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Каталог за частни детективи
Каталог за частни детективи опериращи на територията на България. Безплатно включване
http://obiavidnes.com/obiava/54348/katalog-za-chastni-detektivi

Имате съмнения ? - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито - Безплатни Консултации
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>GPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/54284/imate-symneniya----0877696928---detektivska-agenciya-inkognito---bezplatni-konsul

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!
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motorna reza4ka za durva
4isto nova benzinova reza4ka nee original, no za doma6ni potrebi q biva.pra6tam po ekont
http://obiavidnes.com/obiava/54446/motorna-reza4ka-za-durva

replika na samsung galaxy S2
TELEFONAT E 4ISTO NOV S ETIKET NA DISPLEQ. VSI4KI EKSTRI ZA MODELA. PRA6TAM PO EKONT
http://obiavidnes.com/obiava/54445/replika-na-samsung-galaxy-s2

replika na samsung galaxy S2
TELEFONAT E 4ISTO NOV S ETIKET NA DISPLEQ. VSI4KI EKSTRI ZA MODELA. PRA6TAM PO EKONT
http://obiavidnes.com/obiava/54444/replika-na-samsung-galaxy-s2

Предлагам да работим заедно
Търсим контакт със сериозни партньори за дистрибуция на новата / червен етикет/ натурална минерална вода
”Княжево” и плодово идентични сокове - студен чай "TAITI”. Водата е с перфектен външен вид и вкус .Много добре
позната и приета в района София и Югозападна България. Фабриката е чисто нова има въведена система за контрол
НААСР и отговаря на всички европейски изисквания. Ако някоя фирма иска да е различна на пазара и да разшири
портфолиото си с мин.вода или просто има интерес да дистрибутира нашите напитки моля обадете се на
тел.0888/592-661 Д.Донов.
Даваме си сметка колко е трудно начинанието и затова сме склонни на много големи отстъпки.
И понеже сме отдавна на пазара - стока на отложено плащане в началото не се дава.
За повече информация - www.sofdrinks.com
sofdrinks@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/54443/predlagam-da-rabotim-zaedno

Предлагам да работим заедно
Търсим контакт със сериозни партньори за дистрибуция на новата / червен етикет/ натурална минерална вода
”Княжево” и плодово идентични сокове - студен чай "TAITI”. Водата е с перфектен външен вид и вкус .Много добре
позната и приета в района София и Югозападна България. Фабриката е чисто нова има въведена система за контрол
НААСР и отговаря на всички европейски изисквания. Ако някоя фирма иска да е различна на пазара и да разшири
портфолиото си с мин.вода или просто има интерес да дистрибутира нашите напитки моля обадете се на
тел.0888/592-661 Д.Донов.
Даваме си сметка колко е трудно начинанието и затова сме склонни на много големи отстъпки.
И понеже сме отдавна на пазара - стока на отложено плащане в началото не се дава.
За повече информация - www.sofdrinks.com
sofdrinks@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/54442/predlagam-da-rabotim-zaedno

Предлагам да работим заедно
Търсим контакт със сериозни партньори за дистрибуция на новата / червен етикет/ натурална минерална вода
”Княжево” и плодово идентични сокове - студен чай "TAITI”. Водата е с перфектен външен вид и вкус .Много добре
позната и приета в района София и Югозападна България. Фабриката е чисто нова има въведена система за контрол
НААСР и отговаря на всички европейски изисквания. Ако някоя фирма иска да е различна на пазара и да разшири
портфолиото си с мин.вода или просто има интерес да дистрибутира нашите напитки моля обадете се на
тел.0888/592-661 Д.Донов.
Даваме си сметка колко е трудно начинанието и затова сме склонни на много големи отстъпки.
И понеже сме отдавна на пазара - стока на отложено плащане в началото не се дава.
За повече информация - www.sofdrinks.com
sofdrinks@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/54441/predlagam-da-rabotim-zaedno
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Предлагам да работим заедно
Търсим контакт със сериозни партньори за дистрибуция на новата / червен етикет/ натурална минерална вода
”Княжево” и плодово идентични сокове - студен чай "TAITI”. Водата е с перфектен външен вид и вкус .Много добре
позната и приета в района София и Югозападна България. Фабриката е чисто нова има въведена система за контрол
НААСР и отговаря на всички европейски изисквания. Ако някоя фирма иска да е различна на пазара и да разшири
портфолиото си с мин.вода или просто има интерес да дистрибутира нашите напитки моля обадете се на
тел.0888/592-661 Д.Донов.
Даваме си сметка колко е трудно начинанието и затова сме склонни на много големи отстъпки.
И понеже сме отдавна на пазара - стока на отложено плащане в началото не се дава.
За повече информация - www.sofdrinks.com
sofdrinks@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/54440/predlagam-da-rabotim-zaedno

Предлагам да работим заедно
Търсим контакт със сериозни партньори за дистрибуция на новата / червен етикет/ натурална минерална вода
”Княжево” и плодово идентични сокове - студен чай "TAITI”. Водата е с перфектен външен вид и вкус .Много добре
позната и приета в района София и Югозападна България. Фабриката е чисто нова има въведена система за контрол
НААСР и отговаря на всички европейски изисквания. Ако някоя фирма иска да е различна на пазара и да разшири
портфолиото си с мин.вода или просто има интерес да дистрибутира нашите напитки моля обадете се на
тел.0888/592-661 Д.Донов.
Даваме си сметка колко е трудно начинанието и затова сме склонни на много големи отстъпки.
И понеже сме отдавна на пазара - стока на отложено плащане в началото не се дава.
За повече информация - www.sofdrinks.com
sofdrinks@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/54439/predlagam-da-rabotim-zaedno

Търся пазач-портиер
Пазач - портиер
Описание и
Изисквания:
Работното време е от 18 до 08ч. Почивните дни целодневно. Обекта се охранява и от СОТ има и куче и легло . Обекта се
намира в Илиянци.Дежурствата са през два дена.
Заплащането е 10 /десет/ лв. на дежурство,15/петнадесет/ целодневните.
Тел. за контакт 938-61-21 или 0888-592-661
http://obiavidnes.com/obiava/54438/tyrsya-pazach-portier

Търся пазач-портиер
Пазач - портиер
Описание и
Изисквания:
Работното време е от 18 до 08ч. Почивните дни целодневно. Обекта се охранява и от СОТ има и куче и легло . Обекта се
намира в Илиянци.Дежурствата са през два дена.
Заплащането е 10 /десет/ лв. на дежурство,15/петнадесет/ целодневните.
Тел. за контакт 938-61-21 или 0888-592-661
http://obiavidnes.com/obiava/54437/tyrsya-pazach-portier

Търся пазач-портиер
Пазач - портиер
Описание и
Изисквания:
Работното време е от 18 до 08ч. Почивните дни целодневно. Обекта се охранява и от СОТ има и куче и легло . Обекта се
намира в Илиянци.Дежурствата са през два дена.
Заплащането е 10 /десет/ лв. на дежурство,15/петнадесет/ целодневните.
Тел. за контакт 938-61-21 или 0888-592-661
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http://obiavidnes.com/obiava/54436/tyrsya-pazach-portier

Фризьорски салон в кв. Дървеница
Фризьорски салон в кв. Дървеница дава под наем място за козметик и за маникюр.Мястото за козметик разполага с
кошетка и комбайн 8/1 ,електроепилация,нагреватели за кола маска 2 бр. цена на наем 250 лв.И 130 лв наем на месец за
маникюристка .За повече информация на тел:0898607850;0884195574
http://obiavidnes.com/obiava/54435/frizyorski-salon-v-kv-dyrvenica

Фризьорски салон в кв. Дървеница
Фризьорски салон в кв. Дървеница дава под наем място за козметик и за маникюр.Мястото за козметик разполага с
кошетка и комбайн 8/1 ,електроепилация,нагреватели за кола маска 2 бр. цена на наем 250 лв.И 130 лв наем на месец за
маникюристка .За повече информация на тел:0898607850;0884195574
http://obiavidnes.com/obiava/54434/frizyorski-salon-v-kv-dyrvenica

Фризьорски салон в кв. Дървеница
Фризьорски салон в кв. Дървеница дава под наем място за козметик и за маникюр.Мястото за козметик разполага с
кошетка и комбайн 8/1 ,електроепилация,нагреватели за кола маска 2 бр. цена на наем 250 лв.И 130 лв наем на месец за
маникюристка .За повече информация на тел:0898607850;0884195574
http://obiavidnes.com/obiava/54433/frizyorski-salon-v-kv-dyrvenica

Фризьорски салон в кв. Дървеница
Фризьорски салон в кв. Дървеница дава под наем място за козметик и за маникюр.Мястото за козметик разполага с
кошетка и комбайн 8/1 ,електроепилация,нагреватели за кола маска 2 бр. цена на наем 250 лв.И 130 лв наем на месец за
маникюристка .За повече информация на тел:0898607850;0884195574
http://obiavidnes.com/obiava/54432/frizyorski-salon-v-kv-dyrvenica

Фризьорски салон в кв. Дървеница
Фризьорски салон в кв. Дървеница дава под наем място за козметик и за маникюр.Мястото за козметик разполага с
кошетка и комбайн 8/1 ,електроепилация,нагреватели за кола маска 2 бр. цена на наем 250 лв.И 130 лв наем на месец за
маникюристка .За повече информация на тел:0898607850;0884195574
http://obiavidnes.com/obiava/54431/frizyorski-salon-v-kv-dyrvenica

НОЩУВКИ ИЗГОДНО В ЛУКСОЗЕН ХОТЕЛ
Всичко от което имате нужда за добрия сън,. Нашият хостел е оборудван с всичко, от което имате нужда за добрия ви
сън,та дори и повече. За разлика от други хотели ние няма да ви предложим преса за панталони, шоколадчета на
възглавницата, купчина тоалетни принадлежности и други ненужни неща. При нас нещата са прости – ние разбираме, че
всичко, от което се нуждаете, е спокойно място за почивка и сън. Това поддържа цените ни ниски и сме в състояние да
ви предложим много хубава стая и много по-евтина от другите хотел.
Давам под наем самостоятелни единични, двойни и тройни много луксозни обзаведени
стаи в нова сграда в Княжево. Стаите са с по 2 легла или спални. Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за единична
стая на месец 350 лв., цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 40 лв, за двойна стая 50 лв,
почивките са само30лв. В цената влизат всички консумативи - ток , топла вода , парно , кабелна , интернет, чaршафи,
почистване.
Тел. За контакт: 02/4812120; 0888316509. www.hostel-taiti.com; hostel_taiti@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/54430/noshtuvki-izgodno-v-luksozen-hotel

НОЩУВКИ ИЗГОДНО В ЛУКСОЗЕН ХОТЕЛ
Всичко от което имате нужда за добрия сън,. Нашият хостел е оборудван с всичко, от което имате нужда за добрия ви
сън,та дори и повече. За разлика от други хотели ние няма да ви предложим преса за панталони, шоколадчета на
възглавницата, купчина тоалетни принадлежности и други ненужни неща. При нас нещата са прости – ние разбираме, че
всичко, от което се нуждаете, е спокойно място за почивка и сън. Това поддържа цените ни ниски и сме в състояние да
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ви предложим много хубава стая и много по-евтина от другите хотел.
Давам под наем самостоятелни единични, двойни и тройни много луксозни обзаведени
стаи в нова сграда в Княжево. Стаите са с по 2 легла или спални. Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за единична
стая на месец 350 лв., цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 40 лв, за двойна стая 50 лв,
почивките са само30лв. В цената влизат всички консумативи - ток , топла вода , парно , кабелна , интернет, чaршафи,
почистване.
Тел. За контакт: 02/4812120; 0888316509. www.hostel-taiti.com; hostel_taiti@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/54429/noshtuvki-izgodno-v-luksozen-hotel

