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ДВУСТАЕН 59КВ.М. ВЛАДИСЛАВОВО-21100 евро,БЕЗ КОМИСИОННИ
Функционален панелен апартамент в кв. Владиславово , бл. 405.Състои се от голям южен хол/спалня с голяма тераса ,
просторна “Г”-образна кухня с широка остъклена тераса , баня и тоалет.3 етаж , вътрешен , без крайни стени , което
го прави изключително топъл.Свободен.Нуждае се от ремонт.Голямата квадратура дава възможност за вътрешно
преустройство при желание.Районът е тих и спокоен.
21100 евро! Обявата е частна! Без комисионни!
http://obiavidnes.com/obiava/43830/dvustaen-59kvm-vladislavovo-21100-evrobez-komisionni

КРАСИВИ ОГРАДИ ОТ СТОМАНОБЕТОНОВИ ПАНА
ПРОИЗВОДСТВО НА БЕТОНОВИ ОГРАДИ ОТ СТОМАНОБЕТОНОВИ ПАНА
ОФИЦИАЛЕН ДИСТРИБУТОР ЗА БЪЛГАРИЯ – СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ КАРЕКОМ
НИЕ ПРОИЗВЕЖДАМЕ , ДОСТАВЯМЕ , МОНТИРАМЕ , БОЯДИСВАМЕ
ПРЕДЛАГАМЕ ВИ НАЙ-ГОЛЯМОТО РАЗНООБРАЗИЕ ОТ НАД 180 АТРАКТИВНИ ОГРАДНИ ПАНЕЛА
Този тип огради, който ние произвеждаме Ви дават чудесни възможности не само за заграждане и защита, но и за
съвременен и модерен изглед на желаният от Вас обект, независимо от структурата, разположението и характера му.
Тези характеристики се дължат на здравата конструкция, специалната обработка на бетона и етапите, при които
всеки елемент преминава.
Нашите продукти съчетават здравина и елегантност, които са в състояние да задоволят вкуса на всеки потребител.
Знак за качество и сигурност са качествените материали, с които ние работим. Всяко от изделията може да се
монтира на различни видове изкуствени или естествени повърхности ( почва, бетон, скала и т.н ) , позволявайки на
нашите цени да бъдат конкурентни и достъпни. Възможни височини на оградата – 0.5м , 1м , 1.5м , 2м , 2.5м . Не се
налага изграждане на бетонов пояс .
Боядисваме със специализирани бои за бетон с гарантирано качество , устойчиви на времевите условия и многогодишно
запазване на цвета .
Здраво , достъпно , красиво – трите най-важни характеристика за нашите огради!
ЗА НАШИТЕ КАТАЛОЗИ ( НАД 200 ВИДА БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ И НАД 180 ВИДА АТРАКТИВНИ ОГРАДНИ ПАНЕЛА )
ИЛИ ЗА ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ , ПИШЕТЕ НИ…
СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ КАРЕКОМ
Където качеството има значение .
WWW.CARECOM.BG
http://obiavidnes.com/obiava/43824/krasivi-ogradi-ot-stomanobetonovi-pana

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/43823/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.

Страница 1/104

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

16.09.2012

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/43822/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888135197

Транспорт до Мадрид
Онлайн Полети до Валенсия, Барселона, Малага, Аликанте, Билбао, Севиля, Виго, Гранада, Мадрид, Палма де Майорка и
Сарагоса.
От летище Варна, летище Пловдив, летище София, летище Бургас, летище Солун, летище Букурещ, с wizz air, редовната
авиолиния България еър, и low cost авиокомпании изиджет,.
РЕЗЕРВИРАЙТЕ ВЕДНАГА! НА WWW.CENISAMOLETNIBILETI.COM и ТЕЛЕФОН 024395041
http://obiavidnes.com/obiava/43817/transport-do-madrid

Интериорен дизайн, екстериорен 3DKOEV-DESIGN 3D архитектурно проектиране и Графичен
дизайн.
Интериорен дизайн, екстериорен 3DKOEV-DESIGN 3D архитектурно проектиране и 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/3DkoevDesig
http://obiavidnes.com/obiava/43814/interioren-dizayn-eksterioren-3dkoev-design-3d-arhitekturno-proektirane-i-grafi

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ АВАЛОН І ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ І ДОСТЪПНИ ЦЕНИ
І Детективска агенция Авалон І Частен детектив І Достъпни цени І
Изневери , издирване , биологични родители ,
наблюдение , справки , помощ на родители с трудни деца ,
полиграф , технически средства , консултация с адвокат и ...
Бързи качествени , професионални детективски услуги .
Екипът ни се състои от доказани професионалисти с богат практически опит ,
болшинството от тях са с експертни възможности.
Индивидуален подход към всеки клиент , гарантирано запазване на неговата
анонимност.
Извършва услуги на територията на Цялата страна.
За контакти :
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тел:0896747344,
e-mail:detectivi@abv.bg,
http://avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/43810/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/43809/detektivska-agenciya-anagrama---24-chasa-detektivski-uslugi

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ХАМЕЛЕОН - 0887605798,0878747345
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела ,
проверка на алиби ,издирване на лица и МПС,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение ,
фото и видео заснемане ,
издирване на биологични родители ,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни и непълнолетни ,
проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства .
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана !
тел:0878747345, 0887605798,
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e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/43808/detektivska-agenciya-hameleon---08876057980878747345

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/43806/agenciya-ayaks-e-vashiyat-uspeshen-izbor-na-chasten-detektiv

Частна Детективска Агенция Аякс Р&С разполага с точната техника, точният екип и най-вече с
необходимият опит нужен за разрешаването на Вашия случай.
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/43805/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.
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http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/43804/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888135197

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/43801/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
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>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/43800/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/43799/detektivi-inkognito---tyrsete-otgovorite-na-profesionalno-nivo----burgas--paza

Детективи Инкогнито - Търсете отговорите на професионално ниво ! - Бургас , Пазарджик ,
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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/43798/detektivi-inkognito---tyrsete-otgovorite-na-profesionalno-nivo----burgas--paza

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/38190/detektivska-agenciya-inkognito-chastni-detektivi-izneveri-i-brachni--bezplatni-k

Продавам действащ магазин
Продавам действащ магазин в централна част на гр. Варна 21 кв.м., СОТ.
http://obiavidnes.com/obiava/43792/prodavam-deystvasht-magazin

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/43789/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv--rumen-radev

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/43788/agenciya-ayaks-e-vashiyat-uspeshen-izbor-na-chasten-detektiv

Частна Детективска Агенция Аякс Р&С разполага с точната техника, точният екип и най-вече с
необходимият опит нужен за разрешаването на Вашия случай.
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
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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/43787/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/43786/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888135197

КУПУВАМЕ ФИРМИ С ЗАДЪЛЖЕНИЯ!ЗА ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ!!!
Купуваме всякакви фирми натрупали големи задължения,пред фалит и несъстоятелност.
Безплатни юридически бизнес консултации и съдействие.
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 .
За ЕТ.еднолични търговци не става .
Цените за услугите ни са по договаряне,заплаща се след финализиране на сделката-регистрация и вписване на промяната
в Търговския регистър .
Работим с адвокатски кантори в всички по голями градове на България,или Ваш доверен адвокат ако имате такъв .
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Офертата е валидна за търговски дружества от всички бизнес сектори и региони на България.
Само при нас веднага Ви отпада солидарната отговорност.
За контакт само на тел.0896948733 0889588919
http://obiavidnes.com/obiava/43785/kupuvame-firmi-s-zadyljeniyaza-cyala-bylgariya

КУПУВАМЕ ФИРМИ С ЗАДЪЛЖЕНИЯ!ЗА ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ!!!
Купуваме всякакви фирми натрупали големи задължения,пред фалит и несъстоятелност.
Безплатни юридически бизнес консултации и съдействие.
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 .
За ЕТ.еднолични търговци не става .
Цените за услугите ни са по договаряне,заплаща се след финализиране на сделката-регистрация и вписване на промяната
в Търговския регистър .
Работим с адвокатски кантори в всички по голями градове на България,или Ваш доверен адвокат ако имате такъв .
Офертата е валидна за търговски дружества от всички бизнес сектори и региони на България.
Само при нас веднага Ви отпада солидарната отговорност.
За контакт само на тел.0896948733 0889588919
http://obiavidnes.com/obiava/43784/kupuvame-firmi-s-zadyljeniyaza-cyala-bylgariya

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
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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/43780/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/43779/detektivska-agenciya-anagrama---24-chasa-detektivski-uslugi

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ХАМЕЛЕОН - 0887605798,0878747345
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела ,
проверка на алиби ,издирване на лица и МПС,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение ,
фото и видео заснемане ,
издирване на биологични родители ,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни и непълнолетни ,
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проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства .
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана !
тел:0878747345, 0887605798,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/43778/detektivska-agenciya-hameleon---08876057980878747345

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/43766/detektivska-agenciya-inkognito-chastni-detektivi

15.4" (39.12 cm) Sony VAIO NS135E/S Сребрист
15.4" (39.12 cm) Sony VAIO NS135E/S Сребрист, CoreDuo 2.0GHz, 3GB, 250GB, DVDRW, 802.11n, Vista Home Premium,
2.8kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/43762/154-3912-cm-sony-vaio-ns135es-srebrist

ЕРОТИЧЕН ЧАТ С КАМЕРА- НАПЪЛНО БЕЗПЛАТНО И ЗА УДОВОЛСТВИЕТО!
Предлагам напълно безплатен еротичен чат пред камера. За да получеш достъп до моята камера и да ме гледаш колкото
пожелаеш трябва да изпратиш смс с текст FREECAM на номер 1978. Онлайн съм почти винаги. Мокра, тясна, възбудена
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и готова да задоволя всички твой сексуални фантазии. Много обичам и да гледам мъже как маструбират и свършват
пред мен. Моля да ми пишат само мъже над 18години. И да уточня, че искам да се забавлявам само виртуално! Не съм
компаньонка и не предлагам платен секс.Тук съм само за неангажиращи забавления и секс приключения!
http://obiavidnes.com/obiava/43755/erotichen-chat-s-kamera--napylno-bezplatno-i-za-udovolstvieto

Частен Детектив Иван Иванов-Детективски Услуги- Репутация за най-добро доказателство!
Частен Детектив |Иван Иванов |дългогодишен професионален опит!!!
изневяра и развод-разследване,
издирва лица,справки,
Корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес и месторабота,
Открива биологични родственици,
наблюдава деца и възрастни с подозрително поведение
-(алкохол,хазарт,наркотици)
Технически контрол-аудио,видео,сателитно наблюдение,
високотехнологично оборудване,
информационна киберсигурност,
съдействие при сделки с имоти-проверка.
Основната цел е:бързина,коректност,
качество и достоверност на събраната информация
и най-вече пълна Дискретност!!!
“Незабравяйте-онзи,който владее информацията ,контролира ситуацията”
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;detective-fox@infojoker.bg
http://chasten.detektiv-fox.com
http://obiavidnes.com/obiava/43747/chasten-detektiv-ivan-ivanov-detektivski-uslugi--reputaciya-za-nay-dobro-dokazatel

Детективска Агенция Фокс-Детективски услуги (за цялата страна)
Частен детектив-Детективска агенция Фокс
Извършва цялостни разследвания- Предлага
пълен набор от детективски услуги-изневери
фирмени тайни, бизнес проблеми,издирвани
личности.Разполага с най-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!
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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/43746/detektivska-agenciya-foks-detektivski-uslugi-za-cyalata-strana

Детективска Агенция Фокс Детективски Услуги-0888400413
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/43745/detektivska-agenciya-foks--detektivski-uslugi-0888400413

Franchising abbigliamento donna
Franchising abbigliamento conto vendita. Имате нужда от информация за Salonefranchisingmilano.Com? Предлагаме ви да
намерите сведения за Come aprire un franchising di abbigliamento на нашия интернет сайт.
http://obiavidnes.com/obiava/43738/franchising-abbigliamento-donna

Агенция Аякс e Вашият успешен избор на частен детектив
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
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http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/43732/agenciya-ayaks-e-vashiyat-uspeshen-izbor-na-chasten-detektiv

Агенция Аякс e Вашият успешен избор на частен детектив
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/43731/agenciya-ayaks-e-vashiyat-uspeshen-izbor-na-chasten-detektiv

Нова Година Белград екскурзия без нощен преход
Белград
4 Дни/3 Нощувки
Автобус
29.12.2012 г.
Цена: Хотел Маджестик 4* www.majestic.rs
496 лв. - за човек в двойна стая
476 лв. - за трети човек в стая
456 лв. - за дете до 12 г., настанено с двама възрастни
576 лв. – за единична стая
Включва:
• Транспорт с лицензиран за международен туристически превоз автобус,
• 3 нощувки, 3 закуски, 1 стандартна вечеря и Празнична Новогодишна вечеря, в хотел Маджестик 4* www.majestic.rs в
центъра на Белград, на пешеходната зона;
• Туристическа програма в Белград, Екскурзоводско обслужване,
• Медицинска застраховка на ЗК „Уника” за 2000 евро
Не включва:
Входни музейни такси, Еднодневна екскурзия до Нови сад - 10 евро
Вечеря в типичен ресторант
Отстъпки:
• За ранни записвания до 20.09. – намаление 10%
• За ранни записвания до 30.09. – намаление 9%
• За ранни записвания до 15.10. – намаление 8%
• За ранни записвания до 30.10. – намаление 5%
• За ранни записвания до 10.11. – намаление 4%
• За ранни записвания до 30.11. – намаление 3%
• За група над 6 туриста - намаление 3%
• За клиенти, пътували поне веднъж с Интер Травел Сървиз- 2%
• За клиенти, които се записват в събота в офисите на Интер Травел сървиз – 2%
Заб. Всички видове отстъпки са съвместими!!!
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http://obiavidnes.com/obiava/43730/nova-godina-belgrad-ekskurziya-bez-noshten-prehod

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/43729/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/43728/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888135197

Нова Година Виена, Австрия - екскурзия с автобус
Будапеща Виена
6 Дни/4 Нощувки
Автобус
Дати: 28.12.2012 г.
Цена: за хотел във Виена www.hotel-ochsenkopf.at
• 490 лв. – за настаняване в двойна стая
• 480 лв. - за трети човек
• 450 лв. - за дете до 12 г., настанено с двама възрастни
• 560 лв. – за единична стая
Цена: за хотел във Виена – централна част www.stalehner.at
• 570 лв. – за настаняване в двойна стая
• 550 лв. - за трети човек
• 520 лв. - за дете до 12 г., настанено с двама възрастни
• 670 лв. – за единична стая
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Включва:
• Транспорт с лицензиран за международен туристически превоз автобус, с DVD,CD, климатик, минибар;
• 4 нощувки със закуски в хотели: 1 нощувка в Будапеща хотел 3*, 3 нощувки във Виена в хотел по избор: ЦЕНТРАЛЕН
хотел www.stalehner.at или ПЕРИФЕРЕН www.hotel-ochsenkopf.at,
• Тур. Програма, екскурзоводско обслужване
Не включва :
• Мед. застраховка на ЗК „Уника” за 4000 евро– 5 лв. до 65 г., 7 лв. до 70 г., 9 лв. д0 75 г., 12 лв. над 75 г.;
• Музейни такси – около 60 евро;
• Разходка с корабче по Дунав в Будапеща - 13 евро
• Допълнителни екскурзии: Екскурзия по желание до Мелк – 28 евро при мин. 25 туриста (включва транспорт и входните
билети за манастира); Екскурзия до най-голямото подземно езеро в Европа – 3еегроте 20 евро при мин. 25 туриста
(включва транспорт и входния билет);
• КОНЦЕРТ НА 31.12.2012 В МУЗИКФЕРАЙН – 9 Евро (включва входния билет 7 евро и такса резервация 2 евро)
• Вечеря в типичен австрийски ресторант в Гринцинг, известен красив виенски квартал с автентична архитектура: 24
Евро (Включва транспорт и Меню: Салата, Виенски шницел с гарнитура печени картофи, Ябълков щрудел, 1 чаша вино)
• Вечеря в ресторанта на хотел Оксенкопф – 12 евро: 3-степенно меню от супа, основно ястие и десерт
• Възможност /при мин.20 туристи/ за тръгване от градовете: от Бургас - 70 лв.; от Сливен – 60 лв.; от Ст.Загора – 50
лв.; от Пловдив – 30 лв. Цената е за трансфер от съответния град до София и обратно. Тези трансфери са възможни,
ако има минимум поне 20 желаещи от посочените градове.
Отстъпки:
• За ранни записвания до 10.09. – намаление 10%
• За ранни записвания до 20.09. – намаление 9%
• За ранни записвания до 01.10. – намаление 8%
• За ранни записвания до 10.10. – намаление 7%
• За ранни записвания до 20.10. – намаление 6%
• За ранни записвания до 30.10. – намаление 5%
• За ранни записвания до 10.11. – намаление 4%
• За ранни записвания до 20.11. – намаление 3%
• За ранни записвания до 30.11. – намаление 2%
• За група над 6 туриста - намаление 3%
• За клиенти, пътували поне веднъж с Интер Травел Сървиз- 2%
• За клиенти, които се записват в събота в офисите на Интер Травел Сървиз – 2%
Заб. Всички видове отстъпки са съвместими!!!
http://obiavidnes.com/obiava/43727/nova-godina-viena-avstriya---ekskurziya-s-avtobus

Екскурзия Виена и Будапеща преди Коледа
Будапеща Виена
5 Дни/3 Нощувки
Автобус
19.12.2012 г.
Цена: за хотел Оксенкопф 2* във Виена (14-ти район) http://www.hotel-ochsenkopf.at/
• 345 лв. – на човек в двойна стая
• 335 лв. – за трети човек
• 325 лв. – за дете до 12 г., настанено с двама възрастни
• 415 лв. – за единична стая
Цена: за хотел Табор 3* в ИДЕАЛЕН център на Виена (2-ри район) http://www.city-hotels.at/deutsch/tabor_zimmer.php
• 399 лв. – на човек в двойна стая
• 385 лв. – за трети човек
• 365 лв. – за дете до 12 г., настанено с двама възрастни
• 485 лв. – за единична стая
Включва:
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• Транспорт с лицензиран за международен туристически превоз автобус с DVD, климатик, минибар;
• 3 нощувки със закуски в хотели 3*: 1 нощувка в Будапеща в хотел 3*, 2 нощувки във Виена в хотел по избор: в периферен
хотел Оксенкопф 2* http://www.hotel-ochsenkopf.at/ или ЦЕНТРАЛЕН (във 2-ри район) хотел Табор 3*
http://www.city-hotels.at/deutsch/tabor_zimmer.php
• Тур. Програма, екскурзоводско обслужване
Не включва:
• Мед. застраховка на ЗК „УНИКА”: за 4000 евро: 5 лв. - до 65 г. ., 7 лв. - до 70 г., 9 лв. - до 75 г., 12 лв. - над 75 г.;
• Музейни такси: около 60 евро
• Разходка с корабче по Дунав в Будапеща- 13 Евро
• Вечеря в типичен австрийски ресторант в Гринцинг, известен красив виенски квартал с автентична архитектура: 24
Евро (Включва транспорт и Меню: Салата, Виенски шницел с гарнитура печени картофи, Ябълков щрудел, 1 чаша вино)
Отстъпки:
• За ранни записвания до 10.09. – намаление 10%
• За ранни записвания до 20.09. – намаление 9%
• За ранни записвания до 01.10. – намаление 8%
• За ранни записвания до 10.10. – намаление 7%
• За ранни записвания до 20.10. – намаление 6%
• За ранни записвания до 30.10. – намаление 5%
• За ранни записвания до 10.11. – намаление 4%
• За ранни записвания до 20.11. – намаление 3%
• За ранни записвания до 30.11. – намаление 2%
• За група над 6 туриста - намаление 3%
• За клиенти, пътували поне веднъж с Интер Травел Сървиз- 2%
• За клиенти, които се записват в събота в офисите на Интер Травел Сървиз – 2%
Заб. Всички видове отстъпки са съвместими!!!
http://obiavidnes.com/obiava/43726/ekskurziya-viena-i-budapeshta-predi-koleda

Нова Година Будапеща екскурзия без нощен преход
Будапеща - Вишеград - Естергом - Сентендре
4 Дни/3 Нощувки
Автобус
29.12.2012 г.
Цена:
За настаняване в хотел Ориентал 3* http://www.hoteloriental.hu с включени: 3 нощувки, 3 закуски, 2 стандартни вечери и 1
Празнична Новогодишна вечеря
• 399 лв. –на човек в двойна стая
• 389 лв. –за трети човек на допълнително легло
• 359 лв.- за дете до 12 г., настанено с двама възрастни в стая
• 489 лв.- единична стая
Включва:
• Транспорт с лицензиран за международен туристически превоз автобус с DVD, климатик, минибар;
• 3 нощувки в Ориентал 3* http://www.hoteloriental.hu с 3 закуски, 2 стандартни вечери и Празнична Новогодишна вечеря в
ресторанта на хотела,
• Туристическа програма, Екскурзоводско обслужване
Не включва:
• Мед. Застраховка на ЗК „Уника”: за 4000 евро: 5 лв. - до 65 г. ., 7 лв. - до 70 г., 9 лв. - до 75 г., 12 лв. - над 75 г.;
• Музейни такси: около 5000 евро
• Разходка (ако атмосферните условия позволяват) с корабче по Дунав- 13 Евро,
• Билети за градски транспорт- Единичен-230 HUF / за 24 часа- 1350 форинта;
• Еднодневна екскурзия: Вишеград, Естергом и Сентендре – 20 евро при мин. 25 туристи (не включва входните билети
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–около 1800 форинта);
Отстъпки:
• За ранни записвания до 10.09. – намаление 10%
• За ранни записвания до 20.09. – намаление 9%
• За ранни записвания до 01.10. – намаление 8%
• За ранни записвания до 10.10. – намаление 7%
• За ранни записвания до 20.10. – намаление 6%
• За ранни записвания до 30.10. – намаление 5%
• За ранни записвания до 10.11. – намаление 4%
• За ранни записвания до 20.11. – намаление 3%
• За ранни записвания до 30.11. – намаление 2%
• За група над 6 туриста - намаление 3%
• За клиенти, пътували поне веднъж с Интер Травел Сървиз- 2%
• За клиенти, които се записват в събота в офисите на Интер Травел Сървиз – 2%
Заб. Всички видове отстъпки са съвместими!!!
http://obiavidnes.com/obiava/43725/nova-godina-budapeshta-ekskurziya-bez-noshten-prehod

