® Core™ i3 2350M 2.3GHz, HD LED Display & GeForce
GT525M 1GB (HDMI), 6GB, 750GB, DVDRW, 802.11n, bluetooth, camera, Windows7 Home Premium 64bit, 2.65kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/38063/156-3962-cm-dell-inspiron-n5110-diamond-black-n1707

900GB WD VelociRaptor™
900GB WD VelociRaptor™, SAS 6Gb/s, 10000rpm, 64MB, 5г
http://obiavidnes.com/obiava/38060/900gb-wd-velociraptor

GF GTX 560
GF GTX 560, 1GB Asus ENGTX560 DCII TOP/2DI/1GD5, PCI-E, DDR5, 256bit, miniHDMI & 2xDVI
http://obiavidnes.com/obiava/38056/gf-gtx-560
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Надомна Работа
nMarket.bg предлага надомна работа за всички българи. Целта е да се създаде среда в която хората работят за себе си,
без шефове и правят това което им доставя удоволствие. Регистрирай се сега и започни да правиш пари по Интернет.
http://obiavidnes.com/obiava/38054/nadomna-rabota

Удължител HDMI -> RJ45 -> HDMI
Удължител HDMI -> RJ45 -> HDMI, до 30m
http://obiavidnes.com/obiava/38050/udyljitel-hdmi---rj45---hdmi

Сплитер 1 x HDMI вход -> 2 HDMI изхода
Сплитер 1 x HDMI вход -> 2 HDMI изхода
http://obiavidnes.com/obiava/38047/spliter-1-x-hdmi-vhod---2-hdmi-izhoda

Кабел 3
Кабел 3,5 jack (4pin) -> 3xChinch m, 3 m, HAMA 43090
http://obiavidnes.com/obiava/38044/kabel-3

Вкуснотиики!
Посетете нашата виртуална страница за рецепти. Желаете информация кулинарни рецепти? Можете да намерите
информация за манджа на нашата специализиране страница.
http://obiavidnes.com/obiava/38041/vkusnotiiki

Acura TSX фабрика OEM стерео радио кола DVD плейър GPS
Acura TSX фабрика OEM стерео радио кола DVD плейър GPS Navi SWE-A7093
7inch Digital Touch Screen, 800x480 High Definition
Изграждане в GPS, с интелигентни Voice Guide, Route план, Advanced POI за управление на
DVD/VCD/CD/MP3/MP4/CD-R/WMA / JPG / MPG
Вграден Bluetooth с A2DP, HandFree
Вградена в AM / FM радио, RDS
IPOD свързаност (Налично за IPod Series, iPhone Series и др.)
Оригинален дизайн фабрика панел, оригинален хамути и включете съвместимост
Графичен потребителски интерфейс
USB Direct Control
SD Card пряк контрол
Автоматично мащабиране функция
Оригинален товарачи пренос съвместимост
4x45 Watt вграден захранващ
2 на RCA Preouts
1 AV вход, 1 AV изход, 2 RCA Preouts
Вграден GPS радио, RDS, Bluetooth, iPod
MP3/MP4/Player, Photo Browser, Notebook
Часовникът в реално време, Календар
www.driveav.com/product/ACURA_Series/2012/0515/109.html
http://obiavidnes.com/obiava/38033/acura-tsx-fabrika-oem-stereo-radio-kola-dvd-pleyyr-gps

Созопол - Bghotelite
Желаете Napred. BG? Можете да намерите сведения за Napred. BG. Созопол - Bghotelite ще откриете тук.
http://obiavidnes.com/obiava/38029/sozopol---bghotelite
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Марина 0897 51 00 66
Чаровна дама за весела компания и още нещо...1 час-60 лева.0897 51 00 66.Марина/гр.София/
http://obiavidnes.com/obiava/38026/marina-0897-51-00-66

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - 1 час - БЕЗПЛАТНИ КОНСУЛТАЦИИ.
Предлагаме перфектно юридическо съдействие на фирми със задължения.
Осигуряваме купувач на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация.
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/38019/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya---1-chas---bezplatni-konsultacii