ЕВТИНИ ХОТЕЛСКИ СТАИ ПОД НАЕМ
Всичко от което имате нужда за добрия сън,. Нашият хостел е оборудван с всичко, от което имате нужда за добрия ви
сън,та дори и повече. За разлика от други хотели ние няма да ви предложим преса за панталони, шоколадчета на
възглавницата, купчина тоалетни принадлежности и други ненужни неща. При нас нещата са прости – ние разбираме, че
всичко, от което се нуждаете, е спокойно място за почивка и сън. Това поддържа цените ни ниски и сме в състояние да
ви предложим много хубава стая и много по-евтина от другите хотел.
Давам под наем самостоятелни единични, двойни и тройни много луксозни обзаведени
стаи в нова сграда в Княжево. Стаите са с по 2 легла или спални. Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за единична
стая на месец 350 лв., цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 40 лв, за двойна стая 50 лв,
почивките са само30лв. В цената влизат всички консумативи - ток , топла вода , парно , кабелна , интернет, чaршафи,
почистване.
Тел. За контакт: 02/4812120; 0888316509. www.hostel-taiti.com; hostel_taiti@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/54428/evtini-hotelski-stai-pod-naem

ЕВТИНИ ХОТЕЛСКИ СТАИ ПОД НАЕМ
Всичко от което имате нужда за добрия сън,. Нашият хостел е оборудван с всичко, от което имате нужда за добрия ви
сън,та дори и повече. За разлика от други хотели ние няма да ви предложим преса за панталони, шоколадчета на
възглавницата, купчина тоалетни принадлежности и други ненужни неща. При нас нещата са прости – ние разбираме, че
всичко, от което се нуждаете, е спокойно място за почивка и сън. Това поддържа цените ни ниски и сме в състояние да
ви предложим много хубава стая и много по-евтина от другите хотел.
Давам под наем самостоятелни единични, двойни и тройни много луксозни обзаведени
стаи в нова сграда в Княжево. Стаите са с по 2 легла или спални. Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за единична
стая на месец 350 лв., цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 40 лв, за двойна стая 50 лв,
почивките са само30лв. В цената влизат всички консумативи - ток , топла вода , парно , кабелна , интернет, чaршафи,
почистване.
Тел. За контакт: 02/4812120; 0888316509. www.hostel-taiti.com; hostel_taiti@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/54427/evtini-hotelski-stai-pod-naem

ЛУКС СТАИ ПОД НАЕМ НА ИЗГОДНИ ЦЕНИ
Всичко от което имате нужда за добрия сън,. Нашият хостел е оборудван с всичко, от което имате нужда за добрия ви
сън,та дори и повече. За разлика от други хотели ние няма да ви предложим преса за панталони, шоколадчета на
възглавницата, купчина тоалетни принадлежности и други ненужни неща. При нас нещата са прости – ние разбираме, че
всичко, от което се нуждаете, е спокойно място за почивка и сън. Това поддържа цените ни ниски и сме в състояние да
ви предложим много хубава стая и много по-евтина от другите хотел.
Давам под наем самостоятелни единични, двойни и тройни много луксозни обзаведени
стаи в нова сграда в Княжево. Стаите са с по 2 легла или спални. Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за единична
стая на месец 350 лв., цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 40 лв, за двойна стая 50 лв,
почивките са само30лв. В цената влизат всички консумативи - ток , топла вода , парно , кабелна , интернет, чaршафи,
почистване.
Тел. За контакт: 02/4812120; 0888316509. www.hostel-taiti.com; hostel_taiti@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/54426/luks-stai-pod-naem-na-izgodni-ceni

ЛУКС СТАИ ПОД НАЕМ НА ИЗГОДНИ ЦЕНИ
Всичко от което имате нужда за добрия сън,. Нашият хостел е оборудван с всичко, от което имате нужда за добрия ви
сън,та дори и повече. За разлика от други хотели ние няма да ви предложим преса за панталони, шоколадчета на
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възглавницата, купчина тоалетни принадлежности и други ненужни неща. При нас нещата са прости – ние разбираме, че
всичко, от което се нуждаете, е спокойно място за почивка и сън. Това поддържа цените ни ниски и сме в състояние да
ви предложим много хубава стая и много по-евтина от другите хотел.
Давам под наем самостоятелни единични, двойни и тройни много луксозни обзаведени
стаи в нова сграда в Княжево. Стаите са с по 2 легла или спални. Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за единична
стая на месец 350 лв., цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 40 лв, за двойна стая 50 лв,
почивките са само30лв. В цената влизат всички консумативи - ток , топла вода , парно , кабелна , интернет, чaршафи,
почистване.
Тел. За контакт: 02/4812120; 0888316509. www.hostel-taiti.com; hostel_taiti@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/54425/luks-stai-pod-naem-na-izgodni-ceni

ХОТЕЛСКИ СТАИ ПОД НАЕМ НА ИЗГОДНИ ЦЕНИ, МОЖЕ И МЕСЕЧЕН НАЕМ
Всичко от което имате нужда за добрия сън,. Нашият хостел е оборудван с всичко, от което имате нужда за добрия ви
сън,та дори и повече. За разлика от други хотели ние няма да ви предложим преса за панталони, шоколадчета на
възглавницата, купчина тоалетни принадлежности и други ненужни неща. При нас нещата са прости – ние разбираме, че
всичко, от което се нуждаете, е спокойно място за почивка и сън. Това поддържа цените ни ниски и сме в състояние да
ви предложим много хубава стая и много по-евтина от другите хотел.
Давам под наем самостоятелни единични, двойни и тройни много луксозни обзаведени
стаи в нова сграда в Княжево. Стаите са с по 2 легла или спални. Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за единична
стая на месец 350 лв., цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 40 лв, за двойна стая 50 лв,
почивките са само30лв. В цената влизат всички консумативи - ток , топла вода , парно , кабелна , интернет, чaршафи,
почистване.
Тел. За контакт: 02/4812120; 0888316509. www.hostel-taiti.com; hostel_taiti@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/54424/hotelski-stai-pod-naem-na-izgodni-ceni-moje-i-mesechen-naem

ЛУКС СТАИ ПОД НАЕМ НА ИЗГОДНИ ЦЕНИ
Всичко от което имате нужда за добрия сън,. Нашият хостел е оборудван с всичко, от което имате нужда за добрия ви
сън,та дори и повече. За разлика от други хотели ние няма да ви предложим преса за панталони, шоколадчета на
възглавницата, купчина тоалетни принадлежности и други ненужни неща. При нас нещата са прости – ние разбираме, че
всичко, от което се нуждаете, е спокойно място за почивка и сън. Това поддържа цените ни ниски и сме в състояние да
ви предложим много хубава стая и много по-евтина от другите хотел.
Давам под наем самостоятелни единични, двойни и тройни много луксозни обзаведени
стаи в нова сграда в Княжево. Стаите са с по 2 легла или спални. Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за единична
стая на месец 350 лв., цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 40 лв, за двойна стая 50 лв,
почивките са само30лв. В цената влизат всички консумативи - ток , топла вода , парно , кабелна , интернет, чaршафи,
почистване.
Тел. За контакт: 02/4812120; 0888316509. www.hostel-taiti.com; hostel_taiti@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/54423/luks-stai-pod-naem-na-izgodni-ceni

ЕВТИНИ ХОТЕЛСКИ СТАИ ПОД НАЕМ
Всичко от което имате нужда за добрия сън,. Нашият хостел е оборудван с всичко, от което имате нужда за добрия ви
сън,та дори и повече. За разлика от други хотели ние няма да ви предложим преса за панталони, шоколадчета на
възглавницата, купчина тоалетни принадлежности и други ненужни неща. При нас нещата са прости – ние разбираме, че
всичко, от което се нуждаете, е спокойно място за почивка и сън. Това поддържа цените ни ниски и сме в състояние да
ви предложим много хубава стая и много по-евтина от другите хотел.
Давам под наем самостоятелни единични, двойни и тройни много луксозни обзаведени
стаи в нова сграда в Княжево. Стаите са с по 2 легла или спални. Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за единична
стая на месец 350 лв., цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 40 лв, за двойна стая 50 лв,
почивките са само30лв. В цената влизат всички консумативи - ток , топла вода , парно , кабелна , интернет, чaршафи,
почистване.
Тел. За контакт: 02/4812120; 0888316509. www.hostel-taiti.com; hostel_taiti@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/54422/evtini-hotelski-stai-pod-naem

Електрическа подочистачка Twister Sweeper
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Електрическа подочистачка Twister Sweeper
Twister Sweeper е универсална триъгълна подочистачка за бързо почистване на Вашия дом.
С модерната му триъгълна форма с почистващи четки Twister Sweeper ще е Вашия пръв помощник,
когато нямате време да чистите с прахосмукачка всеки ден и да опъвате така досадните кабели.
Ултра лека, супер маневрена и многофункционална. Триъгълна подочистачка със спираловидни четки,
въртящи се на 2000 оборота в минута и събираща отпадъците от 3 страни.
Пълна свобода на движение на 360 градуса. Чисти напред, назад, настрани, в кръг и дори на зиг-заг.
Лек, плосък и компактен. Twister Sweeper е идеалното решение за Вас.
Без колелца, а с 3 силиконови плъзгача, които го правят подходящ за използване и върху най-фините и скъпи подови
покрития.
Работи с акумулаторна батерия, което позволява пълна свобода на движение, без да се съобразявате с кабели!
Комплектът включва подочистачка и акумулаторна батерия / 7,2 V - NI -MH/.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/54421/elektricheska-podochistachka-twister-sweeper

Собственик продава етаж от къща с двор-София-център
Собственик продава първи самостоятелен етаж/плоча/ от масивна двуетажна къща с двор в центъра на
София.Етажът се състои от четири помещения на теракот,тоалетна и баня и сутеренен
апартамент-32кв.м.,коридор,две стаи с мраморна настилка,камина,тоалетна и баня.Разрешение за надстрояване.Зад
къщата има 200кв.м.незастроени от двора за паркинг на коли или за строителство на друга къща.Дворът е заграден с
двуметрова тухлена ограда.Къщата е лицева.Имотът е на тихо и озеленено и същевременно комуникативно,бизнес
място-до
метро,трамваи,банки,офиси.Етажът
е
с
отделен
вход
и
е
подходящ
за
кантора,заведение,кабинет,живеене.Имотът е с перспектива за жилищно строителство.68 000eur.,0878695892
http://obiavidnes.com/obiava/54420/sobstvenik-prodava-etaj-ot-kyshta-s-dvor-sofiya-centyr