Екскурзия Германия Преди Коледа Нюрнберг Мюнхен Залцбург
Нюрнберг Мюнхен Залцбург
5 Дни/3 Нощувки
Автобус
19.12.2012 г.
Цена:
• 489 лв. – на човек в двойна стая
• 469 лв. – за трети човек
• 459 лв. – за дете до 12 г., настанено с двама възрастни
• 559 лв. – за единична стая
Включва:
• Транспорт с лицензиран за международен превоз автобус с видеосистема, климатик, минибар;
• 3 нощувки със закуски в хотели 2-3*: 1 – в Словения, 2 – в Нюрнберг; настаняване в двойни стаи със собствен санитарен
възел
• Тур. програма, Екскурзоводско обслужване
Не включва:
• Мед. застраховка на ЗК „УНИКА” за 4000 евро: 7 лв. до 65 г., 11 лв. до 70 г., 16 лв. до 75 г., 21 лв. над 75 г.;
• Музейни такси и билети за корабчета – около 60 евро (вж. Музеи)
Отстъпки:
• За ранни записвания до 10.09. – намаление 10%
• За ранни записвания до 20.09. – намаление 9%
• За ранни записвания до 01.10. – намаление 8%
• За ранни записвания до 10.10. – намаление 7%
• За ранни записвания до 20.10. – намаление 6%
• За ранни записвания до 30.10. – намаление 5%
• За ранни записвания до 10.11. – намаление 4%
• За ранни записвания до 20.10. – намаление 3%
• За ранни записвания до 30.11. – намаление 2%
• За група над 6 туриста - намаление 3%
• За клиенти, пътували поне веднъж с Интер Травел Сървиз- 2%
• За клиенти, които се записват в събота в офисите на Интер Травел Сървиз – 2%
Заб. Всички видове отстъпки са съвместими!!!
http://obiavidnes.com/obiava/43724/ekskurziya-germaniya-predi-koleda-nyurnberg-myunhen-zalcburg
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Смяна на щрангове - бързо, качествено, с гаранция!
Смяна на хоризонтални и вертикални щрангове:
- качествени материали
- изпълнение в срок от 1 работен ден за 1 жилищен вход
- възможност за отложено плащане без оскъпяване
- гаранция - 7 години
Ремонт и изграждане на парни инсталации, канализация.
Нашите специалисти извършват безплатен оглед и консултация в удобно за Вас време!
www.elitinjenering
0887/ 987 400
02/ 927 23 23
Найден Ганджуров
http://obiavidnes.com/obiava/43721/smyana-na-shtrangove---byrzo-kachestveno-s-garanciya

8GB DDR3 1600MHz
8GB DDR3 1600MHz
http://obiavidnes.com/obiava/43714/8gb-ddr3-1600mhz

2x4GB DDR3 1866MHz Corsair Vengeance CMZ8GX3M2A1866C9
2x4GB DDR3 1866MHz Corsair Vengeance CMZ8GX3M2A1866C9, доживотна гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/43712/2x4gb-ddr3-1866mhz-corsair-vengeance-cmz8gx3m2a1866c9

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/43709/detektivska-agenciya-avalon--chasten-detektiv--dostypni-ceni
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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/43708/detektivska-agenciya-anagrama---24-chasa-detektivski-uslugi

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ХАМЕЛЕОН - 0887605798,0878747345
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела ,
проверка на алиби ,издирване на лица и МПС,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение ,
фото и видео заснемане ,
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/43707/detektivska-agenciya-hameleon---08876057980878747345

2x4GB DDR3 1600MHz Corsair Dominator CMP8GX3M2A1600C9
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2x4GB DDR3 1600MHz Corsair Dominator CMP8GX3M2A1600C9, доживотна гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/43706/2x4gb-ddr3-1600mhz-corsair-dominator-cmp8gx3m2a1600c9

2x4GB DDR3 1600MHz Corsair Dominator Platinum CMD8GX3M2A1600C8
2x4GB DDR3 1600MHz Corsair Dominator Platinum CMD8GX3M2A1600C8, доживотна гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/43702/2x4gb-ddr3-1600mhz-corsair-dominator-platinum-cmd8gx3m2a1600c8

2x4GB DDR3 1866MHz Corsair Dominator Platinum CMD8GX3M2A1866C9
2x4GB DDR3 1866MHz Corsair Dominator Platinum CMD8GX3M2A1866C9, доживотна гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/43700/2x4gb-ddr3-1866mhz-corsair-dominator-platinum-cmd8gx3m2a1866c9

AMD 6450
AMD 6450, 1GB, Gigabyte GV-R645-1GI, ниско-профилна, PCI-E, DDR3, 64bit, HDMI & DVI
http://obiavidnes.com/obiava/43696/amd-6450

AMD 5570
AMD 5570, 1GB, Gigabyte R557D3-1GI, PCI-E, DDR3, 128bit, HDMI & DVI
http://obiavidnes.com/obiava/43694/amd-5570

Предлага работа в Германия
Желаете ли да се осведомите за актуалните предложения за работа в Германия? Заповядайте в специализирания сайт
Работав.net
http://obiavidnes.com/obiava/43693/predlaga-rabota-v-germaniya

Фотоапарат Nikon Coolpix L310 +зарядно у-во Varta & 4 батерии 2100mAh & чанта Nikon
Фотоапарат Nikon Coolpix L310 +зарядно у-во Varta & 4 батерии 2100mAh & чанта Nikon, черен, 14.1Mpix, 21xOptical
zoom, 3" (7.62 cm) екран, поддържа SDHC/SDXC
http://obiavidnes.com/obiava/43689/fotoaparat-nikon-coolpix-l310-zaryadno-u-vo-varta--4-baterii-2100mah--chanta-ni

Детективска Агенция Фокс Частен Детектив
Детективска Агенция "Фокс" извършва следните
детективски услуги на територията на България и ЕС:
- Безплатни консултаций.
- Разкриване и доказване на изневери.
- Фирмени проучвания.
- Консултаций на фирми относно сигурноста.
- Установяване и издирване на лица.
- Частен детектив - Разследване.
- Справки на лица, автомобили, телефони и др.
- Издирване на биологични родители.
- "откриване" на скрити микрофони и камери в жилища, автомобили, офиси и др.
- Проверка на телефони и компютри за вграден в тях шпионски софтуер.
- GPS системи за проучване и установявяне.
- Други ефективни услуги...
Дискретноста на проведения разговор или разследване е гарантирана
от нашите Частни Детективи.
За контакти:
GSM: 0888400413, 0897024504, 0879527229.
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e-mail: detective-fox@infojoker.bg
http://detective-fox.infojoker.bg
http://obiavidnes.com/obiava/43680/detektivska-agenciya-foks-chasten-detektiv

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/43679/detektivska-agenciya-inkognito-chastni-detektivi

Авик Груп ЕООД-Международен транспорт и спедиция
Авик Груп ЕООД извършва вътрешен и международен транспорт на групажни и комплектни товари от и за ЕС,
Русия,Турция,Сърбия,Македония,всички бивши Съветски републики съобразено с изискванията на клиентите.Спазване
срока доставка, актуална информация за товара, атрактивни цени.
http://obiavidnes.com/obiava/43672/avik-grup-eood-mejdunaroden-transport-i-spediciya

Точно време бг
Търсите Tочно часово време? Предлагаме ви да откриете информация за Точно време. Точно време в България ще
откриете тук.
http://obiavidnes.com/obiava/43668/tochno-vreme-bg

Кобминирани детски колички !!
Трябва ви Четириколки? Предоставяме ви да съберете сведения за Детски колички. Разгледайте нашия тематичен сайт
за Колички за деца.
http://obiavidnes.com/obiava/43665/kobminirani-detski-kolichki-
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15.6" (39.62 cm) Toshiba L850-18U
15.6" (39.62 cm) Toshiba L850-18U, бял, двуядрен Intel® Core™ i5 3210M 2.5/3.1GHz, HD LED Display & AMD HD 7670M
2GB (HDMI), 6GB, 640GB, DVDRW, USB3.0, no OS, 2.3kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/43664/156-3962-cm-toshiba-l850-18u

15.6" (39.62 cm) Toshiba L855-12X
15.6" (39.62 cm) Toshiba L855-12X, сребрист, четириядрен Intel® Core™ i7 3610QM 2.3/3.3GHz, HD LED Display & AMD
HD 7670M 2GB (HDMI), 4GB, 750GB, 2xUSB3.0, no OS, 2.3kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/43660/156-3962-cm-toshiba-l855-12x

Курсове за матура и кандидат-студенти
Курсове за матура и кандидат-студенти по български език и литература, математика, история, география, химия,
биология, английски, немски и италиански език.
Отлична методика на обучение, квалифицирани преподаватели с опит, малки групи или индивидуално (частни уроци),
висока успеваемост.
София – „Елина” - 986-69-66, 980-32-53, 0888-616-911.
За повече информация посетете: http://www.elina-av.com
http://obiavidnes.com/obiava/43658/kursove-za-matura-i-kandidat-studenti

Курсове за 7 клас
Курсове за 7 клас по математика и български език и литература, отлична методика на обучение, квалифицирани
преподаватели с опит, малки групи или индивидуално, висока успеваемост.
София – „Елина” - 986-69-66, 980-32-53, 0888-616-911.
За повече информация посетете: http://www.elina-av.com
http://obiavidnes.com/obiava/43657/kursove-za-7-klas

17.3" (43.94 cm) Toshiba C870-169
17.3" (43.94 cm) Toshiba C870-169, черен, двуядрен Pentium® B950 2.1Ghz, HD+ LED Display & AMD HD 7610M 1GB
(HDMI), 4GB, 500GB, USB3.0, no OS, 2.7kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/43656/173-4394-cm-toshiba-c870-169

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/43655/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/43654/detektivska-agenciya-anagrama---24-chasa-detektivski-uslugi

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ХАМЕЛЕОН - 0887605798,0878747345
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела ,
проверка на алиби ,издирване на лица и МПС,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение ,
фото и видео заснемане ,
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/43653/detektivska-agenciya-hameleon---08876057980878747345

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/43649/detektivska-agenciya-inkognito-chastni-detektivi

Детективски Услуги Фокс Частен Детектив
Детективска Агенция "Фокс" извършва следните
детективски услуги на територията на България и ЕС:
- Безплатни консултаций.
- Разкриване и доказване на изневери.
- Фирмени проучвания.
- Консултаций на фирми относно сигурноста.
- Установяване и издирване на лица.
- Частен детектив - Разследване.
- Справки на лица, автомобили, телефони и др.
- Издирване на биологични родители.
- "откриване" на скрити микрофони и камери в жилища, автомобили, офиси и др.
- Проверка на телефони и компютри за вграден в тях шпионски софтуер.
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- GPS системи за проучване и установявяне.
- Други ефективни услуги...
Дискретноста на проведения разговор или разследване е гарантирана
от нашите Частни Детективи.
За контакти:
GSM: 0888400413, 0897024504, 0879527229.
e-mail: detective-fox@infojoker.bg
http://detective-fox.infojoker.bg
http://obiavidnes.com/obiava/43648/detektivski-uslugi-foks-chasten-detektiv

15.6" (39.62 cm) ACER V5-531-877B4G50Mass
15.6" (39.62 cm) ACER V5-531-877B4G50Mass, сребрист, двуядрен Celeron® 877 1.4GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB,
500GB, DVDRW, USB3.0, Linux, 2.3kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/43647/156-3962-cm-acer-v5-531-877b4g50mass

Курсове за кандидат-студенти по Английски език
Подготвителни курсове и уроци за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ и МАТУРА
РОДИНА – България организира кандидатстудентски курсове за всички университети. Подготовката гарантира
успешно полагане на изпитите за Матура, УНСС, СУ, МУ, ТУ и др. вузове в страната.
Сега вече имате възможност да се запишете на качествен курс по:
Български език и Литература
Математика
География
История
Биология
Химия
Английски език
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват в края на септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността
на курсовете, без значение от стартирането им, е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди
кандидатстудентските изпити и МАТУРАТА.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (стандартни предмети)
І вноска: 285 лв. – до 10 септември
ІІ вноска: 285 лв. – до 30 ноември
ІІІ вноска: 285 лв. – до 20 февруари
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (Химия, Биология, Английски език)
І вноска: 310 лв. – до 10 септември
ІІ вноска: 310 лв. – до 30 ноември
ІІІ вноска: 310 лв. – до 20 февруари
Цената включва
занимания по избрания предмет (септември - май)
помагала и материали по избрания предмет
тестове по време на курса
контролни изпити
пробни изпити
проверка на домашни работи
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РОДИНА - България
За контакт с нас:
гр. София 1000, ул. ген. Гурко 74
от 10:00 до 19:00 часа
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
E-mail: kursovete@gmail.com
Уеб сайт: http://www.kursovete.com
http://obiavidnes.com/obiava/43646/kursove-za-kandidat-studenti-po-angliyski-ezik

Курсове за кандидат-студенти по Химия
Подготвителни курсове и уроци за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ и МАТУРА
РОДИНА – България организира кандидатстудентски курсове за всички университети. Подготовката гарантира
успешно полагане на изпитите за Матура, УНСС, СУ, МУ, ТУ и др. вузове в страната.
Сега вече имате възможност да се запишете на качествен курс по:
Български език и Литература
Математика
География
История
Биология
Химия
Английски език
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват в края на септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността
на курсовете, без значение от стартирането им, е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди
кандидатстудентските изпити и МАТУРАТА.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (стандартни предмети)
І вноска: 285 лв. – до 10 септември
ІІ вноска: 285 лв. – до 30 ноември
ІІІ вноска: 285 лв. – до 20 февруари
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (Химия, Биология, Английски език)
І вноска: 310 лв. – до 10 септември
ІІ вноска: 310 лв. – до 30 ноември
ІІІ вноска: 310 лв. – до 20 февруари
Цената включва
занимания по избрания предмет (септември - май)
помагала и материали по избрания предмет
тестове по време на курса
контролни изпити
пробни изпити
проверка на домашни работи
РОДИНА - България
За контакт с нас:
гр. София 1000, ул. ген. Гурко 74
от 10:00 до 19:00 часа
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
E-mail: kursovete@gmail.com
Уеб сайт: http://www.kursovete.com
http://obiavidnes.com/obiava/43645/kursove-za-kandidat-studenti-po-himiya
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Курсове за кандидат-студенти по Биология
Подготвителни курсове и уроци за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ и МАТУРА
РОДИНА – България организира кандидатстудентски курсове за всички университети. Подготовката гарантира
успешно полагане на изпитите за Матура, УНСС, СУ, МУ, ТУ и др. вузове в страната.
Сега вече имате възможност да се запишете на качествен курс по:
Български език и Литература
Математика
География
История
Биология
Химия
Английски език
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват в края на септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността
на курсовете, без значение от стартирането им, е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди
кандидатстудентските изпити и МАТУРАТА.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (стандартни предмети)
І вноска: 285 лв. – до 10 септември
ІІ вноска: 285 лв. – до 30 ноември
ІІІ вноска: 285 лв. – до 20 февруари
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (Химия, Биология, Английски език)
І вноска: 310 лв. – до 10 септември
ІІ вноска: 310 лв. – до 30 ноември
ІІІ вноска: 310 лв. – до 20 февруари
Цената включва
занимания по избрания предмет (септември - май)
помагала и материали по избрания предмет
тестове по време на курса
контролни изпити
пробни изпити
проверка на домашни работи
РОДИНА - България
За контакт с нас:
гр. София 1000, ул. ген. Гурко 74
от 10:00 до 19:00 часа
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
E-mail: kursovete@gmail.com
Уеб сайт: http://www.kursovete.com
http://obiavidnes.com/obiava/43644/kursove-za-kandidat-studenti-po-biologiya

Курсове за кандидат-студенти по История
Подготвителни курсове и уроци за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ и МАТУРА
РОДИНА – България организира кандидатстудентски курсове за всички университети. Подготовката гарантира
успешно полагане на изпитите за Матура, УНСС, СУ, МУ, ТУ и др. вузове в страната.
Сега вече имате възможност да се запишете на качествен курс по:
Български език и Литература
Математика
География
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История
Биология
Химия
Английски език
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват в края на септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността
на курсовете, без значение от стартирането им, е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди
кандидатстудентските изпити и МАТУРАТА.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (стандартни предмети)
І вноска: 285 лв. – до 10 септември
ІІ вноска: 285 лв. – до 30 ноември
ІІІ вноска: 285 лв. – до 20 февруари
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (Химия, Биология, Английски език)
І вноска: 310 лв. – до 10 септември
ІІ вноска: 310 лв. – до 30 ноември
ІІІ вноска: 310 лв. – до 20 февруари
Цената включва
занимания по избрания предмет (септември - май)
помагала и материали по избрания предмет
тестове по време на курса
контролни изпити
пробни изпити
проверка на домашни работи
РОДИНА - България
За контакт с нас:
гр. София 1000, ул. ген. Гурко 74
от 10:00 до 19:00 часа
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
E-mail: kursovete@gmail.com
Уеб сайт: http://www.kursovete.com
http://obiavidnes.com/obiava/43643/kursove-za-kandidat-studenti-po-istoriya

Курсове за кандидат-студенти по География
Подготвителни курсове и уроци за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ и МАТУРА
РОДИНА – България организира кандидатстудентски курсове за всички университети. Подготовката гарантира
успешно полагане на изпитите за Матура, УНСС, СУ, МУ, ТУ и др. вузове в страната.
Сега вече имате възможност да се запишете на качествен курс по:
Български език и Литература
Математика
География
История
Биология
Химия
Английски език
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
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Занятията започват в края на септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността
на курсовете, без значение от стартирането им, е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди
кандидатстудентските изпити и МАТУРАТА.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (стандартни предмети)
І вноска: 285 лв. – до 10 септември
ІІ вноска: 285 лв. – до 30 ноември
ІІІ вноска: 285 лв. – до 20 февруари
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (Химия, Биология, Английски език)
І вноска: 310 лв. – до 10 септември
ІІ вноска: 310 лв. – до 30 ноември
ІІІ вноска: 310 лв. – до 20 февруари
Цената включва
занимания по избрания предмет (септември - май)
помагала и материали по избрания предмет
тестове по време на курса
контролни изпити
пробни изпити
проверка на домашни работи
РОДИНА - България
За контакт с нас:
гр. София 1000, ул. ген. Гурко 74
от 10:00 до 19:00 часа
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
E-mail: kursovete@gmail.com
Уеб сайт: http://www.kursovete.com
http://obiavidnes.com/obiava/43642/kursove-za-kandidat-studenti-po-geografiya

Курсове за кандидат-студенти по Математика
Подготвителни курсове и уроци за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ и МАТУРА
РОДИНА – България организира кандидатстудентски курсове за всички университети. Подготовката гарантира
успешно полагане на изпитите за Матура, УНСС, СУ, МУ, ТУ и др. вузове в страната.
Сега вече имате възможност да се запишете на качествен курс по:
Български език и Литература
Математика
География
История
Биология
Химия
Английски език
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват в края на септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността
на курсовете, без значение от стартирането им, е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди
кандидатстудентските изпити и МАТУРАТА.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (стандартни предмети)
І вноска: 285 лв. – до 10 септември
ІІ вноска: 285 лв. – до 30 ноември
ІІІ вноска: 285 лв. – до 20 февруари
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ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (Химия, Биология, Английски език)
І вноска: 310 лв. – до 10 септември
ІІ вноска: 310 лв. – до 30 ноември
ІІІ вноска: 310 лв. – до 20 февруари
Цената включва
занимания по избрания предмет (септември - май)
помагала и материали по избрания предмет
тестове по време на курса
контролни изпити
пробни изпити
проверка на домашни работи
РОДИНА - България
За контакт с нас:
гр. София 1000, ул. ген. Гурко 74
от 10:00 до 19:00 часа
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
E-mail: kursovete@gmail.com
Уеб сайт: http://www.kursovete.com
http://obiavidnes.com/obiava/43640/kursove-za-kandidat-studenti-po-matematika

Курсове за кандидат-студенти по Български език и Литература
Подготвителни курсове и уроци за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ и МАТУРА
РОДИНА – България организира кандидатстудентски курсове за всички университети. Подготовката гарантира
успешно полагане на изпитите за Матура, УНСС, СУ, МУ, ТУ и др. вузове в страната.
Сега вече имате възможност да се запишете на качествен курс по:
Български език и Литература
Математика
География
История
Биология
Химия
Английски език
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват в края на септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността
на курсовете, без значение от стартирането им, е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди
кандидатстудентските изпити и МАТУРАТА.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (стандартни предмети)
І вноска: 285 лв. – до 10 септември
ІІ вноска: 285 лв. – до 30 ноември
ІІІ вноска: 285 лв. – до 20 февруари
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (Химия, Биология, Английски език)
І вноска: 310 лв. – до 10 септември
ІІ вноска: 310 лв. – до 30 ноември
ІІІ вноска: 310 лв. – до 20 февруари
Цената включва
занимания по избрания предмет (септември - май)
помагала и материали по избрания предмет
тестове по време на курса
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контролни изпити
пробни изпити
проверка на домашни работи
РОДИНА - България
За контакт с нас:
гр. София 1000, ул. ген. Гурко 74
от 10:00 до 19:00 часа
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
E-mail: kursovete@gmail.com
Уеб сайт: http://www.kursovete.com
http://obiavidnes.com/obiava/43639/kursove-za-kandidat-studenti-po-bylgarski-ezik-i-literatura

Курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ
Подготвителни курсове и уроци за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ и МАТУРА
РОДИНА – България организира кандидатстудентски курсове за всички университети. Подготовката гарантира
успешно полагане на изпитите за Матура, УНСС, СУ, МУ, ТУ и др. вузове в страната.
Сега вече имате възможност да се запишете на качествен курс по:
Български език и Литература
Математика
География
История
Биология
Химия
Английски език
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват в края на септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността
на курсовете, без значение от стартирането им, е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди
кандидатстудентските изпити и МАТУРАТА.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (стандартни предмети)
І вноска: 285 лв. – до 10 септември
ІІ вноска: 285 лв. – до 30 ноември
ІІІ вноска: 285 лв. – до 20 февруари
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (Химия, Биология, Английски език)
І вноска: 310 лв. – до 10 септември
ІІ вноска: 310 лв. – до 30 ноември
ІІІ вноска: 310 лв. – до 20 февруари
Цената включва
занимания по избрания предмет (септември - май)
помагала и материали по избрания предмет
тестове по време на курса
контролни изпити
пробни изпити
проверка на домашни работи
РОДИНА - България
За контакт с нас:
гр. София 1000, ул. ген. Гурко 74
от 10:00 до 19:00 часа
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
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E-mail: kursovete@gmail.com
Уеб сайт: http://www.kursovete.com
http://obiavidnes.com/obiava/43638/kursove-za-kandidat-studenti

15.6" (39.62 cm) ACER V5-531G-967B4G50Makk
15.6" (39.62 cm) ACER V5-531G-967B4G50Makk, черен, двуядрен Pentium® 967 1.3GHz, HD LED Display & GeForce GT 620M
1GB (HDMI), 4GB, 500GB, DVDRW, USB3.0, Linux, 2.3kg, 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/43636/156-3962-cm-acer-v5-531g-967b4g50makk

Регистрация на фирма ООД и ЕООД
Търговски-регистър.ком предлага безплатно необходимата информация на своите потребители за регистрация на фирма
ЕООД и ООД. В сайта са приложени всички документи, които са Ви нужни за регистрация на Вашата фирма ООД и
ЕООД. Ако изпитвате затруднения при регистрацията на Вашата фирма, ние можем да направим това вместо Вас.
Повече информация за условията и документите, които са Ви нужни да регистрирате Вашата фирма, може да
получите на адрес http://targovski-registar.com/регистрация-на-фирми/
Име: Деница Георгиева
Mобилен: 0894/380 179
Телефон: 02/491 88 55
Имейл: office@arnica.bg
Адрес: София 1582, ж.к. „Дружба“ 2, бл.226 – партер
Уеб: http://targovski-registar.com/регистрация-на-фирми/
http://obiavidnes.com/obiava/43635/registraciya-na-firma-ood-i-eood