Подбор на работници и служители
УВАЖАЕМИ РАБОТОДАТЕЛИ, НЕ ГУБЕТЕ ЦЕННО ВРЕМЕ ЗА ПОДБОР НА СПЕЦИАЛИСТИ ! ДОВЕРЕТЕ СЕ НА
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА РАБОТА "КИРКОВА" 02/411-01-36, 0884630466
За да Ви бъдем максимално полезни, подпишете Заявка - Договор с нас още днес. Става лесно и бързо !
За да Ви спестим време, моля изтеглете Заявката - Договор от web страницата на Агенция за работа „Киркова” и я
попълнете според Вашите изисквания и директно я изпратете на info@kajobs.bg / Служител на Агенция за работа
"Киркова" веднага ще се свърже с Вас.
Моля, добавете Вашите телефони или e-mail за по-лесна обратна връзка.
Ц Е Н А НА У С Л У Г А Т А:
За една позиция / броят на кандидатите няма значение / - 95 лв. за срок от 3 месеца
За Ваше улеснение предоставяме фирмената ни банковата сметка в лева на ЕТ "ДИЕМСИЕН-99-Димка Киркова"
(Агенция за работа "Киркова")
/ Procredit bank - BG25PRCB92301021003320 /
Ние веднага Ви изпращаме подписана и подпечатана Заявката-Договор на Вашия адрес, придружена с фактура за
платената от Вас услуга.
*** Национална Агенция за работа "Киркова" партнира с Работодатели от всички градове и населени места в България
без изключение.
ЩЕ СЕ РАДВАМЕ НА ПОЛЗОТВОРНО СЪТРУДНИЧЕСТВО С ВАС!
Потърсете ни на тел: 02/411-01-36, 0884630466
!!! Агенция за работа „КИРКОВА” НЕ ВЗEМА ПРОЦЕНТ ОТ РАБОТНИТЕ ЗАПЛАТИ НА ВАШИТЕ БЪДЕЩИ
РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ!!!
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http://obiavidnes.com/obiava/38002/podbor-na-rabotnici-i-slujiteli

Подбор на работници и служители
УВАЖАЕМИ РАБОТОДАТЕЛИ, НЕ ГУБЕТЕ ЦЕННО ВРЕМЕ ЗА ПОДБОР НА СПЕЦИАЛИСТИ ! ДОВЕРЕТЕ СЕ НА
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА РАБОТА "КИРКОВА" 02/411-01-36, 0884630466
За да Ви бъдем максимално полезни, подпишете Заявка - Договор с нас още днес. Става лесно и бързо !
За да Ви спестим време, моля изтеглете Заявката - Договор от web страницата на Агенция за работа „Киркова” и я
попълнете според Вашите изисквания и директно я изпратете на info@kajobs.bg / Служител на Агенция за работа
"Киркова" веднага ще се свърже с Вас.
Моля, добавете Вашите телефони или e-mail за по-лесна обратна връзка.
Ц Е Н А НА У С Л У Г А Т А:
За една позиция / броят на кандидатите няма значение / - 95 лв. за срок от 3 месеца
За Ваше улеснение предоставяме фирмената ни банковата сметка в лева на ЕТ "ДИЕМСИЕН-99-Димка Киркова"
(Агенция за работа "Киркова")
/ Procredit bank - BG25PRCB92301021003320 /
Ние веднага Ви изпращаме подписана и подпечатана Заявката-Договор на Вашия адрес, придружена с фактура за
платената от Вас услуга.
*** Национална Агенция за работа "Киркова" партнира с Работодатели от всички градове и населени места в България
без изключение.
ЩЕ СЕ РАДВАМЕ НА ПОЛЗОТВОРНО СЪТРУДНИЧЕСТВО С ВАС!
Потърсете ни на тел: 02/411-01-36, 0884630466
!!! Агенция за работа „КИРКОВА” НЕ ВЗEМА ПРОЦЕНТ ОТ РАБОТНИТЕ ЗАПЛАТИ НА ВАШИТЕ БЪДЕЩИ
РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ!!!
http://obiavidnes.com/obiava/38001/podbor-na-rabotnici-i-slujiteli