Електронна цигара
Електронна цигара eGo-Т 1100,eGo-W 1100
ЕЛЕКТРОННА ЦИГАРА eGo-Т 1100 mAh battery - най-усъвършенстваната електронна цигара в света
за в момента - модел 2012 г.
eGo-Т - новият модел с Индикатор на батерията се счита за най-усъвършенстваната електронна цигара в света в
момента.
Технологията на този модел, е разработена от фирмата Janty – Белгия.
ЕЛЕКТРОННА ЦИГАРА eGo-W 1100 mAh battery
Атомизтора е с голям резервоар и е пригоден за директно накапване с никотинова течност
За повече информация кликнете тук
www.bgmag.net
онлайн магазин BGmag.
www.miramarket.net
онлайн магазин MiraMarket.
www.shopbg.info
онлайн магазин SHOPBG.
www.tehno.shopbg.info
онлайн магазин ШОПБГ.
www.miramarket.eu
онлайн магазин MiraMarket.
www.market99.net
онлайн магазин Market99.
http://obiavidnes.com/obiava/54419/elektronna-cigara
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ДЕТОКСИКАТОР Електрическа подочистачка!Стийм МопХ 5 !Пейнт зуум,
ДЕТОКСИКАТОР Електрическа подочистачка!Стийм МопХ 5 !Пейнт зуум,
Масажори!Виброколани!Целутрон,Йонизатор ,Антирадар,Лодка за захранка
1 ДЕТОКСИКАТОРИ 176 лв
2 Магнитни наколенки др Ливайн - 39лв !
3 Парочистачка Стийм Моп X 5 Цена -159лв
4 Масажна - масажираща седалка 179.лв
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 27 лв
11 Енергийна гривна power balance-19 !
12 Антицелулитен вибромасажор Manipol Body 65 лв !
14 Парктроник за автомобил 65
15 Заличител на драскотини "Fix It Pro" 10лв
16 Вибриращ колан 65лв
17 Уред за сребърна вода 79лв
18 Козметични продукти на Dr. Juchheim Cosmetics 60 -99лв
19 Нео Сокет намалява консумацията на гориво на вашия автомобил 19лв
20 Дерма Сета за ефективно и безболезнено обезкосмяване 55лв
21 ФРИМАТОР-УЛТРАЗВУКОВ ПИЛИНГ 199лв
23 Кухненско ренде Найсер Дайсер плюс 59лв
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
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
BGmag.net.
www.miramarket.net
miramarket.net.
www.shopbg.info
shopbg.info.
www.tehno.shopbg.info
tehno.shopbg.info.
www.miramarket.eu
miramarket.eu.
www.market99.net
Market99.
http://obiavidnes.com/obiava/54418/detoksikator-elektricheska-podochistachkastiym-moph-5-peynt-zuum

Модул В - Курс по хипноза и трансперсонална хипнотерапия за интересуващи се и
професионалисти 28.01.2013 - 01.02.2013
ПРОГРАМА НА ТРЕНИНГА:

Модул В
28 януари - 01 февруари 2012 г.
Основи на хипнотерапията (50 часа)
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Разлики между хипноза и хипнотерапия.
Приложение на хипнозата за терапеветични цели. Принципи на хипнотерапията.
Директивни и индирективни методи в хипнотерапията.
Хипнотични и постхипнотични внушения.
Придобиване на умения за изграждане на действащи вербални внушения.
Хипноанализа.
Принципи на ериксонианската хипнотерапия.
Екзистенциална хипнотерапия.
Приложение на хипнотерапията за освобождаване от вредни навици: преяждане/проблеми с теглото, тютюнопушене,
зависимости (наркомании, алкохолизъм, хазарт, интернет и др.), гризене на ноктите, нервни навици.
Приложение на хипнотерапията за редуциране на стреса и генерализираната тревожност.
Подходи при хипнотерапия на паническо разстройство, депресии, специфични фобии и страхове, обсесии,
прокрастинация, посттравматични стресови разстройства.
Разрешаване на проблеми, свързани със забравяне, главоболие и други хронични болки, импулсивност, безсъние, кошмарни
сънища, вина или срам, негативно мислене, несигурност, ниска себеоценка, сценична треска, говорене пред публика,
тревога при публични изяви, неподходящи връзки, ревност, творчески блокажи.
Хипнотерапия за достигане на по-високи спортни постижения, развиване на бизнес умения, модификация на поведението,
подобряване на уменията, подобряване на паметта, планиране на кариерата.
Индуциране на хипнотична анестезия и приложението й в медицината и стоматологията.
Хипнотерапия с хронично болни и раково болни.
Хипнотерапия със семейни двойки/партньори, възрастни и деца.
Разглеждане на случаи от практиката.
Структуриране на терапевтичната практика на професионално практикуващите.
ПРОЧЕТИ ОЩЕ ПО ТЕМАТА:
http://www.insighting.eu
http://obiavidnes.com/obiava/54417/modul-v---kurs-po-hipnoza-i-transpersonalna-hipnoterapiya-za-interesuvashti-se-i-pr

VIP Инсайтинг интензивно дишане (IBI) 30.01.2013 - 31.01.2013
Заповядайте на:
30 и 31 януари - 19 часа
(резервна дата 1 февруари - 19 часа)

Моля, желаещите да заявят участието си предварително, тъй като местата са ограничени!

Акценти:
- Ограничен брой участници във всяка група - до 15 човека (затова можете да вземете участие в подобна практика само
след предварително заявяване за участие);
- Дишането се провежда обикновено в делнични дни от 19 до 22 часа;
- Поради по-малкия брой участници, инструкторите са изцяло на ваше разположение по време на цялата сесия;
-IBI се провежда в ставащата все по-популярна звукоизолирана зала, създадена специално за тази цел ("Утробата").
Дизайнът й е пригоден специално за сесии по дишане и различни InSighting тренинзи и преживелищни модули - с
високо-технологична вентилационно-климатизираща система, професионална озвучителна апаратура, приглушено и
създаващо уют осветление с лампи от хималайска сол (която има и позитивен здравословен ефект върху дихателната
система) и върху закупени специално за целта матраци, така че не е необходимо да носите нищо (постелки, одеала и
т.н.), освен самите себе си :);
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-Силни, вдъхновяващи и трансформиращи сесии, дължащи се на невероятната атмосфера, подкрепящата среда,
катализиращата промяната колективна енергия и опитните инструктори, които обезпечават оптималното протичане
на пътешествието навътре;
ПРОЧЕТИ ОЩЕ ПО ТЕМАТА:
http://www.insighting.eu
http://obiavidnes.com/obiava/54416/vip-insayting-intenzivno-dishane-ibi--30012013---31012013

Детективска Агенция Фокс -България 0888400413-Услуги За Цялата Страна
Частен детектив-Детективска агенция Фокс.
Предлага детективски услуги от частни детективи-висококвалифицирани!
Извършва цялостни разследвания-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 частните 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/54415/detektivska-agenciya-foks--bylgariya-0888400413-uslugi-za-cyalata--strana

Детективска Агенция - Фокс- Частни Детективи -0888400413, 0897024504
Частен детектив-Детективска агенция Фокс.
Предлага детективски услуги от частни детективи-висококвалифицирани!
Извършва цялостни разследвания-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 частните 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“
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Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/54414/detektivska-agenciya---foks--chastni-detektivi--0888400413-0897024504

Семена от Пауловния
Продавам семена от Пауловния Томентоса/Paulownia tomentosa - 6000 броя за 18лв. Разсад от Пауловния Томентоса един
брой - 0,80лв. Фиданка от Пауловния Томентоса един брой - 5 лв. Семена от Пауловния Елонгата /Paulownia Elongata 5000
броя за 20лв. Семена от Пауловния Шан Тонг/Paulownia Shan Dong 5000 броя за 20лв. Доставка със спедиторска фирма по
желание на клиента.
http://obiavidnes.com/obiava/54413/semena-ot-paulovniya

СИГУРНА РАБОТА
Предлагаме ви сигурна работа по интернет небходимо ви е само 30 мин. на ден.Допълнете свободното си време и
увеличете доходите си.Работата е лесна и всеки може да се справи с лекота.Можете да работите от дома си или офиса
ви.В нашия сайт можете да намерите подробности как се плаща и всичко което ви интересува вищте в сайта ни
http://partybux66.blogspot.com/
skype име- obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/54412/sigurna-rabota

ПРЕДЛАГАМ ДОПЪЛНИТЕЛНА РАБОТА ПО ИНТЕРНЕТ
Търсим хора за надомна дейност от цялата страна.Можете да я извършвате от дома си,от офиса си в удомно за вас
време.Това е най-реалното предложение за изкарване на пари чрез интернет.В нашия сайт щте намерите подробно
информация за какво точно се състои дейността и какви са условията за започване,вижте в сайта ни
http://partybux44.blogspot.com/ или се свържете с нас по скайп име на obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/54411/predlagam-dopylnitelna-rabota-po-internet

ЗАКОННА И СИГУРНА ПЕЧАЛБА ПО ИНТЕРНЕТ
Аз се занимавам с PTC вече 18 месеца и си докарвам по около 300$ на месец. Работата е лесна и дстъпна за всеки, който
има желание да се занимава както и достатъчно свободно време пред компютъра. Около 1 час на ден е напълно
достатъчен, за да взимате средната работна заплата в България. Това не са "лесни пари" както много лъжливи обяви в
интернет пространството гласят. За сметка на това обаче можем да сме убедени, че ще си получим парите на 100%.
Няма ограничение на това колко можем да печелим, може да взимаме по 50$ на месец, може и по 500$. На запад има
хора, които правят по над 3000 само от PTC. Ако сте заинтересовани и искате повече информация прегледайте сайта
http://partybux66.blogspot.com/ или ни пишете на Skype име obqva10
Сложил съм и ДОКАЗАТЕЛСТВА за извършените плащания
Поздрави, Галин Кръстев :)
http://obiavidnes.com/obiava/54410/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

СЪЗДАЙТЕ СИ НОВА ПЕЧЕЛИВША РАБОТНА СРЕДА В ИНТЕРНЕТ
Всеки може да си създаде печеливша работна среда в интернет и да печели от него приходи използвайки само
безплатните възможности на интернета.Без да влага лични средства използвайки само безплатните
приложения.Посетете нашия сайт и ще получите подробна информация с илиюстрации на Български език
http://startbux.webnode.com/
Много хора искат да печелят от интернет,но незнаят как да го направят.Посетете нашия сайт и ще научите кои са
най-ефективните начини за печеляне от интернет.Без лични инвестиции използвйки само безплатните ресурси прдлагащи
се в интернет.Подробно описание на достъпен разбираем език само в сайта ни http://startbux.webnode.com/
http://obiavidnes.com/obiava/54409/syzdayte-si-nova-pechelivsha-rabotna-sreda-v-internet

НАУЧЕТЕ КАКВИ СА НАЧИНИТЕ ЗА ПЕЧЕЛЕНЕ ОТ ИНТЕРНЕТ
Много хора искат да печелят от интернет,но незнаят как да го направят.Посетете нашия сайт и ще научите кои са
най-ефективните начини за печеляне от интернет.Без лични инвестиции използвйки само безплатните ресурси прдлагащи
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се в интернет.Подробно описание на достъпен разбираем език само в сайта ни

http://startbux.webnode.com/

http://obiavidnes.com/obiava/54408/nauchete-kakvi-sa-nachinite-za-pechelene-ot-internet