15.6" (39.62 cm) Asus X54HR-SX297D
15.6" (39.62 cm) Asus X54HR-SX297D, двуядрен Pentium® B970 2.3GHz, HD LED Display & AMD HD 7470M 1GB (HDMI),
4GB, 500GB, DVDRW, USB3.0, 2.6kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/43631/156-3962-cm-asus-x54hr-sx297d

парапети пловдив
ако искате красиви и качествени парапети за дома заповядайте при нас. Ние се занимаваме с изработка на парапети от
поне 10 години и имаме доста богат опит в изработката на каквито и да е парапети.
http://obiavidnes.com/obiava/43628/parapeti-plovdiv

15.6" (39.62 cm) Asus K55VD-SX010D
15.6" (39.62 cm) Asus K55VD-SX010D, двуядрен Intel® Core™ i5 3210M 2.5/3.1GHz,, HD LED Display & GeForce 610M 2GB
DDR3 (HDMI), 4GB, 750GB, DVDRW, 2xUSB3.0, Free DOS, 2.52kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/43627/156-3962-cm-asus-k55vd-sx010d

Сервиз за принтери
АРБИКАС - Презареждане и рециклиране на тонер касети за принтери, копири и
многофункционални устройства. Зареждане и разпушване на мастилоструйни глави.
Професионален сервиз за офис техника с над 16 годишен опит. Директен вносител на
оригинални и неоригинални резервни части. Кратки срокове, надеждност и гарантирано
качество. Обсужване по адреси.
Оставете грижите за вашата офис техника и консумативи на нас.
http://obiavidnes.com/obiava/43624/serviz-za-printeri

Шотландска късокосместа
Продавам мъжки и женски котета дългокосместо и късокосмести (Scottish fold и Scottish straight). Котета са здрави и
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игриви, ще бъдат научени на хигиенни навици,да точат нокти върху специални уреди, а също ще имат ветеринарен
паспорт с неоходими обезпаразитявания и имунизации.Цените за всякакво коте са различни и могат да бъдат
коментирани.
Телефон за контакт: 0885246459
http://obiavidnes.com/obiava/43623/shotlandska-kysokosmesta

Зареждане на тонер касети
Зареждане на тонер касети за Xerox Phaser 3117, 3140, PE 220, 120 WC 3119
Цени за зареждане:
Xerox Phaser 3117, Зареждане на тонер касета, - 36,00 лв. с ДДС
Xerox Phaser 3140, Зареждане на тонер касета за 1500копия – 36.00 лв. с ДДС
Xerox Phaser 3140, Зареждане на тонер касета за 2500 копия – 38.40 лв. с ДДС
Xerox Phaser 3140, Зареждане на тонер касета и смяна ресет чип за 1500 копия – 46,80 лв. с ДДС
Xerox Phaser 3140, Зареждане на тонер касета и смяна ресет чип за 2500 копия –
50.40 лв. с ДДС
Xerox PE 220, Зареждане на тонер касета и ресетиране на чип за 3000 копия –
48.00 лв. с ДДС
Xerox PE 120, Зареждане на тонер касета и ресетиране на чип за 3500 kопия –
42.00 лв. с ДДС
Xerox PE 120, Зареждане на тонер касета и ресетиране на чип за 5000 kопия –
60.00 лв. с ДДС
Xerox WC 3119, Зареждане на тонер касета и ресетиране на чип, 3к – 42.00 лв. с ДДС
Касетите са придружени с ТЕСТ за гарнация на качество на печат.
Продажба на нови оригинални и съвместими консумативи за офис техника –
тонер касети, мастилници, ленти, модули, шпули, тонери, девелопери; www.arbikas.com
http://obiavidnes.com/obiava/43622/zarejdane-na-toner-kaseti

Зареждане на тонер касети
Зареждане на тонер касети за Samsung ML 1510/1710, 1610, 1660/1665, 1640/2240, 1660/1665,
SCX 4016/4216, 4300, 4521F, 4600/4623
Цени за зареждане с ДДС:
Samsung ML 1510/1710, Зареждане на тонер касета за 3000 kопия – 36.00лв.
Samsung ML 1610, Зареждане на тонер касета за 2000 kопия – 33.60 лв.
Samsung ML 1660/1665, Зареждане на тонер касета за 1500 kопия – 38.40 лв.
Samsung ML 1660/1665, Зареждане на тонер касета и смяна на ресет чип за 1500 kопия 46,80 лв.
Samsung ML 1640/2240, Зареждане на тонер касета за 1500 копия – 33.60 лв.
amsung ML 1640/2240, Зареждане на тонер касета /стартова за 700 копия/ - 32.40 лв.
Samsung SCX 4016/4216, Зареждане на тонер касета за 3000 kопия – 36.00 лв.
Samsung SCX 4300, Зареждане на тонер касета за 2000 копия – 36.00 лв.
Samsung SCX 4300, Зареждане на тонер касета и смяна ресет чип за 2000 копия – 46,80 лв.
Samsung SCX 4521F, Зареждане на тонер касета за 1500 kопия – 33.60 лв.
Samsung SCX 4521F, Зареждане на тонер касета за 3000 копия – 36.00 лв.
Samsung SCX 4600/4623, Зареждане на стартова тонер касета за 1500 копия – 36.00 лв.
Samsung SCX 4600/4623, Зареждане на тонер касета за 2500 копия – 38.40 лв.
Samsung SCX 4600/4623, Зареждане на тонер касета и смяна на ресет чип за 1500 копия 50.40 лв.
Samsung SCX 4600/4623, Зареждане на тонер касета и смяна на ресет чип за 2500 копия 54.00 лв.
Касетите са придружени с ТЕСТ за гарнация на качество на печат.
Продажба на нови оригинални и съвместими консумативи за офис техника –
тонер касети, мастилници, ленти, модули, шпули, тонери, девелопери; www.arbikas.com
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http://obiavidnes.com/obiava/43621/zarejdane-na-toner-kaseti

Зареждане на тонер касети
Зареждане на тонер касети за HP 1010/1012/1015/1018/1020/1022/ P1005/1006/1505/4/4+/5
Цени за зареждане с ДДС:
HP 1010/1012/1015/1018/1020/1022, Зареждане на тонер касета за 2000 копия –
36.00 лв.
HP P1005/ P1006, Зареждане на тонер касета за 1500 копия – 36.00 лв.
HP P1005/ P1006, Зареждане на тонер касета за 700 копия /стартова/ - 33.60 лв.
HP P1505, Зареждане на тонер касета за 1000 копия /стартова/ - 33.60 лв.
HP P1505, Зареждане на тонер касета за 2000 копия – 36.00 лв.
HP 4/4+/5, Зареждане на дълбока тонер касета за 8800 копия – 62.40 лв.
HP 4/4+/5, Зареждане на плитка тонер касета за 6800 копия – 52.80 лв.
Касетите са придружени с ТЕСТ за гарнация на качество на печат.
Продажба на нови оригинални и съвместими консумативи за офис техwww.arbikas.comника –
тонер касети, мастилници, ленти, модули, шпули, тонери, девелопери;
http://obiavidnes.com/obiava/43620/zarejdane-na-toner-kaseti

Зареждане на тонер касети
Зареждане на тонер касети за Brother DCP 7010/7020/HL 2030/2040/2070/2075/2140/2150/2170/MFC 7220/7225/7420/7820
Цени за зареждане с ДДС:
Brother DCP 7010/7020, Зареждане на тонер касета за 2500 копия – 38.40 лв.
Brother HL 2030/2040, Зареждане на тонер касета за 2500 копия – 38.40 лв.
Brother HL 2070/2075, Зареждане на тонер касета за 2500 копия – 38.40 лв.
Brother HL 2140/2150/2170, Зареждане на тонер шпула за 1500 копия – 33.60 лв.
Brother HL 2140/2150/2170, Зареждане на тонер шпула за 2600 копия – 38.40 лв.
Brother MFC 7220/7225, Зареждане на тонер касета за 2500 копия – 38.40 лв.
Brother MFC 7420/7820, Зареждане на тонер касета за 2500 копия – 38.40 лв.
Касетите са придружени с ТЕСТ за гарнация на качество на печат.
Продажба на нови оригинални и съвместими консумативи за офис техника –
тонер касети, мастилници, ленти, модули, шпули, тонери, девелопери; www.arbikas.com
http://obiavidnes.com/obiava/43619/zarejdane-na-toner-kaseti

БЪРЗИ КРЕДИТИ до 1000 лв.
Лесни и бързи кредити
само за вас от 500 до 1000 лв.
Одобрение за 15 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/42752/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.
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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/31655/ipotechni-krediti-do-200000-za-sofiya-i-pernik

Одеяло с ръкави - www.stepbol.dir.bg
Одеяло с ръкави - www.stepbol.dir.bg
Една нова идея която ще внесе топлина и уют във Вашето ежедневие.
Одеялото с ръкави е направено от мек поларен плат.
Това не е обикновено одеяло то има и ръкави които Ви дават свободата когато сте завити с него да можете да
прочетете Вашата любима книга,да смените програмата на телевизора без да се развивате и т.н.
На самото одеяло има и джоб в който може да сложите
дистанционното за телевизора,очила за четене,телефон и др.
Всичко това е улеснение за Вас и Вашето семейство.
Размерите на одеялото са :
РАЗМЕР: 220х160см.
Цветовете са :
РАЗМЕР: 220х160см.
цена : 28 лв.
гр.Сливен
ул.Ген.Драгомиров -№ 15
/ срещу к-с ПАРИЖ /
Доставка за цяла България с куриерска фирма ЕКОНТ.
ДОСТАВКА ДО ОФИС ЕКОНТ 5 лв .
ДОСТАВКА ДО ВАШ АДРЕС /домашен или служебен / 7лв.
За поръчки над 100 лв. Безплатна доставка.
За въпроси и поръчки:
ПЕТЪР ТОДОРОВ
GLOBUL: 089/ 7878549
M- TEL: 088/ 6342679
VIVACOM: 087/ 8944502
E – Mail: stepbol@abv.bg
www.stepbol.dir.bg
stepbol@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/43618/odeyalo-s-rykavi---wwwstepboldirbg

Детективска агенция "Стар"-0885350440
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
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БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!!!
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
http://obiavidnes.com/obiava/43617/detektivska-agenciya-star-0885350440

15.6" (39.62 cm) Asus K55VM-SX113D
15.6" (39.62 cm) Asus K55VM-SX113D, двуядрен Intel® Core™ i5 3210M 2.5/3.1GHz,, HD LED Display & GeForce 630M 2GB
DDR3 (HDMI), 4GB, 750GB, DVDRW, 2xUSB3.0, Free DOS, 2.52kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/43616/156-3962-cm-asus-k55vm-sx113d

17.3" (43.94 cm) Asus K75DE-TY049D
17.3" (43.94 cm) Asus K75DE-TY049D, четириядрен AMD A8-4500M 1.9/2.8GHz, HD+ LED Display & AMD HD 7670M 1GB
DDR3 (HDMI), 4GB, 500GB, DVDRW, 2xUSB3.0, Free DOS, 3.1kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/43613/173-4394-cm-asus-k75de-ty049d

Интериорен дизайн, екстериорен 3DKOEV-DESIGN 3D архитектурно проектиране и Графичен
дизайн.
Интериорен дизайн, екстериорен 3DKOEV-DESIGN 3D архитектурно проектиране и 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/3DkoevDesig
http://obiavidnes.com/obiava/43610/interioren-dizayn-eksterioren-3dkoev-design-3d-arhitekturno-proektirane-i-grafi

10.1" (25.65 cm) Asus Eee PC 1015BX-BLK085W
10.1" (25.65 cm) Asus Eee PC 1015BX-BLK085W, двуядрен AMD C-60 1.0/1.33GHz, LED Display (HDMI), 2GB, 320GB, no OS,
1.17kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/43608/101-2565-cm-asus-eee-pc-1015bx-blk085w

13.3" (33.78 cm) Asus X301A-RX052D
13.3" (33.78 cm) Asus X301A-RX052D, двуядрен Pentium® B970 2.3GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB, 500GB, USB3.0, Free
DOS, 1.7kg, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/43605/133-3378-cm-asus-x301a-rx052d

13.3" (33.78 cm) Asus X301A-RX003D
13.3" (33.78 cm) Asus X301A-RX003D, двуядрен Intel® Core™ i3 2350M 2.30GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB, 500GB,
USB3.0, Free DOS, 1.7kg, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/43602/133-3378-cm-asus-x301a-rx003d

Razer Taipan™
Razer Taipan™, оптична, 8200dpi, 9 програмируеми бутона, черна, USB
http://obiavidnes.com/obiava/43600/razer-taipan

Pad Razer Goliathus Speed Fragged Edition
Pad Razer Goliathus Speed Fragged Edition, small, 27 х 21.5 cm
http://obiavidnes.com/obiava/43596/pad-razer-goliathus-speed-fragged-edition

Pad Razer Goliathus Speed Team Liquid
Pad Razer Goliathus Speed Team Liquid, standard, 35.5 х 25.4 cm
http://obiavidnes.com/obiava/43594/pad-razer-goliathus-speed-team-liquid
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15.6" (39.62 cm) Lenovo Z580A 59348047
15.6" (39.62 cm) Lenovo Z580A 59348047, Metal Grey, двуядрен Intel™ Core i5 3210M 2.5/3.1GHz, HD LED Display & GeForce
GT 630M 2GB (HDMI), 4GB, 1ТB, DVDRW, 2xUSB3.0, Free DOS, 2.6kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/43590/156-3962-cm-lenovo-z580a-59348047

СЕКС Камери 100% Безплатно!
Това е българска социална мрежа за виртуален секс, благодарение на която хората могат да се запознават, срещат,
общуват помежду си или просто да се показват пред уеб камера!
На нашия уеб сайт всеки ще може да намери това, от което се интересува: виртуален секс, истински срещи, жени,
мъже, фетиши онлайн, виртуални групови оргии и т.н.
Нямате уеб камера или просто предпочитате да гледате? Няма проблем! Сприятелявайте се с жени или мъже и те ще
ви се разкрият в буквален и преносен смисъл!
http://obiavidnes.com/obiava/43589/seks-kameri-100-bezplatno

15.6" (39.62 cm) Lenovo Z580A 59348070
15.6" (39.62 cm) Lenovo Z580A 59348070, Metal Grey, двуядрен Intel™ Core i7 3520M 2.9/3.6GHz, HD LED Display & GeForce
GT 640M 2GB (HDMI), 4GB, 1ТB, DVDRW, 2xUSB3.0, Free DOS, 2.6kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/43586/156-3962-cm-lenovo-z580a-59348070

15.6" (39.62 cm) Lenovo Y580 59349178
15.6" (39.62 cm) Lenovo Y580 59349178, Metal Grey, четириядрен Intel™ Core i7 3630QM 2.4/3.4GHz, FULL HD LED Display
& GeForce GTX 660M 2GB DDR5 (HDMI), 8GB, 1TB, DVDRW, USB3.0, Free DOS, 2.8kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/43583/156-3962-cm-lenovo-y580-59349178

15.6" (39.62 cm) Lenovo Y580 59349201
15.6" (39.62 cm) Lenovo Y580 59349201, Metal Grey, четириядрен Intel™ Core i7 3630QM 2.4/3.4GHz, FULL HD LED Display
& GeForce GTX 660M 2GB DDR5 (HDMI), 8GB, 32GB SSD & 1TB, DVDRW, USB3.0, Free DOS, 2.8kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/43579/156-3962-cm-lenovo-y580-59349201

13.3" (33.78 cm) Lenovo IdeaPad Z380A 59347491
13.3" (33.78 cm) Lenovo IdeaPad Z380A 59347491, Metal Grey, Intel® Core™ i3 3110M 2.4GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB,
1TB, 2xUSB3.0, Free DOS, 3kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/43577/133-3378-cm-lenovo-ideapad-z380a-59347491

Покупка на земеделска земя в Северна България - цени без конкуренция
Земеделска земя изкупуваме в следните области:Монтана, Враца, Плевен, ВеликоТърново, Ловеч, Севлиево, Русе, Разград,
Търговище, Силистра, и др. - от собственик! НАЙ- ВИСОКИ ЦЕНИ за- ПЛЕВЕН, Гулянци, ПОРДИМ, Славяново,
ДолнаМитрополия,Горна
Митрополия,Искър,БРЕСТ,Загражден,Гиген,Горни
и
Долни
Дъбник,
БялаСлатина,Борован,Хайредин,Мизия,Козлудуй,Мездра,Роман, Угърчин, Луковит,Сухиндол,Коевци,БялаРека, СВИЩОВ,
с. АЛЕКОВО, с. Александрово, с. Вардим, с. Царевец, с. Козловец, с. ГОРНА СТУДЕНА, с. Совата, с. ХаджиДимитрово, с.
Ореш, с. ЧЕРВЕНА, Никопол, БЕЛЕНЕ, с. Татари, с. Деков, с. БялаВода, с. КулинаВода, Петокладенци, СИЛИСТРА,
ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, с. ВЪРЗУЛИЦА, с. МАСЛАРЕВО, с. ПАВЕЛ, с. СТРАХИЛОВО, с. ОБЕДИНЕНИЕ, с. Ивача, с.
Градина, с. Куцина, с. РЕСЕН, с. Никюп, с. Крушето, с. Самоводене, с. Дичин., с. Водолей, Тутракан, РУСЕ, Борово, БЯЛА,
с. Пейчиново, с. Полско Косово, с. Бистренци, Иваново, Ветово, Две Могили, Сливо поле, ТЪРГОВИЩЕ, ПОПОВО,
ЛЕВСКИ, с. Градище, с. Асеновци, с. Аспарухово, с. Българене, с. Божурлук, с. Изгрев, с. КозарБелене, с. Стежерово, с.
Трънчовица, с. Малчика, ПОРДИМ с. Вълчитрън, с. Згалево, с. Каменец, с. Одърне, с. Тотлебен, с. Борислав, с. Катерица, с.
Обнова, ЛЯСКОВЕЦ, Горна Оряховица, с. Върбица, с. Драганово, с. Крушето, с. Паисий, с. Писарево, с. Поликраище, с.
Правда, с. Първомайци, с. Янтра, Долна Оряховица, Стражица, Бяла Черква, с. Батак, с. Патреш, с. Горна и Долна
Липница, с. Карайсен, с. Лесичери, с. Михалци, с. Бутово, с. Върбовка, и ПАВЛИКЕНИ. Плащане веднага . GSM.0886- 236248, 0878- 343- 312.Цени от 60лв до 750лв в зависимост от района, категорията и големината на парцелите. Купуваме
идеални части в общ.Свищов.
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http://obiavidnes.com/obiava/43576/pokupka-na-zemedelska-zemya-v-severna-bylgariya---ceni-bez-konkurenciya

13.3" (33.78 cm) Lenovo IdeaPad Z380A 59347488
13.3" (33.78 cm) Lenovo IdeaPad Z380A 59347488, Metal Grey, Intel® Core™ i3 3110M 2.4GHz, HD LED Display & GeForce
GT 610M 1GB (HDMI), 4GB, 1TB, 2xUSB3.0, Free DOS, 3kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/43571/133-3378-cm-lenovo-ideapad-z380a-59347488

14" (35.56 cm) Lenovo IdeaPad S400 59350640 червен
14" (35.56 cm) Lenovo IdeaPad S400 59350640 червен, двуядрен Pentium 997 1.5GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB, 500GB,
USB3.0, Free DOS, 1.8kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/43569/14-3556-cm-lenovo-ideapad-s400-59350640-cherven

4GB USB Flash
4GB USB Flash, A-Data C906, черна
http://obiavidnes.com/obiava/43565/4gb-usb-flash

Хамалски услуги Колев,пренасяне на мебели,извозване на отпадъци,товарен превоз/0888-195-752
Транспортни и хамалски услуги от студентско дружество за София и страната.Преместване на
дома,офиса,склада.Товарни бусове и камиони,големи обеми,от 1-3т.Доставка на кашони,монтаж на мебели.Пренос от
врата до врата на багаж,техника,стоки,др.Извозване на строителни и битови отпадъци и стари мебели.Без почивен
ден,предварителен безплатен оглед.
http://obiavidnes.com/obiava/43563/hamalski-uslugi-kolevprenasyane-na-mebeliizvozvane-na-otpadycitovaren-prevoz0

16GB USB Flash
16GB USB Flash, A-Data C906, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/43562/16gb-usb-flash

секс за жена
35г178см87кг,с атлетично тяло,надарен21см,дискретен,потентен..търси жена от 30г до 60г за секс без финансови
условия
http://obiavidnes.com/obiava/43561/seks-za-jena

секс за дама
35г178см87кг,с атлетично тяло,надарен21см,дискретен,потентен..търси жена от 30г до 60г за секс без финансови
условия
http://obiavidnes.com/obiava/43560/seks-za-dama

16GB USB Flash
16GB USB Flash, A-Data C906, черна
http://obiavidnes.com/obiava/43557/16gb-usb-flash

AMD HD5450
AMD HD5450, 2GB, Sapphire, PCI-E, DDR3, 64bit, пасивно охлаждане, HDMI & DVI, BULK
http://obiavidnes.com/obiava/43554/amd-hd5450

Продавам audi 100 /115 / 2000 на части
Частите от колата са в отлично състояние колата не е моргаджииска,информация за цени на частите можете да
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видите в сайта.
https://sites.google.com/site/jobsagentsbg
http://obiavidnes.com/obiava/43552/prodavam-audi-100-115---2000--na-chasti

Работа - Предложения /Офрти на реални обяви за работа
Предложения / Оферти на Реални обяви за работа търсете тук - https://sites.google.com/site/jobsagentsbg
http://obiavidnes.com/obiava/43551/rabota---predlojeniya-ofrti-na-realni-obyavi-za-rabota

AMD HD6450
AMD HD6450, 2GB, Sapphire, PCI-E, DDR3, 64bit, пасивно охлаждане, HDMI & DVI, BULK
http://obiavidnes.com/obiava/43549/amd-hd6450

Очаквам SMS за страстно изживяване. Имам терен!
Модел съм на еротично бельо и ми харесва да се снимам в предизвикателни пози или съвсем голичка. Скайпа ми ще
получите след като изпратите смс с текст BABY на номер 1978 Отговарям на всички! Моля само сериозни и пълнолетни
да ми пишат!
http://obiavidnes.com/obiava/43548/ochakvam-sms-za-strastno-izjivyavane-imam-teren

AMD HD6570
AMD HD6570, 2GB, Sapphire, PCI-E, DDR3, 128bit, HDMI, DVI, Low Profile, BULK
http://obiavidnes.com/obiava/43544/amd-hd6570

AMD HD7750
AMD HD7750, 1GB, Sapphire Ultimate, безвентилаторно охлаждане, PCI-E, DDR5, 128bit, HDMI, DVI, DisplayPort
http://obiavidnes.com/obiava/43541/amd-hd7750