Подбор на работници и служители
УВАЖАЕМИ РАБОТОДАТЕЛИ, НЕ ГУБЕТЕ ЦЕННО ВРЕМЕ ЗА ПОДБОР НА СПЕЦИАЛИСТИ ! ДОВЕРЕТЕ СЕ НА
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА РАБОТА "КИРКОВА" 02/411-01-36, 0884630466
За да Ви бъдем максимално полезни, подпишете Заявка - Договор с нас още днес. Става лесно и бързо !
За да Ви спестим време, моля изтеглете Заявката - Договор от web страницата на Агенция за работа „Киркова” и я
попълнете според Вашите изисквания и директно я изпратете на info@kajobs.bg / Служител на Агенция за работа
"Киркова" веднага ще се свърже с Вас.
Моля, добавете Вашите телефони или e-mail за по-лесна обратна връзка.
Ц Е Н А НА У С Л У Г А Т А:
За една позиция / броят на кандидатите няма значение / - 95 лв. за срок от 3 месеца
За Ваше улеснение предоставяме фирмената ни банковата сметка в лева на ЕТ "ДИЕМСИЕН-99-Димка Киркова"
(Агенция за работа "Киркова")
/ Procredit bank - BG25PRCB92301021003320 /
Ние веднага Ви изпращаме подписана и подпечатана Заявката-Договор на Вашия адрес, придружена с фактура за
платената от Вас услуга.
*** Национална Агенция за работа "Киркова" партнира с Работодатели от всички градове и населени места в България
без изключение.
ЩЕ СЕ РАДВАМЕ НА ПОЛЗОТВОРНО СЪТРУДНИЧЕСТВО С ВАС!
Потърсете ни на тел: 02/411-01-36, 0884630466
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!!! Агенция за работа „КИРКОВА” НЕ ВЗEМА ПРОЦЕНТ ОТ РАБОТНИТЕ ЗАПЛАТИ НА ВАШИТЕ БЪДЕЩИ
РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ!!!
http://obiavidnes.com/obiava/38000/podbor-na-rabotnici-i-slujiteli

Кандидатстудентски курс по журналистика 2012/2013
Кандидатстудентски курс по журналистика 2012/2013
Образователен център The Passionate Shepherd предлага групови и индивидуални курсове по журналистика за
кандидатстване във всички ВУЗ с изпит есе – журналистическо, конкурсно, академично, дискурсивно.
Обученията се провеждат веднъж седмично по 3 академични часа.
Курсът включва:
• Усвояване на подходи за формулиране на подходяща теза;
• Техники за аргументиране;
• Умения за структуриране и композиране на есе;
• Изграждане на практически умения и стратегии за писане на академично есе;
• Усвояване на стандарти за текстуалност, кохезия и кохерентност;
• Съставяне на тезиси по актуални обществени теми;
• Практикуми по формат на кандидатстудентския изпит.
Нивото на успеваемост се отчита с мотивирани писмени обратни връзки.
Курсовете се провеждат от квалифицирани преподаватели - оценители на академично есе.
Контакти и записване: 0899 179 613; 0882 426 255, А. Димитрова.
http://obiavidnes.com/obiava/37998/kandidatstudentski-kurs-po-jurnalistika-20122013

Етилов алкохол от Захарни Заводи
Имате нужда от етилов алкохол ? В линка на Zaharnizavodi.com ще намерите царевичен спирт .
http://obiavidnes.com/obiava/37995/etilov-alkohol-ot-zaharni-zavodi

Изработка на гоблени - Гоблени Вачеви
ЕТ "Силвия Вачева" е фирма предлагаща гоблени по "Вилер"и собствени разработки по картини на български и
световноизвестни художници. Всеки един гоблен е изпълнен с топлина, идваща от ръцете на майстора, който го
изработва. Всеки гоблен на Гоблени Вачеви съдържа в себе си енергията на създателя си.
В магазина, от сайта на Гоблени Вачеви и по телефона можете да си поръчате окомплектовки или готови ушити
гоблени, както и голямо разнообразие от рамки. Ние от гоблени Вачеви можем да направим гоблен и на ваши любими
хора, места и събития. За повече информация посетете: http://goblenivachevi.com/
http://obiavidnes.com/obiava/37991/izrabotka-na-gobleni---gobleni-vachevi

Доходи с интернет
Търсите ли своя шанс за бизнес с интернет? ZeekRewards е партньорска програма - афилиейт, който предоставя
неограничени възможности за реализация в интернет.
http://obiavidnes.com/obiava/37990/dohodi-s-internet

Старозагорските минерални бани- гордостта на община Стара Загора
Старозагорските минерални бани се намират на 14 км от Стара Загора и разполагат с повече от 20 хотела за отдих.
Курортът предлага балнеолечение и обновена база, която всяка година привлича нови посетители.
http://obiavidnes.com/obiava/37987/starozagorskite-mineralni-bani--gordostta-na-obshtina-stara-zagora

ЛМ-СЕРВИЗ
ЛМ-сервиз ООД от 1996 година извършва гаранционен и извън гаранционен сервиз на монитори (дисплеи), непрекъсваеми
токо захранващи устройства (ЮПС-и), преносими (лаптопи, ноутбуци и нетбуци) и стационарни компютри.
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http://obiavidnes.com/obiava/37984/lm-serviz