5-те Най-сигурни начина за печалба от интернет
Всеки може да си създаде печеливша работна среда в интернет и да печели от него приходи използвайки само
безплатните възможности на интернета.Без да влага лични срества използвайки само безплатните
приложения.Предлагаме ви 5-те Най-сигорни печеливши възможности за печелене от интернет.Посетете нашия сайт и
ще получите подробна информация с илюстрации на Български езикhttp://startbux.webnode.com/
http://obiavidnes.com/obiava/54407/5-te-nay-sigurni-nachina-za-pechalba-ot-internet

Детективска агенция - Дискрет
Агенцията извършва следните услугиАудио, видео-наблюдение,изневери,справки,издирване,Фирмено проучване.
GPS предаватели,снимков и видео материал.Скрити камери и микрофони.
Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
0877327436
discretdetectivebg@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/54406/detektivska-agenciya---diskret

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/54405/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888135197

0882551735 Довършителни ремонти,започване веднага
0887232146 фини шпакловки и гипсови шпакловки,часно лице...започване веднага....
***0887232146***
-ФИНИ ШПАКЛОВКИ.
-ГИПСОВА ШПАКЛОВКА.
-ЛАТЕКС БЯЛ И ЦВЕТЕН.
-ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ.
-ОБРЪЩАНЕ ПОКРАЙ ПВЦ ДОГРАМА И ВРАТИ С ПОСТВИЯНЕ НА ЛАЙСНИ ИЛИ ИЗМАЗВАНЕ.
-ГИПСОВА МАЗИЛКА.
-МИНЕРАЛНА МАЗИЛКА.
-ПРЪСКАНА МАЗИЛКА.
-ВЛАЧЕНА МАЗИЛКА.
-ЗАМАЗКИ.
-ЗИДАРИЯ.
БЪРЗО,КОРЕКНО,РАЗУМНИ ЦЕНИ,МАЙСТОР С ДЪЛГОДИШНА ПРАКТИКА.
ЧАСНО ЛИЦЕ.
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ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА...
0887232146
http://obiavidnes.com/obiava/54404/0882551735-dovyrshitelni-remontizapochvane-vednaga

Детективи Инкогнито - Търсете отговорите на професионално ниво ! - Бургас , Пазарджик ,
Стара Загора
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>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://obiavidnes.com/obiava/54403/detektivi-inkognito---tyrsete-otgovorite-na-profesionalno-nivo----burgas--paza

Детективска Агенция Инкогнито -Детективски услуги
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>JPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
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-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/54402/detektivska-agenciya-inkognito--detektivski-uslugi

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ АВАЛОН І ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ І ДОСТЪПНИ ЦЕНИ
І Детективска агенция Авалон І Частен детектив І Достъпни цени І
Изневери , издирване , биологични родители ,
наблюдение , справки , помощ на родители с трудни деца ,
полиграф , технически средства , консултация с адвокат и ...
Бързи качествени , професионални детективски услуги .
Екипът ни се състои от доказани професионалисти с богат практически опит ,
болшинството от тях са с експертни възможности.
Индивидуален подход към всеки клиент , гарантирано запазване на неговата
анонимност.
Извършва услуги на територията на Цялата страна.
За контакти :
тел:0896747344,
e-mail:detectivi@abv.bg,
http://avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/54401/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 .
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За контакти :
GSM : 0882741329 ,
e-mail : android_as@abv.bg,
http://anagrama.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/54400/detektivska-agenciya-anagrama---24-chasa-detektivski-uslugi

Детективска агенция Хамелеон !!! Гарантирана анонимност,коректност,професионализъм !!!
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела ,
проверка на алиби ,издирване на лица и МПС,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение ,
фото и видео заснемане ,
издирване на биологични родители ,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни и непълнолетни ,
проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства .
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана !
тел:0878747345, 0887605798,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/54399/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnostkorektnostprofesionaliz

30-50 лева дневно , само за няколко минути на ден !
Описание
Предлагам възможност за изкарване на допълнителни доходи с тенденция след време да надхвърлят вашите основни.
Това,което е нужно е Интернет,не повече от няколко минутки дневно !
Просто трябва да гледате определените за това реклами .
Ако ви удовлетворяват условията може да се запознаете с подробностите на сайт: --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
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ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
*В сайта ще намерите най подробно обяснение + видео обучение на български и всичко това безплатно !
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/54398/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den-

Искате ли допълнително пари?
Предлагам възможност за изкарване на допълнителни доходи с тенденция след време да надхвърлят вашите основни.
ЕТО ТУК >>> http://easymoneybg.ovo.bg/
Това,което е нужно е Интернет,не повече от няколко минутки дневно !
Просто трябва да гледате определените за това реклами .
Ако ви удовлетворяват условията може да се запознаете с подробностите на сайт: > http://easymoneybg.ovo.bg/
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК > http://easymoneybg.ovo.bg/
*В сайта ще намерите най подробно обяснение + видео обучение на български и всичко това безплатно !
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК > http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/54397/iskate-li-dopylnitelno-pari

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
Допълнителни доходи и възможност с течение на времето да печелите всеки месец от 1000 лева и нагоре от дома си!
Вие сте си шеф, вие решавате колко да работите! За повече информация, влезте в сайта->
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/54396/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Адаптор DVD Slim -> 2.5" (6.35 cm) SATA HDD/SSD
Адаптор DVD Slim -> 2.5" (6.35 cm) SATA HDD/SSD
http://obiavidnes.com/obiava/54395/adaptor-dvd-slim---25-635-cm-sata-hddssd

Razer BlackWidow™ 2013
Razer BlackWidow™ 2013, програмируеми бутони с макро функция, USB
http://obiavidnes.com/obiava/54394/razer-blackwidow-2013

СИГУРНА РАБОТА
Предлагаме ви сигурна работа по интернет небходимо ви е само 30 мин. на ден.Допълнете свободното си време и
увеличете доходите си.Работата е лесна и всеки може да се справи с лекота.Можете да работите от дома си или офиса
ви.В нашия сайт можете да намерите подробности как се плаща и всичко което ви интересува вищте в сайта ни
http://partybux66.blogspot.com/
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skype име- obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/54393/sigurna-rabota

ПРЕДЛАГАМ ДОПЪЛНИТЕЛНА РАБОТА ПО ИНТЕРНЕТ
Търсим хора за надомна дейност от цялата страна.Можете да я извършвате от дома си,от офиса си в удомно за вас
време.Това е най-реалното предложение за изкарване на пари чрез интернет.В нашия сайт щте намерите подробно
информация за какво точно се състои дейността и какви са условията за започване,вижте в сайта ни
http://partybux44.blogspot.com/ или се свържете с нас по скайп име на obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/54392/predlagam-dopylnitelna-rabota-po-internet

ЗАКОННА И СИГУРНА ПЕЧАЛБА ПО ИНТЕРНЕТ
Аз се занимавам с PTC вече 18 месеца и си докарвам по около 300$ на месец. Работата е лесна и дстъпна за всеки, който
има желание да се занимава както и достатъчно свободно време пред компютъра. Около 1 час на ден е напълно
достатъчен, за да взимате средната работна заплата в България. Това не са "лесни пари" както много лъжливи обяви в
интернет пространството гласят. За сметка на това обаче можем да сме убедени, че ще си получим парите на 100%.
Няма ограничение на това колко можем да печелим, може да взимаме по 50$ на месец, може и по 500$. На запад има
хора, които правят по над 3000 само от PTC. Ако сте заинтересовани и искате повече информация прегледайте сайта
http://partybux66.blogspot.com/ или ни пишете на Skype име obqva10
Сложил съм и ДОКАЗАТЕЛСТВА за извършените плащания
Поздрави, Галин Кръстев :)
http://obiavidnes.com/obiava/54391/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

СЪЗДАЙТЕ СИ НОВА ПЕЧЕЛИВША РАБОТНА СРЕДА В ИНТЕРНЕТ
Всеки може да си създаде печеливша работна среда в интернет и да печели от него приходи използвайки само
безплатните възможности на интернета.Без да влага лични средства използвайки само безплатните
приложения.Посетете нашия сайт и ще получите подробна информация с илиюстрации на Български език
http://startbux.webnode.com/
Много хора искат да печелят от интернет,но незнаят как да го направят.Посетете нашия сайт и ще научите кои са
най-ефективните начини за печеляне от интернет.Без лични инвестиции използвйки само безплатните ресурси прдлагащи
се в интернет.Подробно описание на достъпен разбираем език само в сайта ни http://startbux.webnode.com/
http://obiavidnes.com/obiava/54390/syzdayte-si-nova-pechelivsha-rabotna-sreda-v-internet

5-те Най-сигурни начина за печалба от интернет
Всеки може да си създаде печеливша работна среда в интернет и да печели от него приходи използвайки само
безплатните възможности на интернета.Без да влага лични срества използвайки само безплатните
приложения.Предлагаме ви 5-те Най-сигорни печеливши възможности за печелене от интернет.Посетете нашия сайт и
ще получите подробна информация с илюстрации на Български езикhttp://startbux.webnode.com/
http://obiavidnes.com/obiava/54389/5-te-nay-sigurni-nachina-za-pechalba-ot-internet

НАУЧЕТЕ КАКВИ СА НАЧИНИТЕ ЗА ПЕЧЕЛЕНЕ ОТ ИНТЕРНЕТ
Много хора искат да печелят от интернет,но незнаят как да го направят.Посетете нашия сайт и ще научите кои са
най-ефективните начини за печеляне от интернет.Без лични инвестиции използвйки само безплатните ресурси прдлагащи
се в интернет.Подробно описание на достъпен разбираем език само в сайта ни http://startbux.webnode.com/
http://obiavidnes.com/obiava/54388/nauchete-kakvi-sa-nachinite-za-pechelene-ot-internet

Детективска Агенция - Фокс- Частни Детективи
Частен детектив-Детективска агенция Фокс.
Предлага детективски услуги от частни детективи-висококвалифицирани!
Извършва цялостни разследвания-изневери,
фирмени тайни, бизнес проблеми,издирвани
личности.Разполага с най-съвременната
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аудио, видео и др.специализирана техника
за оптимален доказателствен материал!
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана с частните 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/54387/detektivska-agenciya---foks--chastni-detektivi

3.00лв.-ЦИКЛЕНЕ ПАРКЕТ И ДЮШЕМЕ-3.00лв. 0888 805765
---3.00лв.-ЦИКЛЕНЕ НА ПАРКЕТ-3.00лв.-включва грубо циклене и финно шлайфане
---4.00лв.-ЦИКЛЕНЕ И ЛАКИРАНЕ ДВЕ РЪЦЕ-4.00лв.-включва циклене,лакиране първа ръка,междинно
шлайфане,лакиране втора ръка
---5.80лв.-ЦИКЛЕНЕ,ЛАКИРАНЕ И ВКЛЮЧЕН ЛАК-5.80лв-включва циклене,лакиране две ръце и лак по избор; лак
двукомпонентен,лак еднокомпонентен и лак на водна основа
---8.50лв.-ЦИКЛЕНЕ,ФУГИРАНЕ,ЛАКИРАНЕ,ВКЛЮЧЕНИ
ЛАК
И
СМОЛА-8.50лв.-включва
циклене,цялостно
фугиране,лакиране две ръце,лак по избор и смола за фугиране
---ЦИКЛЕНЕ НА БОЯ И БЕЗИР цените са с 1.00лв. завишени
---ЛАКИРАНЕ ТРЕТА РЪКА-1.00лв.,с вкл. лак-2.50лв.
---БАЙЦВАНЕ-2.00лв.
http://obiavidnes.com/obiava/54386/300lv-ciklene-parket-i-dyusheme-300lv-0888-805765