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
ЧАС.
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ .
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ДЛЪЖНОСТ И ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
ПОКУПКО - ПРОДАЖБА НА ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ И АКЦИИ .
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВА .
РЕГИСТРАЦИЯ И ВПИСВАНЕ НА НОВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР .
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ НА ФИРМАТА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ И АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ .
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 И ЗАКОНОВИ РЕШЕНИЯ ЗА ВАШИЯ ПРОБЛЕМ .
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
0877 37 20 83
0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/43539/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas
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КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
ЧАС.
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ .
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ДЛЪЖНОСТ И ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
ПОКУПКО - ПРОДАЖБА НА ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ И АКЦИИ .
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВА .
РЕГИСТРАЦИЯ И ВПИСВАНЕ НА НОВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР .
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ НА ФИРМАТА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ И АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ .
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 И ЗАКОНОВИ РЕШЕНИЯ ЗА ВАШИЯ ПРОБЛЕМ .
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
0877 37 20 83
0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/43538/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
ЧАС.
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ .
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ДЛЪЖНОСТ И ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
ПОКУПКО - ПРОДАЖБА НА ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ И АКЦИИ .
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВА .
РЕГИСТРАЦИЯ И ВПИСВАНЕ НА НОВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР .
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ НА ФИРМАТА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ И АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ .
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 И ЗАКОНОВИ РЕШЕНИЯ ЗА ВАШИЯ ПРОБЛЕМ .
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
0877 37 20 83
0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/43537/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

Народни танци в Дианабад
Школа по народни танци "ФОЛКЛОРИКА" открива НОВА ГРУПА по народни танци за начинаещи в клуб по народни
танци „Фолклорика-Дианабад”.
Занятията стартират на 18.09.2012г.и ще се провеждат всеки вторник и четвъртък от 18:30ч. във фитнес център
"България", ж.к. Дианабад,
ул. „Никола Габровски” №1.
Подробна информация за график на зали, нива, дни и часове, както и информация за началото на занятията по филиали,
можете да видите на: http://www.folklorika.com/schedules.html
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http://obiavidnes.com/obiava/43536/narodni-tanci-v-dianabad

Народни танци в Центъра на София
Школа по народни танци "ФОЛКЛОРИКА" открива НОВИ ГРУПИ по народни танци за начинаещи в два клуба в цетъра
на София:
- „Фолклорика - УАСГ” - Университета по архитектура, строителство и геодезия /Малък физкултурен салон, входа се
намира от към бул. Драган Цанков/.
Занятията стартират на 22.09.2012г.и ще се провеждат всяка събота и неделя от 17:45ч.
- „Фолклорика - София център” - в аеробик клуб "Air Energy", ул. "Адриана Будевска" 12, до НДК.
Занятията стартират на 17.09.2012г.и ще се провеждат всеки понеделник и сряда от 18:30ч.
Подробна информация за график на зали, нива, дни и часове, както и информация за началото на занятията по филиали,
можете да видите на: http://www.folklorika.com/schedules.html
http://obiavidnes.com/obiava/43535/narodni-tanci-v-centyra-na-sofiya

Народни танци в Хаджи Димитър
Школа по народни танци "ФОЛКЛОРИКА" открива НОВА ГРУПА по народни танци за начинаещи в клуб по народни
танци „Фолклорика-Герена”.
Занятията стартират на 10.09.2012г.и ще се провеждат всеки понеделник и петък от 20:30ч.в кв. "Хаджи Димитър",
бул. "Владимир Вазов" №17, хотел Акорд.
Подробна информация за график на зали, нива, дни и часове, както и информация за началото на занятията по филиали,
можете да видите на: http://www.folklorika.com/schedules.html
http://obiavidnes.com/obiava/43534/narodni-tanci-v-hadji-dimityr

Народни танци в Люлин
Школа по народни танци "ФОЛКЛОРИКА" открива НОВА ГРУПА по народни танци за начинаещи в клуб по народни
танци „Фолклорика-Люлин”.
Занятията стартират на 10.09.2012г.и ще се провеждат всякя събота и неделя от 14:00ч. в спортен клуб "NEO" /в
сградата на Люлин Сити Център/.
Желателно е предварително записване!
Подробна информация за график на зали, нива, дни и часове, както и информация за началото на занятията по филиали,
можете да видите на: http://www.folklorika.com/schedules.html
http://obiavidnes.com/obiava/43533/narodni-tanci-v-lyulin

AMD HD7770
AMD HD7770, 1GB, Sapphire Vapor-X GHz Edition OC, PCI-E, DDR5, 128bit, HDMI, 2xDVI, DisplayPort
http://obiavidnes.com/obiava/43532/amd-hd7770

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
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-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/43528/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
>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/43527/detektivi-inkognito---tyrsete-otgovorite-na-profesionalno-nivo----burgas--paza

AMD HD7850
AMD HD7850, 1GB, Sapphire OC, PCI-E, DDR5, 256bit, HDMI, 2xDVI, DisplayPort
http://obiavidnes.com/obiava/43525/amd-hd7850

Машинни килими релеф
Търсите красиви и стилни килими за вашия дом? Елате в Славов текстил. ТУк ще намерите богато разнообразие от
всякакви килими за вашия дом. Ние сме официален вносител на ръчни индийски килими. Телефон за контакти: 02/442 35 85
http://obiavidnes.com/obiava/43523/mashinni-kilimi-relef

AMD HD7850
AMD HD7850, 2GB, Sapphire OC, PCI-E, DDR5, 256bit, HDMI, 2xDVI, DisplayPort
http://obiavidnes.com/obiava/43522/amd-hd7850

Био продукти на Biovea
Отслабване с био продукти на Biovea. В нашия био магазин ще намерите голям асортимент от продукти за отслабване
които са напълно безвредни и сертифицирани от Европейския Съюз. Асортимент който предлагаме е наистина огромен
но ще се спрем на един от най-търсените продукти а именно Акай Бери. С него вие ще отслабнете за отрицателно време
и ще се чувствате по добре. Заложете на качествените био продукти на Biovea.
http://obiavidnes.com/obiava/43521/bio-produkti-na-biovea

Електрически одеала и възглавници
Електрически одеала и възглавници
Край на студените чаршафи и дебели одеала.
С нашите електрически одеала ние Ви предлагаме топлина и комфорт в студените дни и нощи.
Невероятно икономични / 20ст. за 10 часа / разход на ел.енергия.
Постелени под Вашият чаршаф те ще Ви създадат уютът от който се нуждаете.
Нашата фирма произвежда електрически одеяла от 5 год.
Отговорни сме пред нашите клиенти с високото качество и безопасност на произведените продукти.
Гаранцията на ел.одеялата е 12 месеца.
Вие закупувате ел.одеяло директно от производителя без допълните надценки.
Предлаганите размери са :
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 Болградов
тел:089/78 78 549
гр.Сливен
www.stepbol@abv.bg
stepbol@abv.bg
ДОСТАВКА ДО ОФИС ЕКОНТ 5 лв .
ДОСТАВКА ДО ВАШ АДРЕС /домашен или служебен / 7 лв
Край на студените чаршафи и дебели одеала.
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С нашите електрически одеала ние Ви предлагаме топлина и комфорт в студените дни и нощи.
Невероятно икономични / 20ст. за 10 часа / разход на ел.енергия.
Постелени под Вашият чаршаф те ще Ви създадат уютът от който се нуждаете.
Нашата фирма произвежда електрически одеяла от 5 год.
Отговорни сме пред нашите клиенти с високото качество и безопасност на произведените продукти.
Гаранцията на ел.одеялата е 12 месеца.
Вие закупувате ел.одеяло директно от производителя без допълните надценки.
Предлаганите размери са :
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 Болградов
тел:089/78 78 549
гр.Сливен
www.stepbol@abv.bg
stepbol@abv.bg
ДОСТАВКА ДО ОФИС ЕКОНТ 5 лв .
ДОСТАВКА ДО ВАШ АДРЕС /домашен или служебен / 7 лв
http://obiavidnes.com/obiava/43520/elektricheski-odeala-i-vyzglavnici

Интериорен дизайн, екстериорен 3DKOEV-DESIGN 3D архитектурно проектиране и Графичен
дизайн.
Интериорен дизайн, екстериорен 3DKOEV-DESIGN 3D архитектурно проектиране и 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/3DkoevDesig
http://obiavidnes.com/obiava/43519/interioren-dizayn-eksterioren-3dkoev-design-3d-arhitekturno-proektirane-i-grafi

Интериорен дизайн, екстериорен 3DKOEV-DESIGN 3D архитектурно проектиране и Графичен
дизайн.
Интериорен дизайн, екстериорен 3DKOEV-DESIGN 3D архитектурно проектиране и 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/3DkoevDesig
http://obiavidnes.com/obiava/43518/interioren-dizayn-eksterioren-3dkoev-design-3d-arhitekturno-proektirane-i-grafi

AMD HD7950
AMD HD7950, 3GB, Sapphire Vapor-X OC w/ Boost, PCI-E, DDR5, 384bit, HDMI, 2xDVI, DisplayPort
http://obiavidnes.com/obiava/43513/amd-hd7950

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-топола, черен и кафяв филм, фенолово WBP лепило:
20х1220х2440мм;
21х1220х2440мм.
• Вилици, поцинковани
• Шпилки за вертикален кофраж с 2 бр.гайки, поцинковани
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• Американски висококачествени ОСБ /OSB/ плоскости - влагоустойчиви:
OSB-3 – размер: 8.7x1220x2440мм;
OSB-3 – размер: 9.5x1220x2440мм;
OSB-3 – размер: 11.1x1220x2440мм;
OSB-3 – размер: 15.1х1220х2440мм;
OSB-3 – размер: 18.3x1220x2440мм.
ЗА КОЛИЧЕСТВА - ДОСТАВКИ В ЦЯЛАТА СТРАНА !!!
Складови бази във Варна и София
0888416733; 0884266912; 02/9310348;
www.shperplat.com
www.vodoustoichivshperplat.com
www.osbbg.com
http://obiavidnes.com/obiava/43511/vodoustoychiv-shperplat-direkten-vnositel

Кофражен Шперплат - НАЙ-НИСКИ ЦЕНИ!
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-топола, черен и кафяв филм, фенолово WBP лепило:
20х1220х2440мм;
21х1220х2440мм.
• Вилици, поцинковани
• Шпилки за вертикален кофраж с 2 бр.гайки, поцинковани
• Американски висококачествени ОСБ /OSB/ плоскости - влагоустойчиви:
OSB-3 – размер: 8.7x1220x2440мм;
OSB-3 – размер: 9.5x1220x2440мм;
OSB-3 – размер: 11.1x1220x2440мм;
OSB-3 – размер: 15.1х1220х2440мм;
OSB-3 – размер: 18.3x1220x2440мм.
ЗА КОЛИЧЕСТВА - ДОСТАВКИ В ЦЯЛАТА СТРАНА !!!
Складови бази във Варна и София
0888416733; 0884266912; 02/9310348;
www.shperplat.com
www.vodoustoichivshperplat.com
www.osbbg.com
http://obiavidnes.com/obiava/43510/kofrajen-shperplat---nay-niski-ceni

WWW.SHPERPLAT.COM - Шперплат - хидрофобен / водоустойчив
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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-топола, черен и кафяв филм, фенолово WBP лепило:
20х1220х2440мм;
21х1220х2440мм.
• Вилици, поцинковани
• Шпилки за вертикален кофраж с 2 бр.гайки, поцинковани
• Американски висококачествени ОСБ /OSB/ плоскости - влагоустойчиви:
OSB-3 – размер: 8.7x1220x2440мм;
OSB-3 – размер: 9.5x1220x2440мм;
OSB-3 – размер: 11.1x1220x2440мм;
OSB-3 – размер: 15.1х1220х2440мм;
OSB-3 – размер: 18.3x1220x2440мм.
ЗА КОЛИЧЕСТВА - ДОСТАВКИ В ЦЯЛАТА СТРАНА !!!
Складови бази във Варна и София
0888416733; 0884266912; 02/9310348;
www.shperplat.com
www.vodoustoichivshperplat.com
www.osbbg.com
http://obiavidnes.com/obiava/43509/wwwshperplatcom---shperplat---hidrofoben--vodoustoychiv

системи за сигурност и видеонаблюдение
Фирма АНДИ е основана през 1993 г. в гр.Пловдив и е една от водещите на българския пазар в областта на
проектирането, доставката на оборудване и поддръжката на системи за сигурност, слаботокови и електро инсталации.
Главните стремежи на фирмата са: развитие, професионализъм, коректност, 100% фокус върху клиента и предлагане на
най-оптималните високотехнологични решения. АНДИ притежава сертификати за достъп до класифицирана
информация ниво „СЕКРЕТНО” и е сред компаниите, одобрени за участие при изграждане на международни обекти на
НАТО. Всички продукти, предлагани от АНДИ, отговарят на европейските норми и стандарти за надеждност и
качество и са придружени със съответните сертификати.
Фирма „АНДИ” концентрира усилията си в проектиране, изграждане и поддръжка на системи за сигурност като:
• Видеонаблюдение
• Пожароизвестяване
• Газсигнализация
• Водно пожарогасене
• Аерозолно пожарогасене
• Ръчно пожарогасене
• Електроинсталации
• Контрол на достъпа
• Периметрова охрана
• Хотелски интегрирани системи
• Интегрирани системи за сигурност
• Автомобилни инсталации
• Структурни кабелни системи (СКС)
• Сградна автоматизация (BMS)
• Домофонни системи
• Сигнално-охранителни системи (СОС)
• Озвучаване и оповестяване
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• Паркинг системи
За повишаване качеството, комуникативността и информационния процес, АНДИ превръща в традиция редовните
обучения и семинари, които организира периодично. За тази цел фирмата разполага с модерно оборудвани зали за
обучение и собствен екип от висококвалифицирани лектори и специалисти.
http://www.andy.bg
http://obiavidnes.com/obiava/43508/sistemi-za-sigurnost-i-videonablyudenie

Детективска агенция "Стар"-0885350440
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
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!!!
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
http://obiavidnes.com/obiava/43507/detektivska-agenciya-star-0885350440

AMD HD7950
AMD HD7950, 3GB, Sapphire OC, PCI-E, DDR5, 384bit, HDMI, DVI, 2 x miniDisplayPort
http://obiavidnes.com/obiava/43506/amd-hd7950

AMD HD7970
AMD HD7970, 3GB, Sapphire OC w/ Boost, PCI-E, DDR5, 384bit, HDMI, 2xDVI, DisplayPort
http://obiavidnes.com/obiava/43502/amd-hd7970

WWW.SHPERPLAT.EU - Хидрофобен Шперплат / Водоустойчив
МИП ГРУП ООД е директен вносител на Хидрофобен / водоустойчив шперплат .
Предлагаме:
1. Кафяв филм1220 X 2440 X 21 MM - първо качество водоустойчив шперплат.
2. Черен филм 1220 X 2440 X 21 MM – първо и второ качество.
3. Черен филм 1220 X 2440 X 20 MM – ниско качество.
4. MEGAPLEX – най-новият продукт на българския пазар. Кафяв хидрофобен шперплат , размери 1220 X 2440 X 21 MM ,
WBP фенол лепило , TOP клас за пазара. Пробвайте за да се уверите сами. Двустранно брандирано лого MEGAPLEX ,
WBP GLUE , A CLASS.
Само НОВ ! Само ПРОДАВА!
База град София , град Варна.
Организира транспорт до клиента на най-добри цени.
МИП ГРУП ООД
0896 699 099
0899 700 000
www.MIPGROUP.eu
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www.SHPERPLAT.bg
www.MEGAPLEX.bg
http://obiavidnes.com/obiava/43501/wwwshperplateu---hidrofoben-shperplat--vodoustoychiv

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/43500/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/43499/detektivska-agenciya-anagrama---24-chasa-detektivski-uslugi

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ХАМЕЛЕОН - 0887605798,0878747345
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Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела ,
проверка на алиби ,издирване на лица и МПС,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение ,
фото и видео заснемане ,
издирване на биологични родители ,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни и непълнолетни ,
проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства .
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана !
тел:0878747345, 0887605798,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/43497/detektivska-agenciya-hameleon---08876057980878747345

Бижута онлайн от novibijuta.com
ЕДИТО ЕООД се занимава с внос и електронна търговия на ексклузивни серии на селектирана бижутерия. В онлайн
магазин Нови бижута ще откриете стилни модели с кристали Сваровски, перли и цирконий. Нашите колиета, обеци,
пръстени и гривни са с изящен дизайн, атрактивен цвят и на гарантирано ниска цена. Спестете си време и средства и
пазарувайте модерно в нашия онлайн проект novibijuta.com.
http://obiavidnes.com/obiava/43495/bijuta-onlayn-ot-novibijutacom

Уеб камера Canyon CNR-FWC120FH
Уеб камера Canyon CNR-FWC120FH, FULL HD, микрофон
http://obiavidnes.com/obiava/43494/ueb-kamera-canyon-cnr-fwc120fh

Уеб камера Canyon CNR-WCAM420HD
Уеб камера Canyon CNR-WCAM420HD, HD+, микрофон
http://obiavidnes.com/obiava/43490/ueb-kamera-canyon-cnr-wcam420hd

Уеб камера Canyon CNR-WCAM820HD
Уеб камера Canyon CNR-WCAM820HD, HD+, микрофон
http://obiavidnes.com/obiava/43487/ueb-kamera-canyon-cnr-wcam820hd
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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/43485/detektivska-agenciya-inkognito-chastni-detektivi

Уеб камера Canyon CNR-WCAM920HD
Уеб камера Canyon CNR-WCAM920HD, HD+, микрофон
http://obiavidnes.com/obiava/43483/ueb-kamera-canyon-cnr-wcam920hd

Легализация на превод
Преводи и легализация. Търсите информация за Легализация на документи? Предоставяме ви да намерите информация за
Легализация на нашия сайт.
http://obiavidnes.com/obiava/43481/legalizaciya-na-prevod

14.1" (~36 cm) Asus F80Q-4P095X +подарък чанта & мишка
14.1" (~36 cm) Asus F80Q-4P095X +подарък чанта & мишка, CoreDuo 2.0GHz, 3GB, 250GB, 802.11n, bluetooth, camera, no
OS, 2.39kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/43477/141-36-cm-asus-f80q-4p095x-podaryk-chanta--mishka

Хотел Цветелина Палас - Долна баня
Търсите Хотелът? Имате възможността да съберете сведения за Tzvetelinapalace.Com. Заповядайте на нашата
тематична страница за Цветелина Палас.
http://obiavidnes.com/obiava/43475/hotel-cvetelina-palas---dolna-banya
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ЛИПОВОН Lipovon ЛЯТНА ПРОМОЦИЯ
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: 48 лв.
При покупка на 2 бр. - по 46 лв. за 1 бр.
При покупка на 3 бр. - по 44 лв. за 1 бр.
При покупка на 10 бр. - по договаряне!
БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА + ПОДАРЪК!
http://massformula.alle.bg/lipovon-ltd-mexico/
http://obiavidnes.com/obiava/43467/lipovon-lipovon-lyatna-promociya

Маркови компютри обновени от вносител!
Специализиран Сервиз за компютри, монитори, лаптопи, компоненти.
Директен внос и търговия с реновирани маркови компютри, лаптопи, принтери, монитори, периферни устройства и
аксесоари от Dell™, HP™, Fujitsu-Siemens™, Sony™, NEC™, IBM™/LENOVO™ …
Рециклиране и обновяване на излязло от употреба Електронно и електрическо оборудване. Заличаване на информация от
твърди носители.
Инсталиране на лицензиран софтуер, операционна система Windows на потребителски компютърни системи, както и на
реновирани маркови компютри. Пи Си Доктор ЕООД е лицензиран партньор на Майкрософт, както и регистриран
партньор на DELL.
ПРОМО Лаптоп НР 4400 core2duo 2.0 Ghz/1 GB/80 GB hdd/12" - само 299 лв. с вкл. ДДС!
ПРОМО Лаптоп НР 6400 core2duo 2.0 Ghz/2 GB/80 GB hdd/14" - само 349 лв. с вкл. ДДС!
Всички продукти разгледайте в store.pcdoctor-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/43464/markovi-kompyutri-obnoveni-ot-vnositel

Зибо куриер
Фирма зибо куриер е една от малкото фирми в София за куриерски услуги които предлагат качествен и бърз транспорт.
Нашите цени за куриерски услуги са супер ниски и имаме покритие навсякъде. За повече информация посетете нашия
уеб сайт: http://zibocourier.com/
http://obiavidnes.com/obiava/43451/zibo-kurier

Onbox.bg - всички оферти за групово пазаруване
В сайта onbox.bg може да откриете всички оферти от различни сайтове за групово пазаруване. Различният набор от
оферти, които се предлагат в сайта, дават възможност на всеки от потребителите да избере най-добрата оферта,
отговаряща на неговите предпочитания. Ако търсите най-добрите оферти за хапване и пийване, масажи, красота и
здраве, забавления, спорт, туризъм и пътувания, уроци и курсове, пазаруване, екстремни, културни събития и други топ
оферти, то в onbox.bg можете да откриете по нещо за себе си на най-добрата цена. За повече информация за офертите,
които предлагаме и условията за публикуването им, посетете: http://www.onbox.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/43449/onboxbg---vsichki-oferti-za-grupovo-pazaruvane
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ФАЯНС,НАСТИЛКИ,ВиК,ГИПСКАРТОН,ШПАКЛОВКА,БОЯДИСВАНЕ,РЕМОНТ
БАНЯ-МАЙСТОРИ,ДОГОВОР

НА

ЦЯЛОСТНИ И ДОВЪРШИТЕЛНИ СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ :
* ОБЛИЦОВКИ: фаянс, теракота, гранитогрес, мрамор, полагане на мокет, балатум и др.
* МОНТАЖИ НА: тоалетни чинии, казанчета, умивалници, батерии, душ кабини, вани, бойлери, аксесоари ,
лайсни,ревизионни отвори,вентилатори.
* БОЯДЖИЙСКИ УСЛУГИ: шпакловки, боядисване с бял и цветен латекс, блажно боядисване, лепене на тапети,
пръскани и декоративни мазилки.
* ДРУГИ:
- Монтаж на ГИПСКАРТОН-окачени тавани,преградни стени,предстенни обшивки.Интериорни решения.
- ЗИДАРИЯ- на тераси,преди монтаж на дограма; изграждане на ново разпределение на стени и др.
- УСВОЯВАНЕ на тераси към стаи.
- ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЕРМОИЗОЛАЦИЯ на тераси, стени, тавани,жилища, мазета и влажни помещения.
- ОБРЪЩАНЕ на врати и прозорци след поставяне на нова дограма.
- ВиК -професионален ДЕМОНТАЖ и МОНТАЖ на всички видове водопроводни мрежи..
- МОНТАЖ на ДОГРАМА-BRUGMAN,WEISS PROFIL,КОМАРНИЦИ,ЩОРИ.
- Предлагаме КАЧЕСТВЕН НЕМСКИ ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ-БЕЗПЛАТЕН МОНТАЖ И ПОДЛОЖКА, ЕСТЕСТВЕН
ТРИСЛОЕН ПАРКЕТ,МАСИВЕН ПАРКЕТ.
- КЪРТЕНЕ.ИЗВОЗВАНЕ на строит.отпадъци.
- Снабдяваме с материали БЕЗ НАДЦЕНКА.
БЕЗПЛАТЕН ОГЛЕД.Дизайнерска консултация и коректност. ДОГОВОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КАЧЕСТВО И СРОКОВЕ.
ДМ СТРОЙ ЕООД Ви предлага БОГАТИЯ СИ ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ,ПЪЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ И КОРЕКТНОСТ,за
да осъществите с лекота предстоящия Ви ремонт.Екипът ни се състои от строителен инжинер,технически
ръководител и опитни майстори,доказали качествата си на различни обекти.
Фирмата извършва груб строеж на сгради от пета категория.
ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ 0889 240 656, 0877 670 055,
dmstroy.dir.bg
http://obiavidnes.com/obiava/43447/fayansnastilkivikgipskartonshpaklovkaboyadisvaneremont-na-banya-maystoridogov