НЕЗАБРАВИМО ЕСЕННО ПЪТУВАНЕ ДО ПАРИЖ СЪС САМОЛЕТ! 26.10. - 29.10.2012.
ПАРИЖ
Disney Land
Самолетна екскурзия – 4 дни / 3 нощувки
/предварителна програма/

1 ден /26.10.2012/ - петък – Тръгване от летище София в 06.00 ч. с полет на WIZZ AIR до Париж. Пристигане в Париж на
летище Бове в 07.50 ч. Организиран трансфер летище – Париж. Автобусна туристическа обиколка на Париж с
екскурзовод на български език - Гранд Опера, "Площад Вандом", "Площад Конкор", Шан-з-Елизе, Триумфалната арка,
Айфеловата кула, Дома на Инвалидите, катедралата “Нотр Дам дьо Пари", Лувъра и др. Настаняване в хотела.
Свободно време. Вечерта възможност за вечеря в Латинския квартал. Нощувка.
2 ден /27.10.2012/ - събота – Закуска. По желание посещение на Лувъра или Disney Land – Park и Disney Land Studio.
Свободно време за шопинг. Вечерта възможност за разходка с корабче по река Сена - невероятната гледка на Париж в
светлини. По желание качване на Айфеловата кула. Нощувка.
3 ден /28.10.2012/ - неделя – Закуска. По желание посещение на Версай – разглеждане на двореца и градините или Disney
Land – Park и Disney Land – Studio. Свободно време. Вечерта възможност за посещение на най-известното кабаре “Мулен
Руж”. Нощувка.
4 ден /29.10.2012/ - понеделник - Закуска. Възможност за пешеходна разходка из квартала Монмартър – по желание
качване с лифтова кабина до върха на хълма - базиликата Сакре Кьор. Свободно време. Трансфер хотел - летище. Полет
на WIZZ AIR до София в 19.15 ч. Пристигане в София в 22.55 ч.
ЦЕНА: 429 EURO
Цената е на човек в двойна стая
ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:
• Самолетен билет София - Париж - София
• Летищни такси
• такса багаж 32 кг. + 10 кг. ръчен багаж
• 3 нощувки в 3* хотел в Париж
• трансфер летище-хотел-летище
• автобусна туристическа обиколка на Париж с екскурзовод на български език
• водач от фирма Галера
• медицинска застраховка.
ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА:
• билет за корабче – около 10 евро
• кабарето “Мулен Руж” - /програма+половин бутилка шампанско/, или /вечеря+програма/
• посещение на Версай – около 10 евро + билета за двореца
• билетите и екскурзовод в музеите
http://obiavidnes.com/obiava/37983/nezabravimo-esenno-pytuvane-do-parij-sys-samolet-2610---29102012

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.
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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/37981/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888135197

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - 1 час - БЕЗПЛАТНИ КОНСУЛТАЦИИ.
Предлагаме перфектно юридическо съдействие на фирми със задължения.
Осигуряваме купувач на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация.
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/37979/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya---1-chas---bezplatni-konsultacii

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ.
Предлагаме перфектно юридическо съдействие на фирми със задължения.
Осигуряваме купувач на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация.
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/37978/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost

масови sms за реклама на предприятия и фирми
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Websms.bg се занимава с sms маркетинг и предлага услуги за масови sms, които са най – ефикасната електронна реклама
за вашите продукти и услуги!
http://obiavidnes.com/obiava/37977/masovi-sms-za-reklama-na-predpriyatiya-i-firmi

Детективска Агенция Инкогнито - Безплатни консултации
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>GPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/37976/detektivska-agenciya-inkognito---bezplatni-konsultacii

Детективска Агенция Инкогнито - Частен Детектив
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>GPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
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-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/37975/detektivska-agenciya-inkognito---chasten-detektiv

Детективска Агенция Инкогнито - Частен Детектив
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>GPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/37974/detektivska-agenciya-inkognito---chasten-detektiv

Детективска Агенция Инкогнито - Доказан Професионализъм
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
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-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>GPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/37973/detektivska-agenciya-inkognito---dokazan-profesionalizym