Интериорен дизайн, екстериорен 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
Графичен дизайн.
Интериорен дизайн, екстериорен 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради 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/54385/interioren-dizayn-eksterioren-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-sgra

Глобал БГ-туроператор и турагент
Фирма Глобал БГ съществува от 2005 година като туроператор и туристически агент във Варна. Фирма, като
партньор на руски туроператор «БРАВЫЙ ТУРИСТ», продава чартерни билети до Москва на много изгодни цени.
Собствен туристически продукт е пътувания до Русия и до Израел. Организираме почивки в хотели по Черноморското
крайбрежие. През зимата предлагаме почивки в планинските курорти на България – Банско, Боровец, Пампорово,
Чепеларе. Фирма организира международен детски фестивал в гр.Варна.http://globalbg.info
http://obiavidnes.com/obiava/54384/global-bg-turoperator-i-turagent

Кърти,чисти,извозва!Невелин Павлов
Спeциaлизиpaнa фиpмa, paбoтeщa пpoфecиoнaлнo в oблacттa нa
http://obiavidnes.com/obiava/54383/kyrtichistiizvozvanevelin-pavlov

Луксозни врати STARCELIK
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Колекцията ни от луксозни врати са изработени с най-новите технологии на пазара,съобразявайки се с всички
изизсквания за качество и сигурност.Вратите са с уникален дизайн и стил.Използваните матерали са с високо
качество-MDF ламинат,метални части с дебелина 1,2 мм, 4х4 стоманетна констрикция.Вратите са подходящи както за
апартаменти,така и за къщи.Регулируема каса до 35 см,двойно гумено уплътнение(на касата и на крилото),две
независими заключващи системи,защитени със стоманени розетки и трето допълнително резе,пасивни шипове.Вратите
са напълно шумо и топлоизолирани.Безплатни иноксови аксесоари(чукче,шпионка,пасивна или активна дръжка).Всички
врати са с гаранция.
http://obiavidnes.com/obiava/54382/luksozni-vrati-starcelik

17.3" (43.94 cm) ACER V3-771G-736b4G1.13TMaii
17.3" (43.94 cm) ACER V3-771G-736b4G1.13TMaii, четириядрен Intel® Core™ i7 3630QM 2.4/3.4GHz, FULL HD LED Display
& GeForce GT650M 2GB DDRR3 (HDMI), 4GB, 128GB SSD & 1TB, USB3.0, Linux, 3.2kg, 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/54381/173-4394-cm-acer-v3-771g-736b4g113tmaii

14" (35.56 cm) Asus S400CA-CA002H
14" (35.56 cm) Asus S400CA-CA002H, двуядрен Intel® Core™ i3 3217U 1.80GHz, сензорен HD LED Display (HDMI), 4GB,
24GB SSD & 500GB, USB3.0, Windows8, 1.8kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/54380/14-3556-cm-asus-s400ca-ca002h

30-50 лева дневно , само за няколко минути на ден !
Описание
Предлагам възможност за изкарване на допълнителни доходи с тенденция след време да надхвърлят вашите основни.
Това,което е нужно е Интернет,не повече от няколко минутки дневно !
Просто трябва да гледате определените за това реклами .
Ако ви удовлетворяват условията може да се запознаете с подробностите на сайт: --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
*В сайта ще намерите най подробно обяснение + видео обучение на български и всичко това безплатно !
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/54379/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den-

За Цялата Страна -ЗЛАТНА ОФЕРТА -ДОХОДНА НАДОМНА РАБОТА
Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/54378/za-cyalata-strana--zlatna-oferta--dohodna-nadomna-rabota
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НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
Допълнителни доходи и възможност с течение на времето да печелите всеки месец от 1000 лева и нагоре от дома си!
Вие сте си шеф, вие решавате колко да работите! За повече информация, влезте в сайта->
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/54377/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

14" (35.56 cm) Asus S400CA-CA028H +подарък чанта
14" (35.56 cm) Asus S400CA-CA028H +подарък чанта, двуядрен Intel™ Core i7 3517U 1.9/3.0GHz, сензорен HD LED Display
(HDMI), 4GB, 24GB SSD & 500GB, USB3.0, Windows8, 1.8kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/54376/14-3556-cm-asus-s400ca-ca028h-podaryk-chanta

ЕЛ. ТЕХНИЦИ за окабеляване, свързване и монтиране на фотоволтаични системи на покриви
по обекти във Франция
Изисквания:
- Диплома или квалификация за Ел. техник или Електроника
- Сръчност и прецизност при изпълнение на зададената работа
- Лоялност към колеги и работодател, умения за работа в екип
- Желание за работа на срочен договор от 3 до 6 месеца
- Може и без опит в инсталирането на Фотоволтаици
Фирмата предлага:
- Трудов договор по българското законодателство с платени данъци и осигуровки
- Безплатна квартира (съгласно френските стандарти) и безплатен транспорт до строителните обекти
- Осемчасов работен
- Възнаграждение от 1650 лева (стартово) до 2100 лева + бонуси
- Възможност за подновяване на договора
***Необходимо е да се явите ЛИЧНО (след запазен час за интервю) в офиса на Агенция за работа „КИРКОВА” – гр.
София, на ул. „Узунджовска” 12, етаж 2 (Пресечка на бул. Витоша в близост до кръстовището с ул. Солунска). GPS
координати 42.692149,23.3189 (копирайте само цифрите на Вашия браузър)
***ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА ЧАС И ДЕН ЗА ИНТЕРВЮ се обадете на 0884501657
***Кандидатури по интернет (e-mail) не се приемат***
Лиценз №1087 от 10.03.2009 година до 2014 година за България
Лиценз № 1192 от 10.12.2009 г. до 2014 г. за Чужбина
http://obiavidnes.com/obiava/54375/el-tehnici--za-okabelyavane-svyrzvane-i-montirane-na-fotovoltaichni-sistemi-na-p

ОПИТНИ МОНТАЖНИЦИ на метални / алуминиеви съоръжения
и конструкции за
инсталиране на фотоволтаични системи на покриви по обекти във Франция
Изисквания:
- Сръчност и прецизност при изпълнение на зададената работа/работа на високо (до 10 метра)
- Опит в инсталирането на всякакъв вид крепежни изделия и конструкции- машиностроене, топлотехника, електроника,
строителство / работа на покрив /
- Лоялност към колеги и работодател, умения за работа в екип
- Желание за работа на срочен договор от 3 до 6 месеца с възможност за продължаване на договора
Фирмата предлага:
- Трудов договор по българското законодателство с платени данъци и осигуровки
- Безплатна квартира (съгласно френските стандарти) и безплатен транспорт до строителните обекти
- Осемчасов работен ден
- Прогресивно възнаграждение от 1650 лева до 2100 лева + бонуси
- Възможност за подновяване на договора
***Необходимо е да се явите ЛИЧНО (след запазен час за интервю) в офиса на Агенция за работа „КИРКОВА” – гр.
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София, на ул. „Узунджовска” 12, етаж 2 (Пресечка на бул. Витоша в близост до кръстовището с ул. Солунска). GPS
координати 42.692149,23.3189 (копирайте само цифрите на Вашия браузър)
***ЗА ЗАПАЗВАНЕ ЧАС И ДЕН ЗА ИНТЕРВЮ се обадете на 0884501657
***Кандидатури по интернет (e-mail) не се приемат***
Лиценз №1087 от 10.03.2009 година до 2014 година за България
Лиценз № 1192 от 10.12.2009 г. до 2014 г. за Чужбина
http://obiavidnes.com/obiava/54374/opitni-montajnici-na-metalni--aluminievi-syoryjeniya--i-konstrukcii-za-instalira

РАБОТНИЦИ ЗА ПОДДРЪЖКА В УВЕСЕЛИТЕЛНА КОМПАНИЯ ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Изисквания и задължения:
- Средно техническо образование
- Шофьорска книжка кат. „С” или „С+Е”
- Сръчност при монтаж и демонтаж на метални конструкции и съоръжения
- Опит и познания по електротехника
- Опит в дребни ремонти - работа с различни инструменти и машини - електрожен, флекс и др.
/ НЕ е задължителен документ за квалификация/
Фирмата осигурява:
- Трудов договор за 9 месеца / Февруари 2013г – Октомври 2013г. /. Възможност за удължаване на договора.
- Фирмата поема еднопосочно пътните разходи след приключване на договора
- Осигурява (за сметка на фирмата) разрешителните за работа по законите за заетостта във Великобритания
- Безплатна квартира /ток, вода, газ/
- Възнаграждение – 180 паунда на седмица
Интервютата ще се провеждат в понеделник и четвъртък от 10 до 16 часа до 24 Януари 2013 година / 7, 11 ,14 ,17, 21 и
24 Януари/
Последен срок за кандидатстване - 24 Януари 2013 - ЧЕТВЪРТЪК (включително)
***Необходимо е да се явите ЛИЧНО (след запазен час за интервю) в офиса на Агенция за работа „КИРКОВА” – гр.
София, на ул. „Узунджовска” 12, етаж 2 (Пресечка на бул. Витоша в близост до кръстовището с ул. Солунска). GPS
координати 42.692149,23.3189 (копирайте само цифрите на Вашия браузър)
***ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА ЧАС ЗА ИНТЕРВЮ се обадете на 0884501657
***Кандидатури по интернет (e-mail) не се приемат***
ЗАМИНАВАНЕ: 31 ЯНУАРИ 2013 ГОДИНА
АГЕНЦИЯ ЗА РАБОТА „КИРКОВА”
Лиценз №1087 от 10.03.2009 година до 2014 година за България
Лиценз № 1192 от 10.12.2009 г. до 2014 г. за Чужбина
http://obiavidnes.com/obiava/54373/rabotnici-za-poddryjka-v-uveselitelna-kompaniya-vyv-velikobritaniya