Детективска Агенция Фокс Детективски Услуги-0888400413
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/43444/detektivska-agenciya-foks--detektivski-uslugi-0888400413
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Частен Детектив Иван Иванов-Детективски Услуги- Репутация за най-добро доказателство!
Частен Детектив |Иван Иванов |дългогодишен професионален опит!!!
изневяра и развод-разследване,
издирва лица,справки,
Корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес и месторабота,
Открива биологични родственици,
наблюдава деца и възрастни с подозрително поведение
-(алкохол,хазарт,наркотици)
Технически контрол-аудио,видео,сателитно наблюдение,
високотехнологично оборудване,
информационна киберсигурност,
съдействие при сделки с имоти-проверка.
Основната цел е:бързина,коректност,
качество и достоверност на събраната информация
и най-вече пълна Дискретност!!!
"Незабравяйте-онзи,който владее информацията ,контролира ситуацията"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;detective-fox@infojoker.bg
http://chasten.detektiv-fox.com
http://obiavidnes.com/obiava/43443/chasten-detektiv-ivan-ivanov-detektivski-uslugi--reputaciya-za-nay-dobro-dokazatel

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
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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/43442/detektivska-agenciya-burgas--foks--chastni-detektivi--0888400413-0897024504

Боксониера, панел, 40м2, до МГ - Смирненски, 18 800 Евро
Панелна боксониера до математическата гимназия в кв. Христо Смирненски, на ет. 2, изцяло южно изложение. Състои
се от стая с преходна кухня, баня, килер, коридор и тераса на двете помещения около 7 м2, която не е включена в
квадратурата от 40м2. В жилището не са правени подобрения. Разполагаме с ключ за огледи. Цена: 18 800 Евро. За
контакти: 0878 867 009, 032 96 00 65 Ваня.
http://obiavidnes.com/obiava/43440/boksoniera-panel-40m2-do-mg---smirnenski-18-800-evro

2-стаен апартамент под наем, обзаведен, Тракия
2-стаен апартамент, напълно обзаведен в ЖК Тракия до новото Кметство. Разпределението е следното: спалня, хол и
кухня - отделни помещения, 2 тераси, баня и C. Има възможност да се настанят трима души. Има всички ел. уреди печка, нова пералня, нов хладилник, TV, климатик и микровълнова. Обзавеждането в едната стая е чисто ново - приста,
гардероб и секция. НАЕМ: 380 лв. За контакти: 0878 867 009, 032 96 00 65 Ваня.
http://obiavidnes.com/obiava/43439/2-staen-apartament-pod-naem-obzaveden-trakiya

Продавам биотор
Продавам биотор, произведен с помощта на червени калифорнийски червеи, а също и легла с размножителен материал за
създаване на собствено стопанство. Предлагаме различни разфасовки. Цена за 1куб.м рафиниран биотор - 220 лв,
нерафиниран - 150 лв.
http://obiavidnes.com/obiava/43435/prodavam-biotor

ОЧАКВАМ ТЕ СЛАДУР
Това не е просто табелка, закачена в студиото ни, това е девиза на нашият салон и е в основата на всичко, което Ви
предлагаме.Всеки масаж, който практикуваме и Ви предлагаме има за цел да подобри кръвообръщението Ви, да повлияе
положително на нервната Ви система, да зареди тялото Ви с положителни емоции и чувства, да Ви оттърси от сивото
и изнервящо ежедневие. Но колкото и да е качествен и професионален един масаж, няма никаква стойност, ако хората
не могат да си го позволят, затова ние се стремим да предлагаме всичко това на достъпни за Вас цени,в една приятна и
уютна обстановка.Не сме клуб и сексс не предлагаме!!! 087 7000671
http://obiavidnes.com/obiava/43434/ochakvam-te-sladur

ПЕРФЕКТНОТО МЯСТО ЗА ТВОЯ РЕЛАКС
Това не е просто табелка, закачена в студиото ни, това е девиза на нашият салон и е в основата на всичко, което Ви
предлагаме.Всеки масаж, който практикуваме и Ви предлагаме има за цел да подобри кръвообръщението Ви, да повлияе
положително на нервната Ви система, да зареди тялото Ви с положителни емоции и чувства, да Ви оттърси от сивото
и изнервящо ежедневие. Но колкото и да е качествен и професионален един масаж, няма никаква стойност, ако хората
не могат да си го позволят, затова ние се стремим да предлагаме всичко това на достъпни за Вас цени,в една приятна и
уютна обстановка.Не сме клуб и сексс не предлагаме!!! 087 7000671
http://obiavidnes.com/obiava/43433/perfektnoto-myasto-za-tvoya-relaks

Athlon II™ X2 240 две ядра (2.8GHz
Athlon II™ X2 240 две ядра (2.8GHz, 2MB, 65W, AM3) TRAY
http://obiavidnes.com/obiava/43431/athlon-ii-x2-240-dve-yadra-28ghz

Детективска агенция "Стар"-0885350440
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
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- 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
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!!!
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
http://obiavidnes.com/obiava/43429/detektivska-agenciya-star-0885350440

Athlon II X4 641 четири ядра (2.8GHz
Athlon II X4 641 четири ядра (2.8GHz, 4MB L2, 100W, FM1) BOX
http://obiavidnes.com/obiava/43427/athlon-ii-x4-641-chetiri-yadra-28ghz

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
>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/43426/detektivska-agenciya-inkognito---bezplatni-konsultacii

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
>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/43425/detektivska-agenciya-inkognito---dokazan-profesionalizym

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
>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 !!!
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тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/43424/detektivska-agenciya-inkognito---bezplatni-konsultacii

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
>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/43423/detektivska-agenciya-inkognito---chasten-detektiv---plovdiv--burgas--pazardjik

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,
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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/43421/detektivi-inkognito---tyrsete-otgovorite-na-profesionalno-nivo----burgas--paza

Celeron® G465 (1.9GHz
Celeron® G465 (1.9GHz, 1.5MB, 650MHz GPU, LGA1155) BOX
http://obiavidnes.com/obiava/43419/celeron-g465-19ghz

продавам струг
продавам струг С -13-3 000 мм междуцентрово разтояние-планшайба-четиричелюстен универсал-цена дванадесет хиляди
и петстотин лева
http://obiavidnes.com/obiava/43418/prodavam-strug

Ivy Bridge Pentium® G2120 дву-ядрен (3.1GHz
Ivy Bridge Pentium® G2120 дву-ядрен (3.1GHz, 3MB L3, 650MHz GPU, LGA1155) BOX
http://obiavidnes.com/obiava/43416/ivy-bridge-pentium-g2120-dvu-yadren-31ghz

WWW.SHPERPLAT.COM - Хидрофобен Шперплат от Вносителя - Планет Строй 2008 ООД
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-топола, черен и кафяв филм, фенолово WBP лепило:
20х1220х2440мм;
21х1220х2440мм.
• Вилици, поцинковани
• Шпилки за вертикален кофраж с 2 бр.гайки, поцинковани
• Американски висококачествени ОСБ /OSB/ плоскости - влагоустойчиви:
OSB-3 – размер: 8.7x1220x2440мм;
OSB-3 – размер: 9.5x1220x2440мм;
OSB-3 – размер: 11.1x1220x2440мм;
OSB-3 – размер: 15.1х1220х2440мм;
OSB-3 – размер: 18.3x1220x2440мм.
ЗА КОЛИЧЕСТВА - ДОСТАВКИ В ЦЯЛАТА СТРАНА !!!
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Складови бази във Варна и София
0888416733; 0884266912; 02/9310348;
www.shperplat.com
www.vodoustoichivshperplat.com
www.osbbg.com
http://obiavidnes.com/obiava/43415/wwwshperplatcom---hidrofoben-shperplat-ot-vnositelya---planet-stroy-2008-ood

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/43411/agenciya-ayaks-e-vashiyat-uspeshen-izbor-na-chasten-detektiv

Частна Детективска Агенция Аякс Р&С разполага с точната техника, точният екип и най-вече с
необходимият опит нужен за разрешаването на Вашия случай.
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/43410/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
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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/43409/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888135197

Ivy Bridge Core i3 3225 дву-ядрен (3.3GHz
Ivy Bridge Core i3 3225 дву-ядрен (3.3GHz, 3MB L3, 650MHz GPU, LGA1155) BOX
http://obiavidnes.com/obiava/43408/ivy-bridge-core-i3-3225-dvu-yadren-33ghz

Ivy Bridge Core i5 3330 четири-ядрен (3.0/3.2GHz Turbo Boost
Ivy Bridge Core i5 3330 четири-ядрен (3.0/3.2GHz Turbo Boost, 6MB L3, 650MHz GPU, LGA1155) BOX
http://obiavidnes.com/obiava/43406/ivy-bridge-core-i5-3330-chetiri-yadren-3032ghz-turbo-boost

Изработка на български фолклорни музикални инструменти каба гайда , джура гайда , кавал,
тъпан и други .
Информация за обявата:
Тясно сме се специализирали в изработването на, кавали от ре, гайди от ла, гайди от сол, гайда от ре, гайдуници, пискуни,
главини, ручило, подготовка и обработка на кожи, инкростация на гайди и кавали, настройки на инструментите,
индивидуално обучение и др.
Преподаваме индивидуално или колективно уроци за начинаещи и напреднали на гайда джура и кавали от до и ре.
Приемаме поръчки и за ручила и гайдуници от фа.
0898925940 - Димитър
http://obiavidnes.com/obiava/43402/izrabotka-na-bylgarski-folklorni-muzikalni-instrumenti-kaba-gayda--djura-gayda-

GF GTX 660 Ti
GF GTX 660 Ti, 2GB Gigabyte GV-N66TOC-2GD, PCI-E, DDR5, 192bit, HDMI, 2xDVI & DisplayPort
http://obiavidnes.com/obiava/43401/gf-gtx-660-ti

AMD 7970
AMD 7970, 3GB, Gigabyte R797OC-3GD, PCI-E, DDR5, 384bit, HDMI, 2xminiDisplayPort, DVI
http://obiavidnes.com/obiava/43398/amd-7970

Детективски Услуги Фокс 0888400413
Детективска Агенция "Фокс" извършва следните
детективски услуги на територията на България и ЕС:
- Безплатни консултаций.
- Разкриване и доказване на изневери.
- Фирмени проучвания.
- Консултаций на фирми относно сигурноста.
- Установяване и издирване на лица.
- Частен детектив - Разследване.
- Справки на лица, автомобили, телефони и др.
- Издирване на биологични родители.
- "откриване" на скрити микрофони и камери в жилища, автомобили, офиси и др.
- Проверка на телефони и компютри за вграден в тях шпионски софтуер.
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- GPS системи за проучване и установявяне.
- Други ефективни услуги...
Дискретноста на проведения разговор или разследване е гарантирана
от нашите Частни Детективи.
За контакти:
GSM: 0888400413, 0897024504, 0879527229.
e-mail: detective-fox@infojoker.bg
http://detective-fox.infojoker.bg
http://obiavidnes.com/obiava/43396/detektivski-uslugi-foks-0888400413

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/43395/detektivska-agenciya-inkognito-chastni-detektivi

Logitech G600 MMO Gaming Mouse
Logitech G600 MMO Gaming Mouse, черна, лазерна, 200-8200dpi, 20 програмируеми бутона, USB
http://obiavidnes.com/obiava/43394/logitech-g600-mmo-gaming-mouse

Gigabyte KM5200
Gigabyte KM5200, комплект мишка & клавиатура, черни, USB
http://obiavidnes.com/obiava/43390/gigabyte-km5200
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Aнатомични стелки - Kоректори БИОРЕЛАКС
Поставете стелките Биорелакс в обувките и те ще се погрижат за правилното стъпване и походка.
Стелките Биорелакс връщат комфорта на вашите крака.
Изправят краката и възстановяват походката.
Премахват умората в краката.
Спорт без болка, туризъм без умора.
Намалят болките в глезени,колена и кръста.
Стабилизират свода при плоскостъпие.
Изправят ходилото.
Спират кривенето на пръстите.
Премахват болките при шип на петата.
При поставяне всяка обувка става анатомична.
Отстраняват болките в краката при бременност.
Спират изкълчването в глезените.
Подпомагат изграждането на анатомичен свод при деца и юноши.
http://obiavidnes.com/obiava/43388/anatomichni-stelki---korektori-biorelaks

PC Easy E826AA6DR16A512 +Подарък Lexmark Z617
PC Easy E826AA6DR16A512 +Подарък Lexmark Z617, Athlon64 3000+ 512RAM 160GB HDD DVDRW VGA G7300GS 128MB
SB7.1 Lan FDD OpticalMouse KBD, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/6221/pc_easy_e826aa6dr16a512_podaryk_lexmark_z617

Стелки - За плоскостъпие и некомфорт в краката.
анатомични стелки - коректори
БИОРЕЛАКС
Сайт - http://stelkite.co.cc
Поставете стелките Биорелакс в обувките и те ще се погрижат за правилното стъпване и походка.
Стелките Биорелакс връщат комфорта на вашите крака.
Изправят краката и възстановяват походката
Премахват умората в краката
Спорт без болка, туризъм без умора
Намалят болките в глезени,колена и кръста
Стабилизират свода при плоскостъпие
Изправят ходилото
Спират кривенето на пръстите
Премахват болките при шип на петата
При поставяне всяка обувка става анатомична
Отстраняват болките в краката при бременност
Спират изкълчването в глезените
Подпомагат изграждането на анатомичен свод при деца и юноши
http://obiavidnes.com/obiava/43385/stelki---za-ploskostypie-i-nekomfort-v-krakata

Стелки - За плоскостъпие и некомфорт в краката.
анатомични стелки - коректори
БИОРЕЛАКС
Сайт - http://stelkite.co.cc
Поставете стелките Биорелакс в обувките и те ще се погрижат за правилното стъпване и походка.
Стелките Биорелакс връщат комфорта на вашите крака.
Изправят краката и възстановяват походката
Премахват умората в краката
Спорт без болка, туризъм без умора
Намалят болките в глезени,колена и кръста
Стабилизират свода при плоскостъпие
Изправят ходилото
Спират кривенето на пръстите
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Премахват болките при шип на петата
При поставяне всяка обувка става анатомична
Отстраняват болките в краката при бременност
Спират изкълчването в глезените
Подпомагат изграждането на анатомичен свод при деца и юноши
http://obiavidnes.com/obiava/43384/stelki---za-ploskostypie-i-nekomfort-v-krakata

Шалом - смяна на водопроводни щрангове с полипропиленови тръби
Основната дейност от предлаганите от нас ВиК услуги при ремонта на водопроводи е смяната на щрангове
Извършваме:
Смяна на вертикални и хоризонтални щрангове за водопровод, канализация и отопление.
Аварийни и текущи ремонти на ВиК инсталации.
Изграждане на нови ВиК системи.
Ремонт и саниране на канализационни тръби посредством високотехнологични автоматизирани системи.
Работим успешно на пазара вече повече от десет години и благодарение на натрупания опит и наличието на
квалифицирани кадри и специализирана техника сме в състояние да изпълним обекти с най-висока степен на сложност.
За извършваните от нас ВиК услуги вижте: www.shalom-vik.com
Тел. – 029367349, 029367371
Моб. – 0884 277 625
Борислав Божинов
http://obiavidnes.com/obiava/43369/shalom---smyana-na-vodoprovodni-shtrangove-s-polipropilenovi-trybi

Здравословна цигара !!
Заповядайте на нашата страница за Електронните цигари на Gamucci. Търсите информация за Gamucci? Имате
възможността да намерите информация за Цигари Gamucci на нашия уеб адрес.
http://obiavidnes.com/obiava/43368/zdravoslovna-cigara-

продавам струг
продавам струг С -13-3 000 мм междуцентрово разтояние-планшайба-четиричелюстен универсал-цена дванадесет хиляди
и петстотин лева
http://obiavidnes.com/obiava/43364/prodavam-strug

продавам струг
продавам струг С -13-3 000 мм междуцентрово разтояние-планшайба-четиричелюстен универсал-цена дванадесет хиляди
и петстотин лева
http://obiavidnes.com/obiava/43363/prodavam-strug

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
ЧАС.
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ .
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ДЛЪЖНОСТ И ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
ПОКУПКО - ПРОДАЖБА НА ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ И АКЦИИ .
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВА .
РЕГИСТРАЦИЯ И ВПИСВАНЕ НА НОВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР .
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ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ НА ФИРМАТА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ И АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ .
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 И ЗАКОНОВИ РЕШЕНИЯ ЗА ВАШИЯ ПРОБЛЕМ .
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
0877 37 20 83
0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/43361/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
ЧАС.
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ .
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ДЛЪЖНОСТ И ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
ПОКУПКО - ПРОДАЖБА НА ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ И АКЦИИ .
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВА .
РЕГИСТРАЦИЯ И ВПИСВАНЕ НА НОВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР .
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ НА ФИРМАТА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ И АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ .
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 И ЗАКОНОВИ РЕШЕНИЯ ЗА ВАШИЯ ПРОБЛЕМ .
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
0877 37 20 83
0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/43360/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
ЧАС.
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ .
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ДЛЪЖНОСТ И ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
ПОКУПКО - ПРОДАЖБА НА ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ И АКЦИИ .
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВА .
РЕГИСТРАЦИЯ И ВПИСВАНЕ НА НОВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР .
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ НА ФИРМАТА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ И АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ .
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 И ЗАКОНОВИ РЕШЕНИЯ ЗА ВАШИЯ ПРОБЛЕМ .
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НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
0877 37 20 83
0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/43359/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

Ново!!! Уникална промоция на первази за под
Само до края на Септември, тази година имате шанса да се облагодетелствате от чудесна промоция при поръчка на
первази за под от Sunrise. Научете промоционалния код и получете 10 процента намаление на цената на поръчката ви.
http://obiavidnes.com/obiava/43354/novo-unikalna-promociya-na-pervazi-za-pod

WWW.SHPERPLAT.EU - Хидрофобен Шперплат / Водоустойчив
МИП ГРУП ООД е директен вносител на Хидрофобен / водоустойчив шперплат .
Предлагаме:
1. Кафяв филм1220 X 2440 X 21 MM - първо качество водоустойчив шперплат.
2. Черен филм 1220 X 2440 X 21 MM – първо и второ качество.
3. Черен филм 1220 X 2440 X 20 MM – ниско качество.
4. MEGAPLEX – най-новият продукт на българския пазар. Кафяв хидрофобен шперплат , размери 1220 X 2440 X 21 MM ,
WBP фенол лепило , TOP клас за пазара. Пробвайте за да се уверите сами. Двустранно брандирано лого MEGAPLEX ,
WBP GLUE , A CLASS.
Само НОВ ! Само ПРОДАВА!
База град София , град Варна.
Организира транспорт до клиента на най-добри цени.
МИП ГРУП ООД
0896 699 099
0899 700 000
www.MIPGROUP.eu
www.SHPERPLAT.bg
www.MEGAPLEX.bg
http://obiavidnes.com/obiava/43352/wwwshperplateu---hidrofoben-shperplat--vodoustoychiv

Компаньонки от topbgescorts.com
topbgescorts.com не е поредният сайт за ескорт, a единственият сайт, в който ще намерите независими елитни
компаньонки работещи на нормални цени, секс запознанства с хомо-, хетеро- и бисексуални, масажи, виртуален секс, и
много други. С мобилна версия!
http://obiavidnes.com/obiava/43351/kompanyonki-ot-topbgescortscom

„НОВ ВЕК“ - превод и легализация на академични справки
Преводаческа агенция „НОВ ВЕК“ осъществява БЪРЗИ и ЕКСПРЕСНИ преводачески услуги от и на английски, турски,
немски, холандски, френски, руски, италиански, испански, гръцки, македонски, румънски, сръбски, хърватски и още 30
езика! Заверка с Апостил (Apostille) и ЛЕГАЛИЗАЦИЯ на лични и официални фирмени документи във всички държавни
ведомства и чуждестранни консулства в Република България. За повече информация и поръчки заповядайте при нас!
гр.София, бул. Васил Левски 1Б,
тел: 02 49 00 756, 0895 60 71 50
Имейл: sofia2@nov-vek.org
Уебсайт: www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/43349/nov-vek---prevod-i-legalizaciya-na-akademichni-spravki
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БЕНЗИНОВИ ХРАСТОРЕЗИ VIKI С ЦЯЛ ПРЪТ2012
С моторните коси може да се коси от фин райграс, храсти, бодаци и подрязване на издънки, клони и дръвчета с дебелина
до 12см.

- Двигател: бензинов, въздушно охлаждане, един цилиндър, двутактов.
- Обем: 42.7cc (кубика)
- Мощност: 1.7 KW - 2.2 hp. (конски сили)
- Специфичен разход на гориво: 620 g/kWh
- Обороти на празен ход: 3400 в минута.
- Обороти: 6000 оборота в минута.
- Максимални обороти: 8500 оборота в минута.
- Диаметър на ножа: 25.5см.
- Ширина на косене с метален нож: 25.5см.
- Ширина на косене с корда: 43см.
- Диаметър на кордата: 2.4мм.
- Омасляване масло/бензин: 1:25 - (1 литър бензин A95h се смесва с 25 мл. двутактово масло)
- Обем бензинов резервоар: 1.0 л.
- Ниво на вибрациите ляво/дясно 2,8/2,4 м/сек.
- Ниво на шум: 108 децибела
- Размери: 183х61х42 мм.
- Тегло: 7.8 кг.

В комплекта:
1. Комплект инструменти
2. Кордова глава с корда 1бр.
3. Метален тризъб 1бр. (за косене на храсти и сплъстени треви)
http://obiavidnes.com/obiava/43346/benzinovi-hrastorezi-viki-s-cyal-pryt2012

БЕНЗИНОВИ ХРАСТОРЕЗИ VIKI С ЦЯЛ ПРЪТ2012
С моторните коси може да се коси от фин райграс, храсти, бодаци и подрязване на издънки, клони и дръвчета с дебелина
до 12см.

- Двигател: бензинов, въздушно охлаждане, един цилиндър, двутактов.
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- Обем: 42.7cc (кубика)
- Мощност: 1.7 KW - 2.2 hp. (конски сили)
- Специфичен разход на гориво: 620 g/kWh
- Обороти на празен ход: 3400 в минута.
- Обороти: 6000 оборота в минута.
- Максимални обороти: 8500 оборота в минута.
- Диаметър на ножа: 25.5см.
- Ширина на косене с метален нож: 25.5см.
- Ширина на косене с корда: 43см.
- Диаметър на кордата: 2.4мм.
- Омасляване масло/бензин: 1:25 - (1 литър бензин A95h се смесва с 25 мл. двутактово масло)
- Обем бензинов резервоар: 1.0 л.
- Ниво на вибрациите ляво/дясно 2,8/2,4 м/сек.
- Ниво на шум: 108 децибела
- Размери: 183х61х42 мм.
- Тегло: 7.8 кг.