Електрически одеала и възглавници.
Електрически одеала и възглавници.
Топлина и комфорт за Вас и Вашето семейство.
Електрическото одеяло Ви предлага топлина и комфорт в
студените есенни и зимни нощи.
Разходът на ел.енергия / около 0,10 лв. за 10 часа /
го прави продукт предпочитан за студените нощи.
Електрическите одеала са произведени в България
придружени са със сертификат за съответствие и гаранционна карта за 12 месеца гаранция от деня на покупката.
Електрическото одеяло се произвежда в три размера:
Единично одеало - 75/160см .- 25лв.
Средно одеало - 110/150см. – 27лв.
Двойно одеало - 140/150см. – 35лв.
Разполагаме и с електрически възглавнички с размер:
Електрическа възглавница - 40 / 50 см .- 29 лв.
Гаранция на всички продукти 12 месеца.
Доставка за цяла България с куриерска фирма ЕКОНТ.
За въпроси и поръчки:
ПЕТЪР ТОДОРОВ
тел:089/7878549
www.stepbol.dir.bg
stepbol@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/21862/elektricheski_odeala_i_vyzglavnici

БОР ЧВОР
Освен цялата гама пресни и кисели млека, Бор-Чвор предлага на своите верни клиенти и различни видове сирене, едно от
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които е натуралното българско прясно сирене в кофички от 200 г, наградено със Златен Медал от Пролетния Пловдивски
Панаир 2009 година.
http://obiavidnes.com/obiava/37968/bor-chvor

Детективска Агенция-АЯКС-Частен Детектив- Румен Радев
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/37967/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv--rumen-radev

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/37966/detektivska-agenciya-ayaks-rabotim-s-mnogo-opitni-ekipi--razpolagame-s-shiroka-mrej

Агенция Аякс e Вашият успешен избор на частен детектив
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/37965/agenciya-ayaks-e-vashiyat-uspeshen-izbor-na-chasten-detektiv
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Частна Детективска Агенция Аякс Р&С разполага с точната техника, точният екип и най-вече с
необходимият опит нужен за разрешаването на Вашия случай.
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/37964/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/37963/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888135197

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ АВАЛОН І ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ І ДОСТЪПНИ ЦЕНИ
І Детективска агенция Авалон І Частен детектив І Достъпни цени І
Изневери , издирване , биологични родители ,
наблюдение , справки , помощ на родители с трудни деца ,
полиграф , технически средства , консултация с адвокат и ...
Бързи качествени , професионални детективски услуги .
Екипът ни се състои от доказани професионалисти с богат практически опит ,
болшинството от тях са с експертни възможности.
Индивидуален подход към всеки клиент , гарантирано запазване на неговата
анонимност.
Извършва услуги на територията на Цялата страна.
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За контакти :
тел:0896747344,
e-mail:detectivi@abv.bg,
http://avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/37959/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/37958/detektivska-agenciya-anagrama---24-chasa-detektivski-uslugi

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ХАМЕЛЕОН - ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕТЕКТИВИ
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела ,
проверка на алиби ,издирване на лица и МПС,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение ,
фото и видео заснемане ,
издирване на биологични родители ,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни и непълнолетни ,
проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства .
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана !
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тел:0878747345, 0887605798,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/37957/detektivska-agenciya-hameleon---profesionalni-detektivi

7" (17.78 cm) Yarvik GoTab Velocity (TAB264)
7" (17.78 cm) Yarvik GoTab Velocity (TAB264), таблет, Cortex A8 1.2GHz, капацитивен дисплей, 512MB RAM, 4GB вградена
памет (& microSD слот), miniHDMI, 802.11n, camera, miniUSB, Android 4.0.3
http://obiavidnes.com/obiava/37956/7-1778-cm-yarvik-gotab-velocity-tab264

Кутия 3.5" (8.89 cm) SАTА
Кутия 3.5" (8.89 cm) SАTА, Sweex ST070, USB3.0
http://obiavidnes.com/obiava/37951/kutiya-35-889-cm-sata

Brother DCP J525W цветен мастилен принтер/копир/скенер
Brother DCP J525W цветен мастилен принтер/копир/скенер, 33/26стр/мин, 6000x1200dpi, 4.9cm цветен дисплей, WiFi
802.11b/g & USB, 2+1г.
http://obiavidnes.com/obiava/37947/brother-dcp-j525w-cveten-mastilen-printerkopirskener

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
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http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/37945/detektivska-agenciya-inkognito-chastni-detektivi

2 Sweex SP027
2 Sweex SP027, захранване от USB, черни
http://obiavidnes.com/obiava/37944/2-sweex-sp027

Сериал - Времето Лети
Феновете на турските сериали да бъдат спокойни. Новият хитов сериал "Времето Лети" е вече тук. Насладете се на
сериала заедно с нас.
http://obiavidnes.com/obiava/37936/serial---vremeto-leti