ОБЩИ РАБОТНИЦИ ЗА УВЕСЕЛИТЕЛНА КОМПАНИЯ ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Изисквания и задължения:
- Шофьорска книжка кат. „С” или „С+Е”
- Ежедневна грижа за поддържане отлична хигиена в помещенията
- Задължително участие при организиране мероприятията във фирмата
- Желание за работа в екип, лоялност към колеги и работодател
- Възможност и желание за тежък физически труд / пренасяне, товарене, разтоварване /
Фирмата осигурява:
- Трудов договор за 9 месеца / Февруари 2013г – Октомври 2013г. /. Възможност за удължаване на договора.
- Фирмата поема еднопосочно пътните разходи след приключване на договора
- Осигурява (за сметка на фирмата) разрешителните за работа по законите за заетостта във Великобритания
- Безплатна квартира /ток, вода, газ/
- Възнаграждение – 180 паунда на седмица
Интервютата ще се провеждат в понеделник и четвъртък от 10 до 16 часа до 24 Януари 2013 година / 7, 11 ,14 ,17, 21 и
24 Януари/
Последен срок за кандидатстване - 24 Януари 2013 - ЧЕТВЪРТЪК (включително)
***Необходимо е да се явите ЛИЧНО (след запазен час за интервю) в офиса на Агенция за работа „КИРКОВА” – гр.
София, на ул. „Узунджовска” 12, етаж 2 (Пресечка на бул. Витоша в близост до кръстовището с ул. Солунска). GPS
координати 42.692149,23.3189 (копирайте само цифрите на Вашия браузър)
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***ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА ЧАС И ДЕН ЗА ИНТЕРВЮ се обадете на 0884501657
***Кандидатури по интернет (e-mail) не се приемат***
ЗАМИНАВАНЕ: 31 ЯНУАРИ 2013 ГОДИНА
АГЕНЦИЯ ЗА РАБОТА „КИРКОВА”
Лиценз №1087 от 10.03.2009 година до 2014 година за България
Лиценз № 1192 от 10.12.2009 г. до 2014 г. за Чужбина
http://obiavidnes.com/obiava/54372/obshti-rabotnici--za--uveselitelna--kompaniya--vyv--velikobritaniya

0887232146, фини шпакловки, и гипсова шпакловка, часно лице,започване веднага
Започване веднага
0887232146,чсно лице
-фини шпакловки.
-гипсови шпакловки.
-обръщане покрай пвц дограма и врати с поставияне на лайсни или измазване.
-топлоизолация.
-гипсова мазилка.
-пръскана мазилка.
-минерални мазилки.
-зида и измазва комини.
-замазки.
-зидария.
майстор с дългодишна практика в стройтелството.
-гарантирано качество.
-зида и измазва комини.
-започване веднага.0887232146
Цена: По договаряне
Телефон: 0887232146
http://obiavidnes.com/obiava/54371/0887232146-fini-shpaklovki-i-gipsova-shpaklovka-chasno-licezapochvane-vednaga

14" (35.56 cm) Asus S400CA-CA050P +подарък чанта
14" (35.56 cm) Asus S400CA-CA050P +подарък чанта, двуядрен Intel™ Core i7 3517U 1.9/3.0GHz, сензорен HD LED Display
(HDMI), 6GB, 24GB SSD & 500GB, USB3.0, Windows8 Pro, 1.8kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/54370/14-3556-cm-asus-s400ca-ca050p-podaryk-chanta

0882551735 Довършителни ремонти,започване веднага
0882551735, шпакловки, мазилки, часно лице, ДОГОВАРИЯНЕ 0882551735, финни шпакловки, гипсови шпакловки, латекс,
топлоизолация, обръщане покрай pvc дограма и врати с поставияне на лайсни или измазване,
0882551735, шпакловки, мазилки, часно лице, ДОГОВАРИЯНЕ 0882551735, финни шпакловки, гипсови шпакловки, латекс,
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топлоизолация, обръщане покрай pvc дограма и врати с поставияне на лайсни или измазване, гипсова мазилка, минерална
мазилка, пръскана мазилка, влачена мазилка, мазилки, замазки, зидария, зида и тераси бързо и качествено, корекно,
разумни цени, безплатен оглед на обекта, цените може и да се договарият за по голями обекти, без почивен ден... часно
лице...0882551735Цена: По договаряне Цена: По договаряне започване веднага Цена: По договаряне
http://obiavidnes.com/obiava/54369/0882551735-dovyrshitelni-remontizapochvane-vednaga

15.6" (39.62 cm) Asus X55A-SX176
15.6" (39.62 cm) Asus X55A-SX176, двуядрен Pentium™ B980 2.4GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB DDR3, 1TB, USB3.0, Free
DOS, 2.45kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/54368/156-3962-cm-asus-x55a-sx176

15.6" (39.62 cm) Asus S550CM-CJ007H
15.6" (39.62 cm) Asus S550CM-CJ007H, двуядрен Intel™ Core i5 3317U 1.7/2.6GHz, сензорен HD LED Display & GeForce GТ
635M 2GB (HDMI), 4GB, 24GB SSD + 750GB, USB3.0, Windows 8, 2.6kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/54367/156-3962-cm-asus-s550cm-cj007h

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.
АКО ВАШАТА ФИРМА ИМА ЗАДЪЛЖЕНИЯ , АКО СТЕ ПОЛУЧИЛИ ЗАПОВЕД ЗА РЕВИЗИЯ , РЕВИЗИОНЕН ДОКЛАД
ИЛИ РЕВИЗИОНЕН АКТ , АКО ИМАТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ И ДРУГИ КОНТРАГЕНТИ , НИЕ СМЕ
ВАШЕТО РЕШЕНИЕ !!!
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , КОИТО ПРЕДПРИЕМАМЕ С ЦЕЛ НАПЪЛНО ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
И ОТГОВОРНОСТИ СА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН И С ДЕЙСТВАЩАТА НОРМАТИВНА УРЕДБА.
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ НА ФИРМАТА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ И АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ .
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ДРУЖЕСТВА - ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД ) - ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ
НА СТРАНАТА .
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
0884 57 80 53
0877 37 20 83
http://obiavidnes.com/obiava/54366/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.
АКО ВАШАТА ФИРМА ИМА ЗАДЪЛЖЕНИЯ , АКО СТЕ ПОЛУЧИЛИ ЗАПОВЕД ЗА РЕВИЗИЯ , РЕВИЗИОНЕН ДОКЛАД
ИЛИ РЕВИЗИОНЕН АКТ , АКО ИМАТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ И ДРУГИ КОНТРАГЕНТИ , НИЕ СМЕ
ВАШЕТО РЕШЕНИЕ !!!
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , КОИТО ПРЕДПРИЕМАМЕ С ЦЕЛ НАПЪЛНО ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
И ОТГОВОРНОСТИ СА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН И С ДЕЙСТВАЩАТА НОРМАТИВНА УРЕДБА.
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ НА ФИРМАТА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ И АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ .
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ДРУЖЕСТВА - ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД ) - ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ
НА СТРАНАТА .
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НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
0884 57 80 53
0877 37 20 83
http://obiavidnes.com/obiava/54365/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.
АКО ВАШАТА ФИРМА ИМА ЗАДЪЛЖЕНИЯ , АКО СТЕ ПОЛУЧИЛИ ЗАПОВЕД ЗА РЕВИЗИЯ , РЕВИЗИОНЕН ДОКЛАД
ИЛИ РЕВИЗИОНЕН АКТ , АКО ИМАТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ И ДРУГИ КОНТРАГЕНТИ , НИЕ СМЕ
ВАШЕТО РЕШЕНИЕ !!!
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , КОИТО ПРЕДПРИЕМАМЕ С ЦЕЛ НАПЪЛНО ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
И ОТГОВОРНОСТИ СА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН И С ДЕЙСТВАЩАТА НОРМАТИВНА УРЕДБА.
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ НА ФИРМАТА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ И АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ .
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ДРУЖЕСТВА - ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД ) - ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ
НА СТРАНАТА .
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
0884 57 80 53
0877 37 20 83
http://obiavidnes.com/obiava/54364/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

9" (22.86 cm) Lenovo IdeaTab A2109
9" (22.86 cm) Lenovo IdeaTab A2109, таблет, GPS, капацитивен LED дисплей, четири-ядрен NVIDIA® Tegra® 3 T30SL
1.2GHz, 1GB RAM, 16GB flash памет, 802.11n, 2x camera, Android 4.0, 570g, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/54363/9-2286-cm-lenovo-ideatab-a2109

Core i7 3970X Extreme
Core i7 3970X Extreme, шест-ядрен (3.5/4.0GHz Turbo Boost, 15MB Smart Cache, LGA2011) без вентилатор
http://obiavidnes.com/obiava/54362/core-i7-3970x-extreme

Захранване 750W
Захранване 750W, Corsair Builder Series™ CX750, ActivePFC, тих 120mm вентилатор, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/54361/zahranvane-750w

Регихелп ООД -Регистрация на фирма и фирмено право
Фирма „ Регихелп” ООД предлага на своите клиенти квалифицирана правна помощ при регистрация на нови фирми,
ликвидация и заличаване на ООД, ЕООД, ЕТ, АД и ЕАД. Бързо и качествено регистриране на Вашата фирма по ЗДДС.
Фирмени печати по желание на клиента. „ Регихелп” ООД ще публикува и финансовият отчет на фирмата Ви и ще
получите квалифицирана правна помощ по всички въпроси, свързани с нейната дейност. С дългогодишния си юридически
опит , нейните специалисти ще Ви помогнат при всеки казус като ще Ви спестят време и средства.
http://obiavidnes.com/obiava/54360/regihelp--ood--registraciya-na-firma-i-firmeno-pravo

Изработка на сайт и SEO оптимизация
Предлагаме изработка на сайт и широка гама от уеб услуги за вашето успешно Интернет представяне. Ние няма просто
да Ви изработим един уеб сайт, ние ще Ви предоставим решение, което напълно да задоволи нуждите Ви от уеб
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присъствие.
http://obiavidnes.com/obiava/54359/izrabotka-na-sayt-i-seo-optimizaciya

Аеробни пречиствателни станции за отпадъчни води
Ново поколение пречиствателни станции с биологично пречистване, които гарантират пълен биологично чист и 100%
безотпадъчен аеробен процес.
Пречиствателни станции "BIO CLEANER" са перфектни съоръжения с отлична ефективност и лесни за
управление.Пречиствателни станции “BIO CLEANER” не се нуждаят от зареждане с активна тиня и каквито и да било
бактерии, прахчета, хапчета и други активатори. Тези пречиствателни станции нямат долен праг на постъпление на
отпадни води. Пречиствателни станции “BIO CLEАNER” работят ефективно както при минимално,така и при
максимално натоварвaне с отпадни води.
Благодарение на високото си качество, пречистената вода може да се отведе в канал, река или да се използва за
напояване на зеланчукови,овощни и др. градини, паркови площи или измиване на пътища.
Без консумативи,без филтри и без зареждане с каквито и да било бактерии и активатори.
Без необходимост от почистване и изпомпване с фекалки.
Без миризма.
Минимален разход на ел.енаргия - не повече от едно осветително тяло 80w работещо на интервали.
Възможност за поемане на по-големи количества отпадни води за известен период без това да се отрази върху
качеството на пречистване.
Без специални изисквания за монтаж и експлоатация.
Без минимален праг за постъпващото количество отпадни води.
Възможност за монтиране под и над земята,в съществуващи септични ями и в самите сгради.
Компактност - минимално заемане на пространство.
Параметри на пречистване - без конкуренция.
Пречистената вода може да се използва без проблеми за поливане на зеленчукови,овощни и др. градини,като дори е
препочъчително!
Лидер в пречистването на отпадните води.
Притежава всички възможни Европейски и Световни сертификати за качество и стандарт.
Повече информация на адрес: http://hg-sons.com/
http://obiavidnes.com/obiava/54358/aerobni-prechistvatelni-stancii-za-otpadychni-vodi