В комплекта:
1. Комплект инструменти
2. Кордова глава с корда 1бр.
3. Метален тризъб 1бр. (за косене на храсти и сплъстени треви)
http://obiavidnes.com/obiava/43345/benzinovi-hrastorezi-viki-s-cyal-pryt2012

БЕНЗИНОВИ ХРАСТОРЕЗИ VIKI С ЦЯЛ ПРЪТ2012
С моторните коси може да се коси от фин райграс, храсти, бодаци и подрязване на издънки, клони и дръвчета с дебелина
до 12см.

- Двигател: бензинов, въздушно охлаждане, един цилиндър, двутактов.
- Обем: 42.7cc (кубика)
- Мощност: 1.7 KW - 2.2 hp. (конски сили)
- Специфичен разход на гориво: 620 g/kWh
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- Обороти на празен ход: 3400 в минута.
- Обороти: 6000 оборота в минута.
- Максимални обороти: 8500 оборота в минута.
- Диаметър на ножа: 25.5см.
- Ширина на косене с метален нож: 25.5см.
- Ширина на косене с корда: 43см.
- Диаметър на кордата: 2.4мм.
- Омасляване масло/бензин: 1:25 - (1 литър бензин A95h се смесва с 25 мл. двутактово масло)
- Обем бензинов резервоар: 1.0 л.
- Ниво на вибрациите ляво/дясно 2,8/2,4 м/сек.
- Ниво на шум: 108 децибела
- Размери: 183х61х42 мм.
- Тегло: 7.8 кг.

В комплекта:
1. Комплект инструменти
2. Кордова глава с корда 1бр.
3. Метален тризъб 1бр. (за косене на храсти и сплъстени треви)
http://obiavidnes.com/obiava/43343/benzinovi-hrastorezi-viki-s-cyal-pryt2012

БЕНЗИНОВИ ХРАСТОРЕЗИ VIKI
С моторните коси може да се коси от фин райграс, храсти, бодаци и подрязване на издънки, клони и дръвчета с дебелина
до 12см.

- Двигател: бензинов, въздушно охлаждане, един цилиндър, двутактов.
- Обем: 42.7cc (кубика)
- Мощност: 1.7 KW - 2.2 hp. (конски сили)
- Специфичен разход на гориво: 620 g/kWh
- Обороти на празен ход: 3400 в минута.
- Обороти: 6000 оборота в минута.
- Максимални обороти: 8500 оборота в минута.
- Диаметър на ножа: 25.5см.
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- Ширина на косене с метален нож: 25.5см.
- Ширина на косене с корда: 43см.
- Диаметър на кордата: 2.4мм.
- Омасляване масло/бензин: 1:25 - (1 литър бензин A95h се смесва с 25 мл. двутактово масло)
- Обем бензинов резервоар: 1.0 л.
- Ниво на вибрациите ляво/дясно 2,8/2,4 м/сек.
- Ниво на шум: 108 децибела
- Размери: 183х61х42 мм.
- Тегло: 7.8 кг.

В комплекта:
1. Комплект инструменти
2. Кордова глава с корда 1бр.
3. Метален тризъб 1бр. (за косене на храсти и сплъстени треви)
http://obiavidnes.com/obiava/43342/benzinovi-hrastorezi-viki

Инверторни IGBT електрожени
Електрожени ВИКИ-WSM 200. Могат да се използват както за ръчно електродъгово заваряване така и за заваряване с
нетопим електрод в защитна газова среда ”АРГОН”. Електрожените са изключително олекотени, притежават отлични
заваръчни характеристики, позволяват използването на всички видове електроди (рутил стандартен, неръждаем,
чугунен и стоманен) с диаметър от 1мм до 4мм. включително Вградени функции: HOT START - за облекчено запалване на
заваръчната дъга. ANTISTICK - против залепване на електрода. ARC FORCE - за стабилизиране на дъгата по време на
заваряването. Гарантирано заваряване с всички видове електроди с дебелина до 4mm. , включително и с волфрамов
електрод в защитена среда (TIG). Изключително високо качество на заварката както при черни, така и при цветни
метали. Моделите ”VIKI WSM 200” са апарати за ММА и ТИГ- електродъгово заваряване и заваряване с волфрамов
електрод в защитна газова среда. Превключването между двата режима става много лесно, посредством ключе на
лицевия панел. СПЕЦИФИКАЦИЯ:. Автоматично охлаждане с вентилатори. Захранващо напрежение AC V 220/50Hz.
Обхват на заваръчния ток /А/: 10-200А Тегло: 9кг. Размери: височина 30см. , широчина 17см. , дължина 40см. Олекотен
неметален (пластмасов) кожух. Степен на защита IP 21 Входяща мощност (KVA) MMA/TIG- 6, 6/4, 5 Консумирана
мощност при 100% натоварване/200А/: ММА-28V/TIG-18V Окомплектовка: кабел за маса, кабел с ръкохватка за
електроди, аргонова ръкохватка /шланг за TIG заваряване/, маска и аксесоари. Инверторе
http://obiavidnes.com/obiava/43340/invertorni-igbt-elektrojeni

Инверторни IGBT електрожени
Електрожени ВИКИ-WSM 200. Могат да се използват както за ръчно електродъгово заваряване така и за заваряване с
нетопим електрод в защитна газова среда ”АРГОН”. Електрожените са изключително олекотени, притежават отлични
заваръчни характеристики, позволяват използването на всички видове електроди (рутил стандартен, неръждаем,
чугунен и стоманен) с диаметър от 1мм до 4мм. включително Вградени функции: HOT START - за облекчено запалване на
заваръчната дъга. ANTISTICK - против залепване на електрода. ARC FORCE - за стабилизиране на дъгата по време на
заваряването. Гарантирано заваряване с всички видове електроди с дебелина до 4mm. , включително и с волфрамов
електрод в защитена среда (TIG). Изключително високо качество на заварката както при черни, така и при цветни
метали. Моделите ”VIKI WSM 200” са апарати за ММА и ТИГ- електродъгово заваряване и заваряване с волфрамов
електрод в защитна газова среда. Превключването между двата режима става много лесно, посредством ключе на
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лицевия панел. СПЕЦИФИКАЦИЯ:. Автоматично охлаждане с вентилатори. Захранващо напрежение AC V 220/50Hz.
Обхват на заваръчния ток /А/: 10-200А Тегло: 9кг. Размери: височина 30см. , широчина 17см. , дължина 40см. Олекотен
неметален (пластмасов) кожух. Степен на защита IP 21 Входяща мощност (KVA) MMA/TIG- 6, 6/4, 5 Консумирана
мощност при 100% натоварване/200А/: ММА-28V/TIG-18V Окомплектовка: кабел за маса, кабел с ръкохватка за
електроди, аргонова ръкохватка /шланг за TIG заваряване/, маска и аксесоари. Инверторе
http://obiavidnes.com/obiava/43339/invertorni-igbt-elektrojeni

Инверторни IGBT електрожени
Електрожени ВИКИ-WSM 200. Могат да се използват както за ръчно електродъгово заваряване така и за заваряване с
нетопим електрод в защитна газова среда ”АРГОН”. Електрожените са изключително олекотени, притежават отлични
заваръчни характеристики, позволяват използването на всички видове електроди (рутил стандартен, неръждаем,
чугунен и стоманен) с диаметър от 1мм до 4мм. включително Вградени функции: HOT START - за облекчено запалване на
заваръчната дъга. ANTISTICK - против залепване на електрода. ARC FORCE - за стабилизиране на дъгата по време на
заваряването. Гарантирано заваряване с всички видове електроди с дебелина до 4mm. , включително и с волфрамов
електрод в защитена среда (TIG). Изключително високо качество на заварката както при черни, така и при цветни
метали. Моделите ”VIKI WSM 200” са апарати за ММА и ТИГ- електродъгово заваряване и заваряване с волфрамов
електрод в защитна газова среда. Превключването между двата режима става много лесно, посредством ключе на
лицевия панел. СПЕЦИФИКАЦИЯ:. Автоматично охлаждане с вентилатори. Захранващо напрежение AC V 220/50Hz.
Обхват на заваръчния ток /А/: 10-200А Тегло: 9кг. Размери: височина 30см. , широчина 17см. , дължина 40см. Олекотен
неметален (пластмасов) кожух. Степен на защита IP 21 Входяща мощност (KVA) MMA/TIG- 6, 6/4, 5 Консумирана
мощност при 100% натоварване/200А/: ММА-28V/TIG-18V Окомплектовка: кабел за маса, кабел с ръкохватка за
електроди, аргонова ръкохватка /шланг за TIG заваряване/, маска и аксесоари. Инверторе
http://obiavidnes.com/obiava/43338/invertorni-igbt-elektrojeni

Инверторни IGBT електрожени
Електрожени ВИКИ-WSM 200. Могат да се използват както за ръчно електродъгово заваряване така и за заваряване с
нетопим електрод в защитна газова среда ”АРГОН”. Електрожените са изключително олекотени, притежават отлични
заваръчни характеристики, позволяват използването на всички видове електроди (рутил стандартен, неръждаем,
чугунен и стоманен) с диаметър от 1мм до 4мм. включително Вградени функции: HOT START - за облекчено запалване на
заваръчната дъга. ANTISTICK - против залепване на електрода. ARC FORCE - за стабилизиране на дъгата по време на
заваряването. Гарантирано заваряване с всички видове електроди с дебелина до 4mm. , включително и с волфрамов
електрод в защитена среда (TIG). Изключително високо качество на заварката както при черни, така и при цветни
метали. Моделите ”VIKI WSM 200” са апарати за ММА и ТИГ- електродъгово заваряване и заваряване с волфрамов
електрод в защитна газова среда. Превключването между двата режима става много лесно, посредством ключе на
лицевия панел. СПЕЦИФИКАЦИЯ:. Автоматично охлаждане с вентилатори. Захранващо напрежение AC V 220/50Hz.
Обхват на заваръчния ток /А/: 10-200А Тегло: 9кг. Размери: височина 30см. , широчина 17см. , дължина 40см. Олекотен
неметален (пластмасов) кожух. Степен на защита IP 21 Входяща мощност (KVA) MMA/TIG- 6, 6/4, 5 Консумирана
мощност при 100% натоварване/200А/: ММА-28V/TIG-18V Окомплектовка: кабел за маса, кабел с ръкохватка за
електроди, аргонова ръкохватка /шланг за TIG заваряване/, маска и аксесоари. Инверторе
http://obiavidnes.com/obiava/43337/invertorni-igbt-elektrojeni

Инверторни IGBT електрожени
Електрожени ВИКИ-WSM 200. Могат да се използват както за ръчно електродъгово заваряване така и за заваряване с
нетопим електрод в защитна газова среда ”АРГОН”. Електрожените са изключително олекотени, притежават отлични
заваръчни характеристики, позволяват използването на всички видове електроди (рутил стандартен, неръждаем,
чугунен и стоманен) с диаметър от 1мм до 4мм. включително Вградени функции: HOT START - за облекчено запалване на
заваръчната дъга. ANTISTICK - против залепване на електрода. ARC FORCE - за стабилизиране на дъгата по време на
заваряването. Гарантирано заваряване с всички видове електроди с дебелина до 4mm. , включително и с волфрамов
електрод в защитена среда (TIG). Изключително високо качество на заварката както при черни, така и при цветни
метали. Моделите ”VIKI WSM 200” са апарати за ММА и ТИГ- електродъгово заваряване и заваряване с волфрамов
електрод в защитна газова среда. Превключването между двата режима става много лесно, посредством ключе на
лицевия панел. СПЕЦИФИКАЦИЯ:. Автоматично охлаждане с вентилатори. Захранващо напрежение AC V 220/50Hz.
Обхват на заваръчния ток /А/: 10-200А Тегло: 9кг. Размери: височина 30см. , широчина 17см. , дължина 40см. Олекотен
неметален (пластмасов) кожух. Степен на защита IP 21 Входяща мощност (KVA) MMA/TIG- 6, 6/4, 5 Консумирана
мощност при 100% натоварване/200А/: ММА-28V/TIG-18V Окомплектовка: кабел за маса, кабел с ръкохватка за
електроди, аргонова ръкохватка /шланг за TIG заваряване/, маска и аксесоари. Инверторе
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Инверторни IGBT електрожени
Електрожени ВИКИ-WSM 200. Могат да се използват както за ръчно електродъгово заваряване така и за заваряване с
нетопим електрод в защитна газова среда ”АРГОН”. Електрожените са изключително олекотени, притежават отлични
заваръчни характеристики, позволяват използването на всички видове електроди (рутил стандартен, неръждаем,
чугунен и стоманен) с диаметър от 1мм до 4мм. включително Вградени функции: HOT START - за облекчено запалване на
заваръчната дъга. ANTISTICK - против залепване на електрода. ARC FORCE - за стабилизиране на дъгата по време на
заваряването. Гарантирано заваряване с всички видове електроди с дебелина до 4mm. , включително и с волфрамов
електрод в защитена среда (TIG). Изключително високо качество на заварката както при черни, така и при цветни
метали. Моделите ”VIKI WSM 200” са апарати за ММА и ТИГ- електродъгово заваряване и заваряване с волфрамов
електрод в защитна газова среда. Превключването между двата режима става много лесно, посредством ключе на
лицевия панел. СПЕЦИФИКАЦИЯ:. Автоматично охлаждане с вентилатори. Захранващо напрежение AC V 220/50Hz.
Обхват на заваръчния ток /А/: 10-200А Тегло: 9кг. Размери: височина 30см. , широчина 17см. , дължина 40см. Олекотен
неметален (пластмасов) кожух. Степен на защита IP 21 Входяща мощност (KVA) MMA/TIG- 6, 6/4, 5 Консумирана
мощност при 100% натоварване/200А/: ММА-28V/TIG-18V Окомплектовка: кабел за маса, кабел с ръкохватка за
електроди, аргонова ръкохватка /шланг за TIG заваряване/, маска и аксесоари. Инверторе
http://obiavidnes.com/obiava/43335/invertorni-igbt-elektrojeni

2-стаен апартамент, панел, 60м2, готов за живеене, с подобрения, Въстанически, 29 900 Евро
2-стаен панелен апартамент на много добро място за живеене в близост до училище Стоян Михайловски. Жилището е с
много подобрения и е перфектно поддържано, без преход. PVC дограма, външни щори, теракот навсякъде, стените са
шпакловани и боядисани, може директно да се живее без допълнителни ремонти. Разпределението е следното: спалня,
хол и кухня /отделни помещения/, голяма тераса на хола, терасата на кухнята е усвоена, баня, отделно WC и килер.
Входът е добре поддържан с паркинг пред блока. Цена: 29 900 Евро. За контакти: 0878 867 009, 032 96 00 65 Ваня.
http://obiavidnes.com/obiava/43333/2-staen-apartament-panel-60m2-gotov-za-jiveene-s-podobreniya-vystanicheski-2

Таен клиент – услуги за успешен бизнес от Семани България
Тайните клиенти са един от най-ефективните начини за проверка и повишаване на качеството на обслужване. Ползвайки
услугата таен клиент на Семани България, Вие поддържате високо качество на обслужване и мотивирате служителите
си. Проверяваме дейността на дистрибуторите и конкурентите Ви и оценяваме ефективността на промоции и
кампании. За успешен бизнес!
http://obiavidnes.com/obiava/43332/taen-klient--uslugi-za-uspeshen-biznes-ot-semani-bylgariya

Община Ковачевци
. Административните звена на община Ковачевци заверява удостоверения, адресни регистрации, разрешения, дубликати
на различни справки. В сградата й се помещава и служба “Местни данъци и такси”. Община Ковачевци е в Пернишка
област и заема 139.10 кв.км. Местността е подходяща за еко и културен туризъм, заради уникалния си архитектурен
облик, историята, останалите находки от Древността и Средновековието. Пчеларството и дърводобивът са отраслите
с перспективи за развитие. За кореспонденция: 2450 с. Ковачевци, област Перник, е-mail: oba_kovachevtsi@abv.bg, web:
kovachevtsi.com.
http://obiavidnes.com/obiava/43330/obshtina-kovachevci

СПЕШНО!!! 3-стаен апартамент, тухла, обзаведен, Кършияка
СПЕШНО!!! 3-стаен апартамент със застроена площ без общи части 78м2, в 13-годишна кооперация в Кършияка до
старата Пощата, на 5-ти етаж без асансьор. Апартаментът е напълно завършен и обзаведен, няма скосения.
Представлява: хол с кухненски бокс, 2 спални без преход, баня, отделно WC и панорамна тераса, на която се илиза от
всички помещения. Кооперацията е много добре поддържана с изглед към озеленени площи. Към жилището има
прилежащо избено помещение - 5 м2. Цена: 39 750 Евро. Офертата е валидна за клиенти с възможност за заплащане в
кеш. За контакти: 0878 867 009, 032 96 00 65 Ваня.
http://obiavidnes.com/obiava/43329/speshno-3-staen-apartament-tuhla-obzaveden-kyrshiyaka
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продавам блокфлейти
Продавам майсторски дървени блокфлейти от палисандър и пластмасова траверс флейта. GSM 0886094526
0897786392

и

http://obiavidnes.com/obiava/43325/prodavam-blokfleyti

уроци по барабани
Уроци по барабани и перкусия.Центъра.
GSM 0886094526 и 0897786392
http://obiavidnes.com/obiava/43324/uroci-po-barabani

уроци по барабани
Продавам майсторски дървени блокфлейти от палисандър и пластмасова траверс флейта. GSM 0886094526
0897786392
http://obiavidnes.com/obiava/43323/uroci-po-barabani

Транспортни услуги:0886916355
Хамали Грийн ЕООД
Транспортни услуги от 1 до 8 тона.
Разполагаме с бусове за центъра.
Предлагаме камиони с палетна количка и борд.
Курсове за цяла България
Хамалски услуги
0886916355
0897999317
http://obiavidnes.com/obiava/43321/transportni-uslugi0886916355

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/43318/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/43317/detektivska-agenciya-anagrama---24-chasa-detektivski-uslugi

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ХАМЕЛЕОН - 0887605798,0878747345
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела ,
проверка на алиби ,издирване на лица и МПС,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение ,
фото и видео заснемане ,
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/43316/detektivska-agenciya-hameleon---08876057980878747345

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
>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/43315/detektivska-agenciya-inkognito---chasten-detektiv---plovdiv--burgas--pazardjik

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,
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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/43314/detektivska-agenciya-inkognito---bezplatni-konsultacii

Детективска Агенция Инкогнито-София,Пловдив,Бургас,Варна
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>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/43313/detektivska-agenciya-inkognito-sofiyaplovdivburgasvarna

Детективска Агенция Инкогнито - Доказан Професионализъм
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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
>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/43312/detektivska-agenciya-inkognito---dokazan-profesionalizym

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
>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/43311/detektivi-inkognito---tyrsete-otgovorite-na-profesionalno-nivo----burgas--paza

НОВИ ГРУПИ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА НАРОДНИ ТАНЦИ
НОВИ ГРУПИ ЗА НАРОДНИ ТАНЦИ КЪМ ФГ „ВАЙ, ДУДУЛЕ!”
НАРОДНИ ТАНЦИ ЗА НАЧИНАЕЩИ И НАПРЕДНАЛИ, НОВИ ГРУПИ В СОФИЯ ОТ СЕПТЕМВРИ 2012 - ЗА
ВЪЗРАСТНИ
От 18.09.2012 в 69 СОУ “Димитър Маринов”, в Дружба-1, се сформира нова група за изучаване на български народни
танци, вторник и четвъртък от 19:00 до 20:30 във физкултурния салон. Облекло - по избор, обувки – без остри токчета.
Такса – 5 лв. за урок.
От 21.09.2012 в 138 СОУ “Проф. Васил Златарски” се сформира нова група за изучаване на български народни танци –
само популярни хорА за сватби, партита, хоротеки, всеки петък от 19:00 до 20:30 във физкултурния салон. Облекло - по
избор, обувки – без остри токчета. Такса – 5 лв. за урок.
За по-напредналите танцьори репетициите ще са в понеделник и сряда от 19:00 до 20:30 в салона на 138 СОУ.
http://obiavidnes.com/obiava/43308/novi-grupi-za-izuchavane-na-narodni-tanci

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/43307/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
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6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/43306/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/43305/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.
За контакти :
тел:0896747344,
e-mail:detectivi@abv.bg,
http://avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/43302/detektivska-agenciya-avalon--chasten-detektiv--dostypni-ceni

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ АНАГРАМА - 24 ЧАСА ДЕТЕКТИВСКИ УСЛУГИ
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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/43301/detektivska-agenciya-anagrama---24-chasa-detektivski-uslugi

Нова монолитна къща, 250м2 + 500м2 двор, гр. Садово, 68 000 Евро
Монолитна къща на няколко нива, строена 2005г., изцяло завършена отвън с PVC дограма, топлоизолация и минерална
мазилка с гараж за 2 коли. Дворът е 500 м2, перфектно поддържан и озеленен, с изградено барбекю и навес за лятна
кухня, семеен параклис. Необходими са интериорни довършителни работи. Цена: 68 000 Евро. За контакти: 0878 867 009,
032 96 00 65 Ваня.
http://obiavidnes.com/obiava/43300/nova-monolitna-kyshta-250m2--500m2-dvor-gr-sadovo-68-000-evro

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ХАМЕЛЕОН - 0887605798,0878747345
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела ,
проверка на алиби ,издирване на лица и МПС,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение ,
фото и видео заснемане ,
издирване на биологични родители ,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни и непълнолетни ,
проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства .
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана !
тел:0878747345, 0887605798,
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e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/43299/detektivska-agenciya-hameleon---08876057980878747345

Букети за любимия човек
търсите евтини букети за любимия човек? Елате в нашия магазин за букети. Нашите професионалисти могат да ви
направят изключително красиви и стилни букети
http://obiavidnes.com/obiava/43298/buketi-za-lyubimiya-chovek

Букети за любимия човек
търсите евтини букети за любимия човек? Елате в нашия магазин за букети. Нашите професионалисти могат да ви
направят изключително красиви и стилни букети
http://obiavidnes.com/obiava/43297/buketi-za-lyubimiya-chovek

Изработка и оптимизация на Уеб сайтове
За Вашия личен или корпоративен сайт предлагаме:
- SEO поддръжка, оптимизация и популяризиране на web сайтове, SEO одит, SEM , SMM (маркетинг в социални
мрежи);
- SEO copywriting за сайтове, блогове и социални мрежи – гаранция за уникалност;
- Изработка на уеб сайт: дизайн с HTML5, CSS3 и JavaScript ; актуализиране; поддръжка; управление на web
съдържание с CMS системи.
Изгодни цени, отстъпки за повече от една услуга.
За контакт: +359895411827; e-mail: mastah1714@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/43296/izrabotka-i-optimizaciya-na-ueb-saytove

КУПУВАМЕ БИЗНЕС!!!ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
Купуваме всякакви фирми натрупали големи задължения,пред фалит и несъстоятелност.
Безплатни юридически бизнес консултации и съдействие.
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 .
За ЕТ.еднолични търговци не става .
Цените за услугите ни са по договаряне,заплаща се след финализиране на сделката-регистрация и вписване на промяната
в Търговския регистър .
Цените за услугите ни са атрактивни и най ниски на пазара .
Работим с адвокатски кантори в всички по голями градове на България,или Ваш доверен адвокат ако имате такъв .
Офертата е валидна за търговски дружества от всички бизнес сектори и региони на България.
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Само при нас веднага Ви отпада солидарната отговорност.
За контакт само на тел.0896948733 0889588919
http://obiavidnes.com/obiava/43293/kupuvame-biznesosvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas-