MP3 музика
Елате на нашата тематична страница за музикални хитове. Трябва ви информация мп3? Предлагаме ви да намерите
информация за MP3 музика на нашата уеб страница.
http://obiavidnes.com/obiava/37931/mp3-muzika

Хотел АКВАЯ*** Юлски Промоции
Хотел Аквая*** предлага на своите гости :
* Чудесна локация - непосредствена близост до Централен кооперативен пазар, Съдебна палата, Община В. Търново,
банки , административни учреждения и магазини и на няколко минути от Стария град на Велико Търново, както и
архитектурно-музейният резерват „Царевец” и историческият хълм Трапезица. Близо до града се намира
архитектурно-музейният резерват Арбанаси. Не са за испускане арбанашките манастири "Св. Никола" и "Св.
Богородица" с чудотворната икона
* 22 двойни стаи , 5 студия и 4 апартамента, всички стаи са уютно обзаведени като част от тях разполагат с
тераси. Оборудвани са с климатик, мини бар, телевизор, високоскоростен интернет, кабелна телевизизия и телефон.
Баните на апартаментите са с вани, а на студията и двойните стаи - с душкабини.
* Панорамна гледка към Царевец и Арбанаси и старата част.
* Подземен топъл паркинг.
* Ресторант с традиционно и разнообразно меню - 90 места.
* Фитнес, сауна, малък открит басейн с чудесна панорама.
* Зала за игри: тенис, билярд, джаги.
* Конферентна зала с 60 места.
На място в хотел Аквая можете да получите подробна информация относно културно-историческите обекти в района,
дискотеки, нощни клубове, и други места за развлечение, защото ние се грижим за Вашите развлечения по време на
уикенд, почивка, събиране с приятели или бизнес пътувания.
За Вас, скъпи гости, нашите промоции са:
* УИКЕНД с БЕЗПЛАТНА НОЩУВКА (след 2 нощувки в петък и събота, нощувката в неделя е БЕЗПЛАТНА) !
* За всяка нощувка получавате ПОДАРЪК (салатка, ракийка/чаша вино и мин.вода), а при две поредни нощувки, за
втората ПОДАРЪК - ВЕЧЕРЯ (салата, основно и десерт) !
Цените включват: Закуска, Безплатен топъл паркинг, Открит басейн (през летния сезон), Фитнес и WI-Fi интернет .
Очакваме Ви!
http://obiavidnes.com/obiava/37928/hotel-akvaya-yulski-promocii

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.
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- 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/37916/detektivski-uslugi

Циклене на паркет, лакиране
Нов живот за Вашия паркет пренареждане, редене, циклене, лакиране с лакове по желание на клиента. 0890 15 96 50
http://tsiklene-parket-sofia.eu
http://obiavidnes.com/obiava/37912/ciklene-na-parket-lakirane

Семеен хотел Престиж
Хотел Престиж е семеен луксозен хотел с изключително добра дестинация в град Бургас. Намира се на 400 метра от
плажа и на 15 минути от центъра на града. Хотелът предлага настаняване в единични, двойни и тройни стаи, студиа и
апартаменти. Посетете сайта ни за информация относно цени и резервации.
http://obiavidnes.com/obiava/37905/semeen-hotel-prestij

Детективска Агенция Фокс Детективски Услуги
Частен детектив-Детективска агенция Фокс
Извършва цялостни разследвания- Предлага
пълен набор от детективски услуги-изневери
фирмени тайни, бизнес проблеми,издирвани
личности.Разполага с най-съвременната
аудио, видео и др.специализирана техника
за оптимален доказателствен материал!
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана с високо квалифицирани
частни детективи ,които са бивши
служители на МВР с дългогодишен опит!
Дейността на агенцията се извършва
на територията на цяла България!
Професионализъм,бързина,коректност, достоверност
и защита личната информация е основното ни мото!
Контакти: 0888400413,0897024504
http://chasten.detektiv-fox.com
E-mail:fox@detectiv-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/37901/detektivska-agenciya-foks--detektivski-uslugi

Транспортни услуги:0886916355
Транспортни услуги от 1 до 8 тона.
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Разполагаме с бусове за центъра.
Предлагаме камиони с палетна количка и борд.
Курсове за цяла България
Хамалски услуги
0886916355
0897999317
http://obiavidnes.com/obiava/37899/transportni-uslugi0886916355