СИГУРНА РАБОТА
Предлагаме ви сигурна работа по интернет небходимо ви е само 30 мин. на ден.Допълнете свободното си време и
увеличете доходите си.Работата е лесна и всеки може да се справи с лекота.Можете да работите от дома си или офиса
ви.В нашия сайт можете да намерите подробности как се плаща и всичко което ви интересува вищте в сайта ни
http://partybux66.blogspot.com/
skype име- obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/54357/sigurna-rabota

ПРЕДЛАГАМ ДОПЪЛНИТЕЛНА РАБОТА ПО ИНТЕРНЕТ
Търсим хора за надомна дейност от цялата страна.Можете да я извършвате от дома си,от офиса си в удомно за вас
време.Това е най-реалното предложение за изкарване на пари чрез интернет.В нашия сайт щте намерите подробно
информация за какво точно се състои дейността и какви са условията за започване,вижте в сайта ни
http://partybux44.blogspot.com/ или се свържете с нас по скайп име на obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/54356/predlagam-dopylnitelna-rabota-po-internet

ЗАКОННА И СИГУРНА ПЕЧАЛБА ПО ИНТЕРНЕТ
Аз се занимавам с PTC вече 18 месеца и си докарвам по около 300$ на месец. Работата е лесна и дстъпна за всеки, който
има желание да се занимава както и достатъчно свободно време пред компютъра. Около 1 час на ден е напълно
достатъчен, за да взимате средната работна заплата в България. Това не са "лесни пари" както много лъжливи обяви в
интернет пространството гласят. За сметка на това обаче можем да сме убедени, че ще си получим парите на 100%.
Няма ограничение на това колко можем да печелим, може да взимаме по 50$ на месец, може и по 500$. На запад има
хора, които правят по над 3000 само от PTC. Ако сте заинтересовани и искате повече информация прегледайте сайта
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http://partybux66.blogspot.com/ или ни пишете на Skype име obqva10
Сложил съм и ДОКАЗАТЕЛСТВА за извършените плащания
Поздрави, Галин Кръстев :)
http://obiavidnes.com/obiava/54355/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

продавам ябълков оцет
За хората които ценят здравословното хранене,предлагам ябълков оцет - с мед.Приготвен по специална рецепта,като по
време на ферментацията,вместо захар е прибавен мед.Така приготвения оцет придобива по-добри вкусови и лечебни
качества.
http://obiavidnes.com/obiava/54354/prodavam-yabylkov-ocet

продавам ябълков оцет
За хората които ценят здравословното хранене,предлагам ябълков оцет - с мед.Приготвен по специална рецепта,като по
време на ферментацията,вместо захар е прибавен мед.Така приготвения оцет придобива по-добри вкусови и лечебни
качества.
http://obiavidnes.com/obiava/54353/prodavam-yabylkov-ocet

Курс по френски език начално ниво
Френски езиков център „Ла Революсион” –обявява курс по френски език за начинаещи с участието на французин– от
22.01.2013 вторник и четвъртък вечер.Хорариум – 80 учебни часа. Цена 330 лв с включен учебен комплект. За повече
информация - 0876 1 777 82. Курсовете се провеждат в центъра, на Петте Кюшета. Местата са ограничени.
www.larevolution.eu
http://obiavidnes.com/obiava/54352/kurs-po-frenski-ezik-nachalno-nivo

СЪЗДАЙТЕ СИ НОВА ПЕЧЕЛИВША РАБОТНА СРЕДА В ИНТЕРНЕТ
Всеки може да си създаде печеливша работна среда в интернет и да печели от него приходи използвайки само
безплатните възможности на интернета.Без да влага лични средства използвайки само безплатните
приложения.Посетете нашия сайт и ще получите подробна информация с илиюстрации на Български език
http://startbux.webnode.com/
Много хора искат да печелят от интернет,но незнаят как да го направят.Посетете нашия сайт и ще научите кои са
най-ефективните начини за печеляне от интернет.Без лични инвестиции използвйки само безплатните ресурси прдлагащи
се в интернет.Подробно описание на достъпен разбираем език само в сайта ни http://startbux.webnode.com/
http://obiavidnes.com/obiava/54351/syzdayte-si-nova-pechelivsha-rabotna-sreda-v-internet

5-те Най-сигурни начина за печалба от интернет
Всеки може да си създаде печеливша работна среда в интернет и да печели от него приходи използвайки само
безплатните възможности на интернета.Без да влага лични срества използвайки само безплатните
приложения.Предлагаме ви 5-те Най-сигорни печеливши възможности за печелене от интернет.Посетете нашия сайт и
ще получите подробна информация с илюстрации на Български езикhttp://startbux.webnode.com/
http://obiavidnes.com/obiava/54350/5-te-nay-sigurni-nachina-za-pechalba-ot-internet

НАУЧЕТЕ КАКВИ СА НАЧИНИТЕ ЗА ПЕЧЕЛЕНЕ ОТ ИНТЕРНЕТ
Много хора искат да печелят от интернет,но незнаят как да го направят.Посетете нашия сайт и ще научите кои са
най-ефективните начини за печеляне от интернет.Без лични инвестиции използвйки само безплатните ресурси прдлагащи
се в интернет.Подробно описание на достъпен разбираем език само в сайта ни http://startbux.webnode.com/
http://obiavidnes.com/obiava/54349/nauchete-kakvi-sa-nachinite-za-pechelene-ot-internet

14" (35.56 cm) Toshiba U940-100
14" (35.56 cm) Toshiba U940-100, двуядрен Intel Core i3 3217U 1.80GHz, HD LED Display & AMD HD 7550M 1GB DDR3,
4GB, 32GB SSD & 500GB, USB3.0, Windows8, 1.72kg, 2г. гаранция
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http://obiavidnes.com/obiava/54347/14-3556-cm-toshiba-u940-100

ВИЗА ЗА САЩ
ВИЗА ЗА САЩ
Регистрация по интернет за интервю за американска виза.
За пълна информация:
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
Цена 30 лв.
http://obiavidnes.com/obiava/54346/viza-za-sasht

ПРЕВОД И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА ДИПЛОМИ, АКАДЕМИЧНИ СПРАВКИ И ДРУГИ
ДОКУМЕНТИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ
ПРЕВОД И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА ДИПЛОМИ, АКАДЕМИЧНИ СПРАВКИ И ДРУГИ ДОКУМЕНТИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И
КВАЛИФИКАЦИЯ
Вие сте:
-Човек, който учи или желае да учи в чужбина
-Човек, който работи или желае да работи в чужбина
-Човек, който има близки в чужбина
Нуждаете се от превод на диплома или друг документ за образование или квалификация или превод и легализация на
такива документи.
Намерили сте агенцията, която ще направи всичко необходимо, за да сте с една стъпка по-близо до целта Ви.
Най-добра цена в Пловдив за превод - 9 лева на страница за испански, немски, френски, италиански и руски,
За турски, гръцки и чешки - 10,50 лева на страница
Нашият девиз е „Помагаме за успеха Ви!” И действително го правим. Затова ползвайте услугите на „Релена-92” за
нужния Ви превод (и легализация, ако е необходима такава)
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
Свържете се с нас и ще направите голяма крачка към постигане на целта си.
http://obiavidnes.com/obiava/54345/prevod-i-legalizaciya-na-diplomi-akademichni-spravki-i-drugi-dokumenti-za-obrazov

Органайзер за чанти и обувки
Органайзер за чанти и обувки
Ново!Лесно и удобно!
Практичен и удобен,той лесно ще се впише във вашият гардероб.Когато е сгънат той е плосък и заема малко место.
когато се използува е като въртележка на три нива с 24 джоба.
Това го прави добър организатор във вашият гардероб.
Чантите и обувките ще бъдат винаги под ваш контрол. Цена 29лв
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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/54344/organayzer-za-chanti-i-obuvki

Легализация и превод на документи
Легализация и превод на документи
Нуждаете се от легализация и превод на документ – личен, частен фирмен.
Намерили сте агенцията, която ще направи всичко необходимо, за да сте с една стъпка по-близо до целта Ви.
Извършваме легализация - заверки на документи във всички държавни институции и посолства в България. Поставяне на
„апостил”.
Преводът се прави от заклет (оторизиран) преводач. Имаме сключен договор с Министерството на външните работи за
извършване на официални преводи. Даваме безплатна информация какво е необходимо да се направи, за да бъде
легализиран документът. Спестяваме Ви време и формалности.
Може да изпратите Вашата поръчката по интернет, а документите по куриер, и да получите готовите документи по
куриер.
Цената на услугата „Легализация" включва цената за превода, таксата на съответното ведомство плюс нашия хонорар
(едва ли ще намерите по-добри от нашите цени). Конкретни цени и срокове може да видите на сайта ни
www.relena92.com.
Нашият девиз е „Помагаме за успеха Ви!” И действително го правим. Затова ползвайте услугите на „Релена-92” за
нужната Ви легализация (и превод, ако е необходим такъв)
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
Свържете се с нас и ще направите голяма крачка към постигане на целта си.
http://obiavidnes.com/obiava/54343/legalizaciya-i-prevod-na-dokumenti

Устни преводи - английски, испански, немски, френски, италиански, гръцки, турски, чешки,
руски
Устни преводи - английски, испански, немски, френски, италиански, гръцки, турски, чешки, руски
„Релена-92” ЕООД предоставя услуги в областта на устните преводи: придружаване при бизнес срещи и преговори,
съдебни дела, превод при нотариални заверки, конференции, телефонни разговори, различни търговски сделки, посещения
на работни обекти, придружаване при осъществяване на контакти, при пазаруване, пътуване, настаняване на чужденци
или други ситуации, налагащи познаване на обстановката и езика и други специални случаи.
При устните преводи ролята, отговорността и компетентността на преводача са от изключителна важност, тъй
като от него зависи колко успешна ще е комуникацията между двете страни.
Намерили сте агенцията, която ще направи превода адекватно - „Релена-92” ЕООД.
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Нашият девиз е „Помагаме за успеха Ви!” И действително го правим. Затова ползвайте услугите на „Релена-92” за
нужния Ви превод.
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет)
Обадете се на тел.: 032/58-79-38; 0885 569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
http://obiavidnes.com/obiava/54342/ustni-prevodi---angliyski-ispanski-nemski-frenski-italianski-grycki-turski

Органайзер за багажник на кола
Органайзер за багажник на кола
Органайзерът е лек, издръжлив и лесен за почистване.Състои се от три отделения, всяко отделение е с размери 30x25x30
см приблизително.Във отделенията може да се поставят сандвичи,хранителни продукти,безалкохолни напитки,
сокове и др.
Разгънете го и поставете вътре и други неща, които не искате да се разпилеят из багажника на колата.
В комплекта е включено допълнително термоизолирано отделение,което служи за охлаждане и предпазване на
продуктите от разваляне.
Удобно три -секционно допълнение за вашия багажник, което може да бъде сгънато във вид на плоска чанта, когато не
се употребява.
Цена 39лв
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/54341/organayzer-za-bagajnik-na-kola