КУПУВАМЕ БИЗНЕС!!!ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
Купуваме всякакви фирми натрупали големи задължения,пред фалит и несъстоятелност.
Безплатни юридически бизнес консултации и съдействие.
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 .
За ЕТ.еднолични търговци не става .
Цените за услугите ни са по договаряне,заплаща се след финализиране на сделката-регистрация и вписване на промяната
в Търговския регистър .
Цените за услугите ни са атрактивни и най ниски на пазара .
Работим с адвокатски кантори в всички по голями градове на България,или Ваш доверен адвокат ако имате такъв .
Офертата е валидна за търговски дружества от всички бизнес сектори и региони на България.
Само при нас веднага Ви отпада солидарната отговорност.
За контакт само на тел.0896948733 0889588919
http://obiavidnes.com/obiava/43292/kupuvame-biznesosvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas-

10.1" (25.65 cm) ACER ICONIA TAB A511 таблет
10.1" (25.65 cm) ACER ICONIA TAB A511 таблет, черен, 3G, капацитивен Multi-Touch дисплей (microHDMI), четириядрен
nVidia Tegra 3 1.4GHz, 1GB RAM, 32GB вградена памет, 802.11n, bluetooth, 2 x camera, Android 4.0, 680g., 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/43290/101-2565-cm-acer-iconia-tab-a511-tablet

15.6" (39.62 cm) ACER V3-531G-B9704G75Maii
15.6" (39.62 cm) ACER V3-531G-B9704G75Maii, двуядрен Pentium® B970 2.3GHz, HD LED Display & GeForce GT 630M 1GB
(HDMI), 4GB, 750GB, DVDRW, Linux, 2.6kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/43286/156-3962-cm-acer-v3-531g-b9704g75maii

18.4" (46.74 cm) Asus K95VM-YZ088D
18.4" (46.74 cm) Asus K95VM-YZ088D, Dark Brown, четириядрен Intel® Core™ i7 3610QM 2.3/3.3GHz, FULL HD LED
Display & GeForce GТ 630M 1GB DDR3 (HDMI), 4GB, 3TB 7200rpm, DVDRW, USB3.0, Free DOS, 4.1kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/43284/184-4674-cm-asus-k95vm-yz088d
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15.6" (39.62 cm) Lenovo Y580 59335956
15.6" (39.62 cm) Lenovo Y580 59335956, Metal Grey, четириядрен Intel™ Core i7 3630QM 2.4/3.4GHz, HD LED Display &
GeForce GTX 660M 2GB DDR5 (HDMI), 4GB, 1TB, DVDRW, USB3.0, Free DOS, 2.8kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/43281/156-3962-cm-lenovo-y580-59335956

Ivy Bridge Core i3 3220 Dual Core (3.3GHz
Ivy Bridge Core i3 3220 Dual Core (3.3GHz, 3MB L3, 650MHz GPU, LGA1155) BOX
http://obiavidnes.com/obiava/43278/ivy-bridge-core-i3-3220-dual-core-33ghz

Ivy Bridge Core i3 3240 Dual Core (3.4GHz
Ivy Bridge Core i3 3240 Dual Core (3.4GHz, 3MB L3, 650MHz GPU, LGA1155) BOX
http://obiavidnes.com/obiava/43275/ivy-bridge-core-i3-3240-dual-core-34ghz

DVD-R media 4.7GB Emtec
DVD-R media 4.7GB Emtec, 16x
http://obiavidnes.com/obiava/43273/dvd-r-media-47gb-emtec

Сок и гел !!!
Елате на нашия уеб адрес за Продукти от Алое. Имате нужда от информация за Продукти от Алое? Предлагаме ви да
съберете сведения за Naturesway на нашата страница.
http://obiavidnes.com/obiava/43270/sok-i-gel-

СМС

!

СМС пожелания за рожден ден. Желаете информация за СМС за рожден ден? Можете да откриете информация за
Рожден ден на нашия специализиран сайт.
http://obiavidnes.com/obiava/43269/sms----

Интериорен дизайн, екстериорен 3DKOEV-DESIGN 3D архитектурно проектиране и Графичен
дизайн.
Интериорен дизайн, екстериорен 3DKOEV-DESIGN 3D архитектурно проектиране и 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/43256/interioren-dizayn-eksterioren-3dkoev-design-3d-arhitekturno-proektirane-i-grafi

Интериорен дизайн, екстериорен 3DKOEV-DESIGN 3D архитектурно проектиране и Графичен
дизайн.
Интериорен дизайн, екстериорен 3DKOEV-DESIGN 3D архитектурно проектиране и 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/43255/interioren-dizayn-eksterioren-3dkoev-design-3d-arhitekturno-proektirane-i-grafi

АНТИЦЕЛУЛИТЕН ВАКУУМЕН МАСАЖОР CEHUIOSS MD ** 58 лв.
ВАКУУМЕН АНТИЦЕЛУЛИТЕН МАСАЖОР CEHUIOSS MD
** ПАТЕНТОВАНАТА ВАКУУМНА СИСТЕМА РАЗБИВА МАСТНИТЕ КЛЕТКИ И ПРЕМАХВА ЦЕЛУЛИТА ЛЕСНО,
ТРАЙНО Е ЕФЕКТИВНО!
** МАСАЖОРЪТ СЪЧЕТАВА ТРИ ФУНКЦИИ: МАСАЖ, ВАКУУМ И ИНФРАЧЕРВЕНА СВЕТЛИНА ЗА КРАСИВА
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СЕКСАПИЛНА ФИГУРА!
Антицелулитният вакуумен масажор СEHUIOSS MD е високоефективна система за отслабване със светлина и
масажни ролери, които премахват излишните мазнини и целулита лесно и ефективно!
Масажорът съчетава три функции в един компактен уред: масаж, вакуум и инфрачервена светлина за красиво и
стегнато тяло.
След вакуумното масажиране резултатът е бързо и ефективно елиминиране на целулита и излишните мазнини,
постигайки така желаната слаба, сексапилна и очарователна фигура, без операционна намеса и агресивна терапия,
спестявайки време, усилия и средства.
Масажорът е идеален за ръцете, корема, гърба, талията, бедрата, краката и седалището. Могат да се отбележат
следните предимства:
- топи мазнините неусетно;
- дълбок антицелулитен масаж;
- изглажда кожата благодарение на светлината;
- стяга отпуснатата кожа;
- използва се само по 10 минути на ден.
Вакуумната терапия е изпитан метод, считан за един от най-ефективните при проблеми с подкожни неравности,
предизвикани от целулитните възелчета. Тя стимулира циркулацията на кръвта в дермиса и хиподермиса. Кожата става
по-еластична, като нейната текстурата и тен се подобряват значително.
Трансформирайте тялото си, като свалите сантиметри и подобрите вида на кожата си без много усилия, при
домашни условия.
При ханша: масажирайте отдолу нагоре с кръгови движения, за да стимулирате подкожната микроциркулация
СEHUIOSS MD едновременно унищожава мазнините и целулита в дълбочина и подмладява кожата. Действа чрез двете
масажиращи ролки с двойно изгарящо действие, съчетани със светлинна терапия, като буквално стопяват натрупаната
мазнина и същевременно подмладяват кожата. Патентованата вакуумна система разбива мастните клетки, които
спомагат за образуване на целулита и трайно ги елиминират.
Докато си почивате у дома, бързо и лесно оформяте ръцете, корема, гърба, талията, ханша, задните части, бедрата и
фактически цялото тяло.
СEHUIOSS MD ще ви помогне да промените тялото си изцяло- от краката до ръцете. Използвайте масажора 3 пъти
седмично и резултата няма да закъснее. При това постигате желаната стройна фигура без значителни разходи за скъпи
терапии, хирургически намеси и липосукции, които крият известен риск за вашето здраве.
Видеоклипове:
http://youtu.be/DBP7z0Fj868
http://youtu.be/omrXnvryNvc
http://youtu.be/ZRUQChFdka0
Гаранция 1 г. Сертификат СЕ.
Произход: Китай
ЦЕНА: 58 лв.
ПОКУПКИ:
София, пазар "Борово", павилион 12
(срещу супермаркет "Европа")
или по куриер на Еконт с наложен платеж; такса до поискване 5,60 лв., а до адрес 6,70 лв. и получаване на следващия ден,
а в селища , в които Еконт няма офиси таксата до адрес е 8 лв. и получаване до 3 работни дни.
ЗАБЕЛЕЖКА: При поръчка чрез онлайн магазините посочени по-долу куриерската такса се намалява с -20%!
КОНТАКТИ:
02/855 26 35; 0887/255 692; 0888/373 974
albods@abv.bg
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ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ:
www.albo-bg.com
www.albobg.com
http://obiavidnes.com/obiava/43253/anticeluliten-vakuumen-masajor-cehuioss-md--58-lv

АНТИЦЕЛУЛИТЕН ВАКУУМЕН МАСАЖОР CEHUIOSS MD ** 58 лв.
ВАКУУМЕН АНТИЦЕЛУЛИТЕН МАСАЖОР CEHUIOSS MD
** ПАТЕНТОВАНАТА ВАКУУМНА СИСТЕМА РАЗБИВА МАСТНИТЕ КЛЕТКИ И ПРЕМАХВА ЦЕЛУЛИТА ЛЕСНО,
ТРАЙНО Е ЕФЕКТИВНО!
** МАСАЖОРЪТ СЪЧЕТАВА ТРИ ФУНКЦИИ: МАСАЖ, ВАКУУМ И ИНФРАЧЕРВЕНА СВЕТЛИНА ЗА КРАСИВА
СЕКСАПИЛНА ФИГУРА!
Антицелулитният вакуумен масажор СEHUIOSS MD е високоефективна система за отслабване със светлина и
масажни ролери, които премахват излишните мазнини и целулита лесно и ефективно!
Масажорът съчетава три функции в един компактен уред: масаж, вакуум и инфрачервена светлина за красиво и
стегнато тяло.
След вакуумното масажиране резултатът е бързо и ефективно елиминиране на целулита и излишните мазнини,
постигайки така желаната слаба, сексапилна и очарователна фигура, без операционна намеса и агресивна терапия,
спестявайки време, усилия и средства.
Масажорът е идеален за ръцете, корема, гърба, талията, бедрата, краката и седалището. Могат да се отбележат
следните предимства:
- топи мазнините неусетно;
- дълбок антицелулитен масаж;
- изглажда кожата благодарение на светлината;
- стяга отпуснатата кожа;
- използва се само по 10 минути на ден.
Вакуумната терапия е изпитан метод, считан за един от най-ефективните при проблеми с подкожни неравности,
предизвикани от целулитните възелчета. Тя стимулира циркулацията на кръвта в дермиса и хиподермиса. Кожата става
по-еластична, като нейната текстурата и тен се подобряват значително.
Трансформирайте тялото си, като свалите сантиметри и подобрите вида на кожата си без много усилия, при
домашни условия.
При ханша: масажирайте отдолу нагоре с кръгови движения, за да стимулирате подкожната микроциркулация
СEHUIOSS MD едновременно унищожава мазнините и целулита в дълбочина и подмладява кожата. Действа чрез двете
масажиращи ролки с двойно изгарящо действие, съчетани със светлинна терапия, като буквално стопяват натрупаната
мазнина и същевременно подмладяват кожата. Патентованата вакуумна система разбива мастните клетки, които
спомагат за образуване на целулита и трайно ги елиминират.
Докато си почивате у дома, бързо и лесно оформяте ръцете, корема, гърба, талията, ханша, задните части, бедрата и
фактически цялото тяло.
СEHUIOSS MD ще ви помогне да промените тялото си изцяло- от краката до ръцете. Използвайте масажора 3 пъти
седмично и резултата няма да закъснее. При това постигате желаната стройна фигура без значителни разходи за скъпи
терапии, хирургически намеси и липосукции, които крият известен риск за вашето здраве.
Видеоклипове:
http://youtu.be/DBP7z0Fj868
http://youtu.be/omrXnvryNvc
http://youtu.be/ZRUQChFdka0
Гаранция 1 г. Сертификат СЕ.
Произход: Китай
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ЦЕНА: 58 лв.
ПОКУПКИ:
София, пазар "Борово", павилион 12
(срещу супермаркет "Европа")
или по куриер на Еконт с наложен платеж; такса до поискване 5,60 лв., а до адрес 6,70 лв. и получаване на следващия ден,
а в селища , в които Еконт няма офиси таксата до адрес е 8 лв. и получаване до 3 работни дни.
ЗАБЕЛЕЖКА: При поръчка чрез онлайн магазините посочени по-долу куриерската такса се намалява с -20%!
КОНТАКТИ:
02/855 26 35; 0887/255 692; 0888/373 974
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ:
www.albo-bg.com
www.albobg.com
http://obiavidnes.com/obiava/43249/anticeluliten-vakuumen-masajor-cehuioss-md--58-lv

Пощенски кодове България
Имате нужда от Пощенски кодове в България? Предоставяме ви да откриете сведения за Пощенски кодове Пловдив.
Погледнете нашия специализиран сайт за Пощенски кодове Варна.
http://obiavidnes.com/obiava/43246/poshtenski-kodove-bylgariya

Ще направя презентация за шестица.
Уникална презентация на Power Point. Всякакви добавки - илюстрации, видео клипове, песни, анимации, ефекти. До
двайсет слайда. За повече информация: http://www.nmarket.bg/cgi-bin/index.pl?_state=OfferDetails&ID=4678
http://obiavidnes.com/obiava/43239/shte-napravya-prezentaciya-za-shestica

Валутен калкулатор online
Посетете нашия уеб адрес за Валутен калкулатор онлайн. Търсите информация за Напред. БГ? Можете да намерите
сведения за Валутен калкулатор онлайн на нашата тематична страница.
http://obiavidnes.com/obiava/43237/valuten-kalkulator-online

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ФОКС-ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ-0888400413
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/43233/detektivska--agenciya--foks-chasten-detektiv-0888400413

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/43230/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv--rumen-radev

Детективска агенция "Стар"-0885350440
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
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ !!!
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
http://obiavidnes.com/obiava/43229/detektivska-agenciya-star-0885350440

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
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-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>GPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/43226/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/43225/detektivi-inkognito---tyrsete-otgovorite-na-profesionalno-nivo----burgas--paza
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Подготовка за матура и кандидатстудентски изпити в Софийския университет и УНСС
Учебен център Орбис организира подготовка за матура и кандидатстудентски изпити по немски, английски, френски,
испански, италиански, български език и математика. Езиковото обучение включва граматичен преговор, решаване на
тестове и писане на есе. Часовете се провеждат в удобно за учениците и преподавателя време. Цена: 15 лева на учебен
час. При двама курсисти цената е 12 лева на учебен час
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/43224/podgotovka-za-matura-i-kandidatstudentski-izpiti-v-sofiyskiya-universitet-i-unss

Кухненско ренде - помощник на всяка домакиня
Кухненско ренде - помощник на всяка домакиня
Какви са преимуществата на кухненското ренде Найсер Дайсер Плюс?
С Найсер Дайсер работите без сълзи, без дразнене и миризми
Nicer Dicer Plus реже лесно, бързо и без усилия
Изпитвате задоволство от резултатите при всяко ползване на кухненското ренде.
Найсер Дайсер предпазва ръцете от порязване.
Безопасен за деца
Лесно режете всякакви видове плодове и зеленчуци с различни по големина форми.
Бързо и лесно нарязвате ситно зеленчуци, плодове, месо, сирене,.Може да се мие в миялна машина.Цена 59лв
1 Лесен и удобен за употреба от цялото семейство
2 Реже лесно, бързо и без усилия
3 Безопасен за деца
4 Предпазва ръцете от порязване
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/43223/kuhnensko-rende---pomoshtnik-na-vsyaka-domakinya

Силиконова протеза против хъркане.
Силиконова протеза против хъркане.
мажът ви хърка или вие хъркате?Не се притеснявайте ,вече никой няма да разбере!Ще имате спокоен и дълбок сън!
Това е протеза, която се поставя в носа и улеснява дишането по време на сън.
Основното и предназначение е да възпрепятства хъркането.
Закрепването в носната кухина е надеждно посредством "щипката" образувана от
срещуположните издатини, а цялата протеза не причинява дискомфорт
поради материала от който е направена - мек силикон за медицински нужди с антибактериално
действие. Цена 20лв
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Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/43222/silikonova-proteza-protiv-hyrkane

органайзер за задната седалка на колата.
органайзер за задната седалка на колата.
Органайзерът за кола се поставя на гърба на седалката на шофьора или на пътника до него;
Практично и удобно ще подредите във различните отделения храна,напитки и играчки за детето.
Има место за вестника и чадъра.Предпазва седалката ,доставя удоволствие и ред в колата. Цена 20лв
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/43220/organayzer-za-zadnata-sedalka-na-kolata

Електронен уред за борба с гризачи
Електронен уред за борба с гризачи
ефективно и екологично средство.
Решава проблеми с вредни гризачи - мишки, плъхове, както и хлебарки, мравки и др. подобни. Подходящ за жилища, офиси,
хотели, ресторанти и др. обитаеми помещения.
ефект се проявява около 7-10 дни след включване на уреда, а максимален ефект се постига след още около седмица
Под въздействие на електромагнитното поле, което създава уредът, те напускат укритията си.
страна: България
тегло: 0.050 кг.
гаранция: 12 месеца
цена: 30.00 лв.
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/43219/elektronen-ured-za-borba-s-grizachi

органайзер за задната седалка на колата.
органайзер за задната седалка на колата.
Органайзерът за кола се поставя на гърба на седалката на шофьора или на пътника до него;
Практично и удобно ще подредите във различните отделения храна,напитки и играчки за детето.
Има место за вестника и чадъра.Предпазва седалката ,доставя удоволствие и ред в колата. Цена 20лв
Интернет магазини
www.market99.net
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www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/43217/organayzer-za-zadnata-sedalka-na-kolata

Най-добрите гуми
Фирма Гуми 7 може да предложи на своите клиенти богато разнообразие от качествени немски гуми на промоционална
цена. Заповядайте в нашия шоу рум за да разгледате нашите предложения за гуми. Телефон за контакти: 02/ 441 12 68
http://obiavidnes.com/obiava/43215/nay-dobrite-gumi

автосервиз красно село
Ние от автосервиз Бети Ауто 85 можем да ви предложим цялостен ремонт на вашата кола. Нашите служители са с
дългогодишен стаж и са високо специализирани във всяка една сфера. За повече информация ни се обадете на телефон:
0885
657 611
http://obiavidnes.com/obiava/43213/avtoserviz-krasno-selo

Електрически одеала и възглавници
Електрически одеала и възглавници
Край на студените чаршафи и дебели одеала.
С нашите електрически одеала ние Ви предлагаме топлина и комфорт в студените дни и нощи.
Невероятно икономични / 20ст. за 10 часа / разход на ел.енергия.
Постелени под Вашият чаршаф те ще Ви създадат уютът от който се нуждаете.
Нашата фирма произвежда електрически одеяла от 5 год.
Отговорни сме пред нашите клиенти с високото качество и безопасност на произведените продукти.
Гаранцията на ел.одеялата е 12 месеца.
Вие закупувате ел.одеяло директно от производителя без допълните надценки.
Предлаганите размери са :
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 Болградов
тел:089/78 78 549
гр.Сливен
www.stepbol@abv.bg
stepbol@abv.bg
ДОСТАВКА ДО ОФИС ЕКОНТ 5 лв .
ДОСТАВКА ДО ВАШ АДРЕС /домашен или служебен / 7 лв
http://obiavidnes.com/obiava/43212/elektricheski-odeala-i-vyzglavnici

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.
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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/43209/chastna-detektivska-agenciya-ayaks-rs-razpolaga-s-tochnata-tehnika-tochniyat-ekip-i-

Курсове за кандидат-студенти
ИНТЕРЛОГОС

и

МАТУРА

по

математика

в

Образователен

център

Курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по математика в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
„ИНТЕРЛОГОС” предлага курсове за кандидат-студенти по математика:
целогодишно обучение в 140 астрономически часа и допълнителни часове за тренинг и пробни изпити;
обучение за решаване на задачи и решаване на тест;
малки групи и опитни преподаватели;
осигурени учебни материали;
удобен офис в центъра на София, разсрочено плащане;
традиционна отлична успеваемост.
ЗАПИСВАНЕТО ВЕЧЕ ЗАПОЧНА!
http://obiavidnes.com/obiava/43208/kursove-za-kandidat-studenti-i-matura-po-matematika-v-obrazovatelen-centyr-inter

Курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по история в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
Курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по история в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
„ИНТЕРЛОГОС” предлага курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по ИСТОРИЯ:
целогодишно обучение в 140 астрономически часа и допълнителни часове за тренинг и пробни изпити;
обучение за развиване на тема и решаване на тест;
малки групи и опитни преподаватели;
осигурени учебни материали;
удобен офис в центъра на София, разсрочено плащане;
традиционна отлична успеваемост.
ЗАПИСВАНЕТО ВЕЧЕ ЗАПОЧНА!
http://obiavidnes.com/obiava/43207/kursove-za-kandidat-studenti-i-matura-po-istoriya-v-obrazovatelen-centyr-interlog

Курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по български език и литература в ИНТЕРЛОГОС
Курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по български език и литература в ИНТЕРЛОГОС
„ИНТЕРЛОГОС” предлага курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА:
целогодишно обучение в 140 астрономически часа и допълнителни часове за тренинг и пробни изпити;
обучение за развиване на тема и решаване на тест;
малки групи и опитни преподаватели;
осигурени учебни материали;
удобен офис в центъра на София, разсрочено плащане;
традиционна отлична успеваемост.
ЗАПИСВАНЕТО ВЕЧЕ ЗАПОЧНА!
http://obiavidnes.com/obiava/43206/kursove-za-kandidat-studenti-i-matura-po-bylgarski-ezik-i-literatura-v-interlogo
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Курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по биология и химия в Образователен център
ИНТЕРЛОГОС
Курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по биология и химия в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
„ИНТЕРЛОГОС” предлага курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по БИОЛОГИЯ и ХИМИЯ:
целогодишно обучение в 140 астрономически часа и допълнителни часове за тренинг и пробни изпити;
обучение за развиване на тема и решаване на тест;
малки групи и опитни преподаватели;
осигурени учебни материали;
удобен офис в центъра на София, разсрочено плащане;
традиционна отлична успеваемост.
ЗАПИСВАНЕТО ВЕЧЕ ЗАПОЧНА!
http://obiavidnes.com/obiava/43205/kursove-za-kandidat-studenti-i-matura-po-biologiya-i-himiya-v-obrazovatelen-centyr

Курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по ГЕОГРАФИЯ в Образователен център
ИНТЕРЛОГОС
Курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по ГЕОГРАФИЯ в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
„ИНТЕРЛОГОС” предлага курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по ГЕОГРАФИЯ:
целогодишно обучение в 140 астрономически часа и допълнителни часове за тренинг и пробни изпити;
обучение за развиване на тема и решаване на тест;
малки групи и опитни преподаватели;
осигурени учебни материали;
удобен офис в центъра на София, разсрочено плащане;
традиционна отлична успеваемост.
ЗАПИСВАНЕТО ВЕЧЕ ЗАПОЧНА!
http://obiavidnes.com/obiava/43204/kursove-za-kandidat-studenti-i-matura-po-geografiya-v-obrazovatelen-centyr-interl

Курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по английски, немски и френски език в
Образователен център ИНТЕРЛОГОС
Курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по английски, немски и френски език в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
„ИНТЕРЛОГОС” предлага курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ и ФРЕНСКИ ЕЗИК:
целогодишно обучение в 140 астрономически часа и допълнителни часове за тренинг и пробни изпити;
обучение за развиване на есе и решаване на тест;
малки групи и опитни преподаватели;
осигурени учебни материали;
удобен офис в центъра на София, разсрочено плащане;
традиционна отлична успеваемост.
ЗАПИСВАНЕТО ВЕЧЕ ЗАПОЧНА!
http://obiavidnes.com/obiava/43203/kursove-za-kandidat-studenti-i-matura-po-angliyski-nemski-i-frenski-ezik-v-obra

Курсове за кандидатсване в УНСС в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
Курсове за кандидатсване в УНСС в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
„ИНТЕРЛОГОС” предлага курсове за кандидатстване в УНСС по всички предмети (български език и литература,
история, география, математика, английски, немски и френски език):
целогодишно обучение в над 100 астрономически часа, допълнителни часове за тренинг в решаване на тестове и пробни
изпити;
малки групи, високо квалифицирани преподаватели;
удобен офис-центъра на София, разсрочено плащане;
традиционна отлична успеваемост.
ЗАПИСВАНЕТО ВЕЧЕ ЗАПОЧНА!
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http://obiavidnes.com/obiava/43202/kursove-za-kandidatsvane-v-unss-v-obrazovatelen-centyr-interlogos

Курсове за МАТУРА в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
Курсове за МАТУРА в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
„ИНТЕРЛОГОС” предлага подготовка за МАТУРА по всички предмети (български език и литература, история,
география, математика, химия, биология, английски, немски и френски език):
целогодишно обучение в над 100 астрономически часа, допълнителни часове за тренинг в решаване на тестове и пробни
матури;
малки групи, квалифицирани преподаватели;
преподаване на целия матуритетен материал и регулярно изпитване;
удобен офис в центъра на София, разсрочено плащане;
традиционна отлична успеваемост.
ЗАПИСВАНЕТО ВЕЧЕ ЗАПОЧНА!
http://obiavidnes.com/obiava/43201/kursove-za-matura-v-obrazovatelen-centyr-interlogos

Курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ в СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ в Образователен център
ИНТЕРЛОГОС
Курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ в СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
„ИНТЕРЛОГОС” предлага изпитана система за кандидатстване в СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ с
общообразователните предмети (български език и литература, история, география, математика, химия, биология,
английски, немски и френски език):
целогодишно обучение в 140 астрономически часа и допълнителни часове за тренинг и пробни изпити;
малки групи и опитни преподаватели;
удобен офис в центъра на София, разсрочено плащане;
традиционна отлична успеваемост.
ЗАПИСВАНЕТО ВЕЧЕ ЗАПОЧНА!
http://obiavidnes.com/obiava/43200/kursove-za-kandidat-studenti-v-sofiyski-universitet-v--obrazovatelen-centyr-inte

Курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ в СУ, УНСС, УАСГ, ВТУ, ЮЗУ, ЛТУ в Образователен
център ИНТЕРЛОГОС
Курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ в СУ, УНСС, УАСГ, ВТУ, ЮЗУ, ЛТУ в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
„ИНТЕРЛОГОС” предлага курсове за кандидатстване в СУ, УНСС, УАСГ, ВТУ, ЮЗУ, ЛТУ по български език и
литература, история, география, математика, химия, биология, английски, немски, и френски език:
целогодишно обучение в 140 астрономически часа и допълнителни часове за тренинг и пробни изпити;
малки групи и опитни преподаватели;
удобен офис в центъра на София, разсрочено плащане;
традиционна отлична успеваемост.
ЗАПИСВАНЕТО ВЕЧЕ ЗАПОЧНА!
http://obiavidnes.com/obiava/43199/kursove-za-kandidat-studenti-v-su-unss-uasg-vtu-yuzu-ltu-v-obrazovatelen-cen

Курсове за кандидатстване след 7 клас в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
Курсове за кандидатстване след 7 клас в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
"ИНТЕРЛОГОС" предлага курсове за кандидатстване след 7 клас :
целогодишно обучение в 90 астрономически часа и допълнителни часове за тренинг в решаване на тест и пробни изпити;
подробно преподаване на целия материал от 5, 6 и 7 клас;
тренинг в решаване на задачи и упражнение върху трансформиращ преразказ;
малки групи и опитни преподаватели;
осигурени учебни материали;
удобен офис в центъра на София, разсрочено плащане.
ЗАПИСВАНЕТО ВЕЧЕ ЗАПОЧНА!
http://obiavidnes.com/obiava/43198/kursove-za-kandidatstvane-sled-7-klas-v-obrazovatelen-centyr-interlogos
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Сервиз за принтери
АРБИКАС - Презареждане и рециклиране на тонер касети за принтери, копири и
многофункционални устройства. Зареждане и разпушване на мастилоструйни глави.
Професионален сервиз за офис техника с над 16 годишен опит. Директен вносител на
оригинални и неоригинални резервни части. Кратки срокове, надеждност и гарантирано
качество. Обсужване по адреси.
Оставете грижите за вашата офис техника и консумативи на нас.
http://obiavidnes.com/obiava/43196/serviz-za-printeri

Зареждане на тонер касети
Зареждане на тонер касети за Xerox Phaser 3117, 3140, PE 220, 120 WC 3119
Цени за зареждане:
Xerox Phaser 3117, Зареждане на тонер касета, - 36,00 лв. с ДДС
Xerox Phaser 3140, Зареждане на тонер касета за 1500копия – 36.00 лв. с ДДС
Xerox Phaser 3140, Зареждане на тонер касета за 2500 копия – 38.40 лв. с ДДС
Xerox Phaser 3140, Зареждане на тонер касета и смяна ресет чип за 1500 копия – 46,80 лв. с ДДС
Xerox Phaser 3140, Зареждане на тонер касета и смяна ресет чип за 2500 копия –
50.40 лв. с ДДС
Xerox PE 220, Зареждане на тонер касета и ресетиране на чип за 3000 копия –
48.00 лв. с ДДС
Xerox PE 120, Зареждане на тонер касета и ресетиране на чип за 3500 kопия –
42.00 лв. с ДДС
Xerox PE 120, Зареждане на тонер касета и ресетиране на чип за 5000 kопия –
60.00 лв. с ДДС
Xerox WC 3119, Зареждане на тонер касета и ресетиране на чип, 3к – 42.00 лв. с ДДС
Касетите са придружени с ТЕСТ за гарнация на качество на печат.
Продажба на нови оригинални и съвместими консумативи за офис техника –
тонер касети, мастилници, ленти, модули, шпули, тонери, девелопери; www.arbikas.com
http://obiavidnes.com/obiava/43195/zarejdane-na-toner-kaseti

Зареждане на тонер касети
Зареждане на тонер касети за Samsung ML 1510/1710, 1610, 1660/1665, 1640/2240, 1660/1665,
SCX 4016/4216, 4300, 4521F, 4600/4623
Цени за зареждане с ДДС:
Samsung ML 1510/1710, Зареждане на тонер касета за 3000 kопия – 36.00лв.
Samsung ML 1610, Зареждане на тонер касета за 2000 kопия – 33.60 лв.
Samsung ML 1660/1665, Зареждане на тонер касета за 1500 kопия – 38.40 лв.
Samsung ML 1660/1665, Зареждане на тонер касета и смяна на ресет чип за 1500 kопия 46,80 лв.
Samsung ML 1640/2240, Зареждане на тонер касета за 1500 копия – 33.60 лв.
amsung ML 1640/2240, Зареждане на тонер касета /стартова за 700 копия/ - 32.40 лв.
Samsung SCX 4016/4216, Зареждане на тонер касета за 3000 kопия – 36.00 лв.
Samsung SCX 4300, Зареждане на тонер касета за 2000 копия – 36.00 лв.
Samsung SCX 4300, Зареждане на тонер касета и смяна ресет чип за 2000 копия – 46,80 лв.
Samsung SCX 4521F, Зареждане на тонер касета за 1500 kопия – 33.60 лв.
Samsung SCX 4521F, Зареждане на тонер касета за 3000 копия – 36.00 лв.
Samsung SCX 4600/4623, Зареждане на стартова тонер касета за 1500 копия – 36.00 лв.
Samsung SCX 4600/4623, Зареждане на тонер касета за 2500 копия – 38.40 лв.
Samsung SCX 4600/4623, Зареждане на тонер касета и смяна на ресет чип за 1500 копия 50.40 лв.
Samsung SCX 4600/4623, Зареждане на тонер касета и смяна на ресет чип за 2500 копия 54.00 лв.
Касетите са придружени с ТЕСТ за гарнация на качество на печат.
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Продажба на нови оригинални и съвместими консумативи за офис техника –
тонер касети, мастилници, ленти, модули, шпули, тонери, девелопери; www.arbikas.com
http://obiavidnes.com/obiava/43194/zarejdane-na-toner-kaseti

Зареждане на тонер касети
Зареждане на тонер касети за HP 1010/1012/1015/1018/1020/1022/ P1005/1006/1505/4/4+/5
Цени за зареждане с ДДС:
HP 1010/1012/1015/1018/1020/1022, Зареждане на тонер касета за 2000 копия –
36.00 лв.
HP P1005/ P1006, Зареждане на тонер касета за 1500 копия – 36.00 лв.
HP P1005/ P1006, Зареждане на тонер касета за 700 копия /стартова/ - 33.60 лв.
HP P1505, Зареждане на тонер касета за 1000 копия /стартова/ - 33.60 лв.
HP P1505, Зареждане на тонер касета за 2000 копия – 36.00 лв.
HP 4/4+/5, Зареждане на дълбока тонер касета за 8800 копия – 62.40 лв.
HP 4/4+/5, Зареждане на плитка тонер касета за 6800 копия – 52.80 лв.
Касетите са придружени с ТЕСТ за гарнация на качество на печат.
Продажба на нови оригинални и съвместими консумативи за офис техwww.arbikas.comника –
тонер касети, мастилници, ленти, модули, шпули, тонери, девелопери;
http://obiavidnes.com/obiava/43193/zarejdane-na-toner-kaseti

Шперплат за кофраж - водоустойчив / хидрофобен
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-топола, черен и кафяв филм, фенолово WBP лепило:
20х1220х2440мм;
21х1220х2440мм.
• Вилици, поцинковани
• Шпилки за вертикален кофраж с 2 бр.гайки, поцинковани
• Влагоустойчиви ОСБ /OSB/ плоскости - внос от САЩ:
OSB-3 – размер: 8.7x1220x2440мм;
OSB-3 – размер: 9.5x1220x2440мм;
OSB-3 – размер: 11.1x1220x2440мм;
OSB-3 – размер: 15.1х1220х2440мм;
OSB-3 – размер: 18.3x1220x2440мм.
ЗА КОЛИЧЕСТВА - ДОСТАВКИ В ЦЯЛАТА СТРАНА !!!
Складови бази във Варна и София
0888416733; 0884266912; 02/9310348;
www.shperplat.com
www.vodoustoichivshperplat.com
www.osbbg.com
http://obiavidnes.com/obiava/43189/shperplat-za-kofraj---vodoustoychiv--hidrofoben

ВОДОУСТОЙЧИВ ШПЕРПЛАТ ДИРЕКТЕН ВНОСИТЕЛ
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Най-големия ВНОСИТЕЛ предлага НАЙ-НИСКИ ЦЕНИ !!!
Планет Строй 2008 ООД предлага:
Водоустойчив Шперплат – І-во качество черен и кафяв:
20х1220х2440мм;
21х1220х2440мм.
Влагоустойчиви ОСБ /OSB/ плоскости - внос от САЩ с размери:
8.7мм, 9.5мм, 11мм, 15мм и 18х1220х2440мм;
Складови бази във Варна и София! Доставки в цялата страна!
тел: 0888416733; 0884266912; 02/9310348;
http://www.shperplat.com
http://obiavidnes.com/obiava/43188/vodoustoychiv-shperplat-direkten-vnositel

WWW.SHPERPLAT.COM - Хидрофобен Шперплат от Вносителя - Планет Строй 2008 ООД
Най-големия ВНОСИТЕЛ предлага НАЙ-НИСКИ ЦЕНИ !!!
Планет Строй 2008 ООД предлага:
Водоустойчив Шперплат – І-во качество черен и кафяв:
20х1220х2440мм;
21х1220х2440мм.
Влагоустойчиви ОСБ /OSB/ плоскости - внос от САЩ с размери:
8.7мм, 9.5мм, 11мм, 15мм и 18х1220х2440мм;
Складови бази във Варна и София! Доставки в цялата страна!
тел: 0888416733; 0884266912; 02/9310348;
http://www.shperplat.com
http://obiavidnes.com/obiava/43187/wwwshperplatcom---hidrofoben-shperplat-ot-vnositelya---planet-stroy-2008-ood

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

Страница 98/104

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

16.09.2012

МИП ГРУП ООД
0896 699 099
0899 700 000
www.MIPGROUP.eu
www.SHPERPLAT.bg
www.MEGAPLEX.bg
http://obiavidnes.com/obiava/43186/wwwshperplateu---hidrofoben-shperplat--vodoustoychiv

Околоблоково пътешествие за кучета
Разхождам 1 или 2 кучета. Всяка вечер и сутрин. В случай, че си лишен от време и целодневно си зает, а къщният ти
любимец има нужда от въздух - аз съм готов да помогна. Офертата е валидна за град София. 10 лв за 3 разходки. За
повече информация: http://www.nmarket.bg/cgi-bin/index.pl?_state=OfferDetails&ID=4679
http://obiavidnes.com/obiava/43184/okoloblokovo-pyteshestvie-za-kucheta

Детоксикатор целутрон квантов анализатор
Детоксикатор целутрон квантов анализатор
БГ магазин предлага на своите клиенти различни видове детоксикатори – високотехнологични устройства,
които с помощта на водната детоксикация помагат на тялото да се пречиства само.
Можете да го използвате сами и употребата му не изисква никаква специална подготовка.
Предлаганите от нас модели са ST-901 A -285 лв; ST-901 С-450лв ;
както и Лазерен детоксикатор ”Laser Blood Cleaner- 480лв” – прочиства кръвта от мастни и отпадни образувания
посредством лазер.
Квантов анализатор за ранна диагностика на здравословното състояние 700 лв
ЦЕЛУТРОН ЗА УСКОРЯВАНЕ НА МЕТАБОЛИЗМА И РЕДУЦИРАНЕ НА ТЕЛЕСНИТЕ МАЗНИНИ 650 лв!
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/43182/detoksikator-celutron-kvantov-analizator

ДЕТОКСИКАТОР Електрическа подачистачка!Стийм МопХ 5 !Пейнт зуум,
ДЕТОКСИКАТОР Електрическа подачистачка!Стийм МопХ 5 !Пейнт зуум,
Масажори!Виброколани!Целутрон,Йонизатор ,Антирадар,Лодка за захранка
1 ДЕТОКСИКАТОРИ 176 лв
2 Магнитни наколенки др Ливайн - 39лв !
3 Парочистачка Стийм Моп X 5 Цена -129лв
4 Масажна - масажираща седалка 179.лв
5 Пейнт Зуум - пистолет за супер бързо и гладко боядисване 89.90 лв
6 Риболовен сонар 150лв
7 Вибриращ колан с термо ефект за бързо отслабване и идеална фигура. 85.лв
8 Електрическа подочистачка Twister Sweeper 46лв
9 Химикалка с вградена камера -60 лв
10 PhotoBlocker Спрей За защита от камерите на КАТ 25 лв
11 Енергийна гривна power balance-19 !
12 Антицелулитен вибромасажор Manipol Body 65 лв !
14 Парктроник за автомобил 65
15 Заличител на драскотини "Fix It Pro" 15лв
16 Вибриращ колан 65лв

Страница 99/104

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

16.09.2012

17 Уред за сребърна вода 79лв
18
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
24 Квантов Анализатор - Компютърна диагностика на здравословното състояние 700лв
25 Виброплейт Фитнес уред от ново поколение 570лв
26 ПРЕЧИСТВАТЕЛ НА ВЪЗДУХ с ЙОНИЗАТОР, ОЗОНАТОР, UV БАКТЕРИЦИДНА ЛАМПА, HEPA и E.S.P. филтър.
210лв
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/43181/detoksikator-elektricheska-podachistachkastiym-moph-5-peynt-zuum

Масажна-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/43180/masajna-sedalka

Пейнт Зуум
Пейнт Зуум
Боядисвайте лесно, бързо и качествено с оригиналния Пейнт Зум, който ние Ви предлагаме.
Пистолетът е направен от висококачествени, здрави и леки материали и мощен мотор от 650 вата.
Спестете си време и пари с тази нова технология, гарантираща Ви изразходване на по-малко боя и
равномерно боядисване на всички видове повърхности.
”БГ магазин” предлага на своите клиенти най-добрата и атрактивна цена на този уред,
заповядайте при нас!
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
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www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/43179/peynt-zuum

Зарядно у-во FUJICELL SCH500F
Зарядно у-во FUJICELL SCH500F, за 2/4 батерии AAA/AA
http://obiavidnes.com/obiava/26084/zaryadno-u-vo-fujicell-sch500f

Частен Детектив Иван Иванов 0888400413
Детективска Агенция "Фокс" извършва следните
детективски услуги на територията на България и ЕС:
- Безплатни консултаций.
- Разкриване и доказване на изневери.
- Фирмени проучвания.
- Консултаций на фирми относно сигурноста.
- Установяване и издирване на лица.
- Частен детектив - Разследване.
- Справки на лица, автомобили, телефони и др.
- Издирване на биологични родители.
- "откриване" на скрити микрофони и камери в жилища, автомобили, офиси и др.
- Проверка на телефони и компютри за вграден в тях шпионски софтуер.
- GPS системи за проучване и установявяне.
- Други ефективни услуги...
Дискретноста на проведения разговор или разследване е гарантирана
от нашите Частни Детективи.
За контакти:
GSM: 0888400413, 0897024504, 0879527229.
e-mail: detective-fox@infojoker.bg
http://detective-fox.infojoker.bg
http://obiavidnes.com/obiava/43155/chasten-detektiv-ivan-ivanov-0888400413

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/43153/detektivska-agenciya-inkognito-chastni-detektivi

фойерверки , заря , пиротехника , парти стоки , балони
Фирма Айко трейд ЕООД е верига от магазини която търгува с : Фойерверки , куку стоки , парти стоки , въздушно и
газово оръжие , ножове , ловно и рибарско облекло.
„АЙКО ТРЕЙД” ЕООД е основана през 1992г. година. Основната й дейност е да предостави цялата гама любителски и
професионални пиротехнически изделия, консумативи, материали, сценични
и предсценични ефекти за открито и закрито пространство. Разполагаме с три лицензирани търговски обекта на
територията на гр. Димитровград, гр. Несебър и гр. Банско. Организираме пиротехнически спектакли и шоу програми от
увеселителни фойерверки.
„АЙКО ТРЕЙД” ЕООД работи с изделия внос от Азия и Европа те са придружени със сертификат за качество и
произход издадени от производителите, водещи в този бранш.
„АЙКО ТРЕЙД” ЕООД предоставя възможност на клиентите си лично да селектират от богатия избор на материали
/артикули/ за увеселителната програма, да изберат универсална схема или да се доверят на нашите квалифицирани и
опитни специалисти.
С „АЙКО ТРЕЙД” ЕООД Вие можете да направите запомнящо се и неповторимо Вашето фирмено парти, сватба,
рожден ден, откриване на нови обекти, презентации, семинар, концерт, промоции, национален празник, партита и др.
За да направи Вашия празник светъл и щастлив , а избора Ви лек, приятен и бърз професионалния екип на „АЙКО ТРЕЙД”
ЕООД е на Ваше разположение по всяко време, за да Ви предложи своя натрупан опит и услуги за бързото и ефективно
решение на вашите въпроси свързани с Вашите потребности за пиротехнически развлечения, да ви изготви лична оферта
с едни от най-конкурентните цени на пазара.
С надежда за взаимо сътрудничество, моля отправяйте Вашите запитвания към посочените телефони за контакти. За
нас ще бъде удоволствие да бъдем партньори.
http://obiavidnes.com/obiava/43137/foyerverki--zarya--pirotehnika--parti-stoki--baloni

Ще сътворя стихотворение
Търсиш ли забавен текст за Свети Валентин или оригинално послание за приятел по случай празника му? Нямаш грижи!
Гаранция за професионално отношение и уникалност. Зарадвай семейството си със свежо послание. Дължина на текст до
7
строфи
(
с
куплети)
и
3
(
със
сикстина)
:))
За
повече
информация:
http://www.nmarket.bg/cgi-bin/index.pl?_state=OfferDetails&ID=4674
http://obiavidnes.com/obiava/43134/shte-sytvorya-stihotvorenie

ЕТ Джили Сой – Джихангир Ибрям-изкупуване и търговия с ядки
ЕТ Джили Сой – Джихангир Ибрям е българска фирма, която извършва търговия с тиквени семки, слънчогледови семки и
фъстъци. Слънчогледовите семки са изпечени в разфасовки между 30 и 150 грама, както и сурови – сортове Фаворит,
шарен слънчоглед Дакота и Украински запорожки. Тиквеното семе продаваме изпечено в опаковки от 30 до 150 гр. и
сурови сортове Украинско и Дамски нокът. Фъстъци предлагаме в суров вид, внос от Китай.
http://www.djilisoy.com
http://obiavidnes.com/obiava/43128/et-djili-soy--djihangir-ibryam-izkupuvane-i-tyrgoviya--s-yadki

Давам индивидуални уроци по испански език
Давам частни уроци по испански език. Всякакви възрастови групи и всички нива на езика - разговорен писмен, при
служебни пътувания.
Цена 7лв. учебен час.
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0882/252 285
http://obiavidnes.com/obiava/43126/davam-individualni-uroci-po-ispanski-ezik

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/43121/agenciya-ayaks-e-vashiyat-uspeshen-izbor-na-chasten-detektiv

Частна Детективска Агенция Аякс Р&С разполага с точната техника, точният екип и най-вече с
необходимият опит нужен за разрешаването на Вашия случай.
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/43120/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/43119/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888135197
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Детективска агенция "Стар"-0885350440
Детективска агенция “Стар” предлага професионални и дискретни детективски разследвания на териториятана цялата
страна.
- Разкриване на изневери с фото и видео материали
- наблюдение
- проучвания
- справки за адреси ,месторабота ,телефони
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
-поставяне на скрити аудио и записващи устройства
-установяване на биологични родители
- събиране на данни
- намиране на лица и установяване на тяхното местонахождение.
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!
http://obiavidnes.com/obiava/43118/detektivska-agenciya-star-0885350440

Гледам на кафе
Гледам на кафе и познавам. Не е задължително прекия контакт. Работя и със снимка на утайката от кафе, при желание
за
анонимност.
Познаваемост
70/75
%.
За
повече
информация:
http://www.nmarket.bg/cgi-bin/index.pl?_state=OfferDetails&ID=4673
http://obiavidnes.com/obiava/43114/gledam-na-kafe

продавам струг С-13 МВ
Продавам с -13-3 000 мм междуцентрово разтояние-планшайба-четиричелюст ен универсал-цена дванадесет хиляди и
петстотин лева
http://obiavidnes.com/obiava/43104/prodavam-strug-s-13-mv
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