Печат на опаковки
Трябва ви завод с печатница? Можете да съберете сведения за завод с печатница. Разгледайте нашата уеб страница за
Захарни заводи.
http://obiavidnes.com/obiava/37898/pechat-na-opakovki

Optic wonder
Заповядайте в магазините ни на адрес гр. София, бул.“ Ген. Тотлебен“ 43-45 и „Кричим”2, кв.Лозенец
и вижте продуктите ни, които развиват визуалните, моторните, конгнитивните, логическите и артистичните умения
на децата.
Optic wonder – този уникален оптичен продукт, подходящ, както за деца, така и за възрастни е с джобен размер, пълен е
с инструменти за оцеляване и има седем невероятни функции - част, от които: лупа, двойна лупа, бинокъл, огледало,
компас.
Работното ни време е
От понеделник до петък от 13 до 19ч.
Събота от 10:30 до 16ч.
Неделя – почивен ден.
телефон за контакт: 0877.637.517
присъединете се към нас на
http://www.facebook.com/pages/Thinx-Store/300126903363713
http://obiavidnes.com/obiava/37893/optic-wonder

ЮРИДИЧЕСКИ-БИЗНЕС
ЗАДЪЛЖЕНИЯ-БИЗНЕС!!!

КОНСУЛТАЦИИ!КУПУВАМЕ

ФИРМИ

С

Купуваме бизнес,фирми с финансови проблеми-пред фалит,несъстоятелност,с задължения! Покупка-продажба на
дружествени дялове,акции!!!Освобождаваме предишния собственик от всякаква отговорност-юридическа и
финансова!Всички сделки са съобразени с ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН и ДОПК!Всички сделки се подготвят от
КОРПОРАТИВНИ АДВОКАТИ!Цената за услугата е по договаряне!Безплатни юридически консултации!Услугите се
отнасят за всички бизнес сектори за цялата страна!Моля за контакт на тел:0896948733 0888691619 ОФЕРТАТА СЕ
ОТНАСЯ ЗА ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ!!!
http://obiavidnes.com/obiava/37892/yuridicheski-biznes-konsultaciikupuvame-firmi-s-zadyljeniya-biznes

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ АВАЛОН І ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ І ДОСТЪПНИ ЦЕНИ
І Детективска агенция Авалон І Частен детектив І Достъпни цени І
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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/37891/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/37890/detektivska-agenciya-anagrama---24-chasa-detektivski-uslugi

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ХАМЕЛЕОН - ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕТЕКТИВИ
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела ,

Страница 90/101

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

22.07.2012

проверка на алиби ,издирване на лица и МПС,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение ,
фото и видео заснемане ,
издирване на биологични родители ,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни и непълнолетни ,
проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства .
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана !
тел:0878747345, 0887605798,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/37889/detektivska-agenciya-hameleon---profesionalni-detektivi

GreenMaster - уникални продукти за здраве
Бижута UB Jewels със Swarovski elements, Murano или Pedroni - едни от многото артикули които можете да намерите на
сайта на Грийн Мастер , ако търсите идеи за подарък.
http://obiavidnes.com/obiava/37885/greenmaster---unikalni-produkti-za-zdrave

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:
8.7x1220x2440мм
9.5 x1220x2440мм
11x1220x2440мм
15х1220х2440мм
18x1220x2440мм.
ЗА КОЛИЧЕСТВА - ДОСТАВКИ В ЦЯЛАТА СТРАНА !!!
Складови бази във Варна и София
0884266912, 02/9310348
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www.shperplat.com
www.vodoustoichivshperplat.com
www.osbbg.com
http://obiavidnes.com/obiava/37883/vodoustoychiv-shperplat-direkten-vnositel

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. БЕЗПЛАТНИ ЮРИДИЧЕСКИ КОНСУЛТАЦИИ.
Предлагаме перфектно юридическо съдействие на фирми със задължения.
Осигуряваме купувач на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация.
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/37878/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-bezplatni-yuridicheski-konsultacii-

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!! ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ !!!
Предлагаме перфектно юридическо съдействие на фирми със задължения.
Осигуряваме купувач на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация.
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
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http://obiavidnes.com/obiava/37877/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-otgovornost-

КУПУВАМЕ
ФИРМИ
КОНСУЛТАЦИИ !!!

СЪС

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

!!!

БЕЗПЛАТНИ

ЮРИДИЧЕСКИ

Предлагаме перфектно юридическо съдействие на фирми със задължения.
Осигуряваме купувач на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация.
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/37876/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--bezplatni-yuridicheski-konsultacii--

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ.
Предлагаме перфектно юридическо съдействие на фирми със задължения.
Осигуряваме купувач на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация.
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/37875/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost

Безплатни консултации - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
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-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>GPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/37874/bezplatni-konsultacii---detektivska-agenciya-inkognito

Безплатни консултации - Детективска Агенция Инкогнито - Варна , Бургас , Пловдив , Стара
Загора , София , Пазарджик
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>GPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
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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/37873/bezplatni-konsultacii---detektivska-agenciya-inkognito---varna--burgas--plovdiv

Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>GPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/35260/detektivska-agenciya-inkognito-chastni-detektiviizneveri-i-brachni-bezplatni-kon

WWW.SHPERPLAT.EU - Хидрофобен Шперплат / Водоустойчив
МИП ГРУП ООД е директен вносител на Хидрофобен / водоустойчив шперплат .
Предлагаме:
1. Кафяв филм1220 X 2440 X 21 MM - първо качество водоустойчив шперплат.
2. Черен филм 1220 X 2440 X 21 MM – първо и второ качество.
3. Черен филм 1220 X 2440 X 20 MM – ниско качество.
4. MEGAPLEX – най-новият продукт на българския пазар. Кафяв хидрофобен шперплат , размери 1220 X 2440 X 21 MM ,
WBP фенол лепило , TOP клас за пазара. Пробвайте за да се уверите сами. Двустранно брандирано лого MEGAPLEX ,
WBP GLUE , A CLASS.
Само НОВ ! Само ПРОДАВА!
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База град София , град Варна.
Организира транспорт до клиента на най-добри цени.
МИП ГРУП ООД
0896 699 099
0899 700 000
www.MIPGROUP.eu
www.SHPERPLAT.bg
www.MEGAPLEX.bg
http://obiavidnes.com/obiava/37871/wwwshperplateu---hidrofoben-shperplat--vodoustoychiv

стьклени радиатори
Нано Плазмените Нагреватели са елегантност за
съчетаване на концепции за икономическо и ефективно
отопление,отопляване което предлага един иновативен подход задвижвано от електричество.
Интелигентна Отоплителна технология, равномерно разпространява топлината, отопление с което се постигат високи
енергоспестяващи концепции, които са произведени в светлината на нагреватели „Нано Плазма” , разработени са от
инженери,специализирани в сверата на отопления сектор.
Вдъхновени от естествената топлина на Слънцето, плазмен нагревател, „Нано” е технология която разкрива напълно
естествената топлина през стъкло и затопля цялата среда.
„Нано” плазма, са произведени в съответствие на европейските норми, произведени от материали, които не вредят на
околната среда и човешкото здраве. „Нано” системата не горят кислород по време на отопление, циркулацията на
въздуха не предизвиква главоболие като не и изсушава вуздуха в средата.
„Нано” е отоплителен уред който не изисква специална поддръжка. Предотвратява мръсотията, влагата и
разпространението на бактерии в нагревателя, „Нано” е изключителен хигеничен отоплителен уред.
http://obiavidnes.com/obiava/37868/stykleni-radiatori

ГЕОМАТ 2 ЕООД
Геомат 2 ЕООД е българска компания с опит в търговията с водни помпи. Водните помпи, които предлагаме могат да се
използват за хидрофорни системи, водоснабдяване, противопожарни системи или отводняване. Разполагаме със складова
наличност от хидрофорни съдове Аквасистем с вместимост от 24 до 500 литра, а по поръчка предлагаме и съдове с обем
до 5000 литра. Други продукти, които ще намерите при нас са водни помпи Калпеда, дренажни помпи Дрено и Зенит –
Италия и полиетиленови резервоари за вода.
http://obiavidnes.com/obiava/37865/geomat-2-eood

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/37864/chastna-detektivska-agenciya-ayaks-rs-razpolaga-s-tochnata-tehnika-tochniyat-ekip-i-
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Детективска Агенция-АЯКС-Частен Детектив-0888135197
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/37863/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888135197

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/37849/detektivska-agenciya-star

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.
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- 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 !
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

ЛИПОВОН Lipovon ЛЯТНА ПРОМОЦИЯ ДО 18.07 (ВКЛЮЧИТЕЛНО) при покупка на 2 бр. Страница 98/101
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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
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
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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
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
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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
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