ПРЕВОД И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА ДОКУМЕНТИ
ПРЕВОД И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА ДОКУМЕНТИ
Вие сте:
-Човек, който работи или желае да работи в чужбина
-Човек, който учи или желае да учи в чужбина
- Човек, който има близки в чужбина
Нуждаете се от превод на документ или превод и легализация на документ.
Намерили сте агенцията, която ще направи всичко необходимо, за да сте с една стъпка по-близо до целта Ви.
Най-добра цена в Пловдив за превод на типови документи: - 8,50 лева на страница за испански, немски, френски,
италиански и руски,
За турски, гръцки и чешки - 10,50 лева на страница
- свидетелство за раждане;
- свидетелство за граждански брак;
- свидетелство за съдимост;
- акт за смърт;
- др. подобни.
Нашият девиз е „Помагаме за успеха Ви!” И действително го правим. Затова ползвайте услугите на „Релена-92” за
нужния Ви превод (и легализация, ако е необходима такава)
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Работм с клиенти от цялата страна.
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
http://obiavidnes.com/obiava/54340/prevod-i-legalizaciya-na-dokumenti

ТРЯБВА ВИ ПРЕВОД – на английски, испански, немски, френски, италиански, гръцки, турски,
чешки, руски
ТРЯБВА ВИ ПРЕВОД – на английски, испански, немски, френски, италиански, гръцки, турски, чешки, руски
НА ДОКУМЕНТИ – получавате пълна и точна информация за всичко, което е необходимо да се направи, за да постигнете
това, за което Ви е необходим документът – да живеете и работите в чужбина, да учите в чужбина, да представите
пред българските служби документ, издаден от чужбина, да осъществявате фирмената си дейност. Легализация, в
случаите, когато е необходимо
СПЕЦИАЛИЗИРАН – стараем се най-усърдно да използваме точната терминология при превода. В нашите преводи няма
абсурдни и нелепи изрази, които допускат много „опитни” преводачи. ГАРАНТИРАНО от УПРАВИТЕЛЯ – Росица
Стратиева. Запазваме оформлението. Правим отстъпки за повторения в текста и съвпадение с предишни преводи, за да
не плащате за нещо, което вече е преведено.
УСТЕН - придружаване при бизнес срещи и преговори, превод при нотариални заверки, конференции, телефонни
разговори, различни търговски сделки и други специални случаи
ЦЕНИТЕ ни са изключително конкурентни. Пълен ценоразпис може да видите на сайта ни: www.relena92.com
Работим с клиенти от цялата страна.
Възползвайте се от предлаганите отстъпки и промоции!
Нашият девиз е „Помагаме за успеха Ви!” И действително го правим. Затова ползвайте услугите на „Релена-92” за
нужния Ви превод (и легализация, ако е необходима такава)
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
http://obiavidnes.com/obiava/54339/tryabva-vi-prevod--na-angliyski-ispanski-nemski-frenski-italianski-grycki-

За лекари, за медицински сестри
ЗА ЛЕКАРИ, ЗА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ
ОБУЧЕНИЕ ПО МЕДИЦИНСКИ АНГЛИЙСКИ, ПО ОБЩ АНГЛИЙСКИ, IELTS, FCE, CAE
ПРЕВОД И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА ДОКУМЕНТИ – безплатни консултации и информация за процедурите за снабдяване с
необходимите документи, комплексна услуга – всички необходими доокументи или частична услуга – документи, посочени
от клиента.
ПОМАГАМЕ ЗА УСПЕХА ВИ!
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
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Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
Свържете се с нас и ще направите голяма крачка към постигане на целта си.
http://obiavidnes.com/obiava/54338/za-lekari-za-medicinski-sestri

Превод на епикризи и други медицински документи от и на английски и испански
ПРЕВОД НА ЕПИКРИЗИ И ДРУГИ МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ – английски, испански
Вие или Ваш близък се лекувате или желаете се лекувате в чужбина.
Или Ви е нужен превод на какъвто и да е медицински документ
Намерили сте агенцията, която ще направи превода професионално. Гарантирано от Управителя Росица Стратиева, че
преводът няма да звучи непонятно за лекарите, които го четат или, още по-лошо, да бъде преведен неправилно, което за
съжаление често се получава при превод от други агенции.
За правилното лечение и най-малката подробност е от значение. А често са ни давали за превод епикризи, вече
„преведени” от други агенции, които лекарите не са могли да разберат.
При нас документът Ви ще бъде преведен от лице с медицинско образование, така че да е спазена точната терминология
и да са преведени всички характерни съкращения.
Най-добра цена - 12 лева на страница за превод на
Епикризи
Свидетелства от ТЕЛК
Изследвания
Болнични листове
Други медицински документи:
на/от английски и испански език
Работим с клиенти от цялата страна.
Нашият девиз е „Помагаме за успеха Ви!” И действително го правим.
Ползвайте услугите на „Релена-92” за нужния Ви превод (и легализация, ако е необходима такава), за да не се налага
повторно да плащате за същата услуга, направена другаде.
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
http://obiavidnes.com/obiava/54337/prevod-na-epikrizi-i-drugi--medicinski-dokumenti-ot--i-na-angliyski---i-ispanski

Документи на медицински сестри и лекари за работа в чужбина - Англия, Германия и други
ДОКУМЕНТИ НА МЕДИЦИНСКИ СEСТРИ И ЛЕКАРИ ЗА РАБОТА В ЧУЖБИНА – АНГЛИЯ, ГЕРМАНИЯ и др.
Превод и легализация на пълния набор документи изисквани за работа в Англия,Ирландия,Германия и други държави.
Безплатни консултации във връзка с това какви документи са необходими и процедурите за снабдяване с тях.
Услуги за снабдяване с нужните документи
Работим с клиенти от цялата страна
Разумни цени.
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
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Свържете се с нас и ще направите голяма крачка към постигане на целта си.
http://obiavidnes.com/obiava/54336/dokumenti-na-medicinski-sestri--i-lekari-za-rabota-v-chujbina---angliya-germaniya-

Преводи от и на английски на трудови книжки
„Релена-92“ ЕООД
Лицензирана агенция за преводи от и на английски език на трудови книжки и всякакви документи издадени от НОИ.
Преводите се правят от специалисти.
Запазване на оригиналното оформление.
Промоции и отстъпки.
Работим с клиенти от цялата страна.
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
Свържете се с нас и ще направите голяма крачка към постигане на целта си.
Цена 9 лв.
http://obiavidnes.com/obiava/54335/prevodi-ot-i-na-angliyski-na--trudovi-knijki

Преводи от и на английски на всякакви рекламни материали
„Релена-92“ ЕООД
Лицензирана агенция за преводи от и на английски език на всякакви рекламни материали.
Преводите се правят от специалисти.
Запазване на оригиналното оформление.
Промоции и отстъпки.
Работим с клиенти от цялата страна.
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
Свържете се с нас и ще направите голяма крачка към постигане на целта си.
Цена 9 лв
http://obiavidnes.com/obiava/54334/prevodi-ot-i-na-angliyski-na-vsyakakvi-reklamni-materiali

Превод на документи за участие в търгове от/на английски
„Релена-92“ ЕООД
Лицензирана агенция за преводи от и на английски език на документи за участие във всякакви конкурси и търгове.
Преводите се правят от специалисти.
Запазване на оригиналното оформление.
Промоции и отстъпки.
Работим с клиенти от цялата страна.
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
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Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
Свържете се с нас и ще направите голяма крачка към постигане на целта си.
Цена 10 лв.
http://obiavidnes.com/obiava/54333/prevod-na-dokumenti-za-uchastie-v-tyrgove-otna-angliyski

Преводи от и на английски на търговски документи
„Релена-92“ ЕООД
Лицензирана агенция за преводи и легализации от и на английски език на търговски документи.
Преводите се правят от специалисти.
Запазване на оригиналното оформление.
Промоции и отстъпки.
Работим с клиенти от цялата страна.
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
Свържете се с нас и ще направите голяма крачка към постигане на целта си.
Цена 10 лв.
http://obiavidnes.com/obiava/54332/prevodi-ot-i-na-angliyski-na--tyrgovski-dokumenti

Превод на документи за пътуване в чужбина от/на английски
“Релена-92“ ЕООД
Лицензирана агенция за преводи и легализации от и на английски език на документи за пътуване в чужбина.
Преводите се правят от специалисти.
Запазване на оригиналното оформление.
Промоции и отстъпки.
Работим с клиенти от цялата страна.
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
Свържете се с нас и ще направите голяма крачка към постигане на целта си.
Цена 9 лв
http://obiavidnes.com/obiava/54331/prevod-na-dokumenti-za-pytuvane-v-chujbina-otna-angliyski

14" (35.56 cm) Toshiba U940-103
14" (35.56 cm) Toshiba U940-103, двуядрен Intel Core i5 3317U 1.7/2.6GHz, HD LED Display & GeForce GT 630M 2GB
(HDMI), 4GB, 32GB SSD & 500GB, USB3.0, Windows8, 1.72kg, 2г. гаранция
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http://obiavidnes.com/obiava/54330/14-3556-cm-toshiba-u940-103

Преводи от и на английски на счетоводни,банкови,юридически документи
„Релена-92“ ЕООД
Лицензирана агенция за преводи и легализации от и на английски език на специализирани текстове - счетоводни, банкови,
юридически и др.
Преводите се правят от специалисти.
Запазване на оригиналното оформление.
Промоции и отстъпки.
Работим с клиенти от цялата страна.
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
Свържете се с нас и ще направите голяма крачка към постигане на целта си.
Цена 12 лв.
http://obiavidnes.com/obiava/54329/prevodi-ot-i-na-angliyski-na-schetovodnibankoviyuridicheski-dokumenti

Превод
и
легализация
на
фирмени
английски,испански,немски,френски,италиански и руски

документи

от/

на

„Релена-92“ ЕООД
Лицензирана агенция за преводи и легализации от и на английски,испански,немски,френски,италиански и руски език на
дружествени договори,
нотариални актове,протоколи,документи за собственост и друга фирмена документация .
Договор с МвнР 1331. Преводите се правят от заклети преводачи.
Работим с клиенти от цялата страна.
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
Свържете се с нас и ще направите голяма крачка към постигане на целта си.
цена 10 лв
http://obiavidnes.com/obiava/54328/prevod-i-legalizaciya-na-firmeni-dokumenti--ot-na-angliyskiispanskinemskifren

Превод и легализация на фирмени докум. от/ на турски,гръцки и чешки
Релена-92“ ЕООД
Лицензирана агенция за преводи и легализации от и на турски, гръцки и чешки език на дружествени договори,
нотариални актове,протоколи,документи за собственост и друга фирмена документация .
Договор с МвнР 1331. Преводите се правят от заклети преводачи.
Работим с клиенти от цялата страна.
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
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Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
Свържете се с нас и ще направите голяма крачка към постигане на целта си.
цена 12 лв.
http://obiavidnes.com/obiava/54327/prevod-i-legalizaciya-na-firmeni-dokum-ot-na-turskigrycki-i-cheshki

Превод и легализация на общински документи от/ на турски,гръцки и чешки
„Релена-92“ ЕООД
Лицензирана агенция за преводи и легализации от и на турски, гръцки и чешки език на общински документи
–/свидетелство за раждане, свидетелство за граждански брак, акт за смърт,адресна регистрация,свидетелство за
семейно положение, свидетелство за съдимост и др. подобни/
Договор с МвнР 1331. Преводите се правят от заклети преводачи.
Работим с клиенти от цялата страна.
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
Свържете се с нас и ще направите голяма крачка към постигане на целта си.
цена 10,50лв.
http://obiavidnes.com/obiava/54326/prevod-i-legalizaciya-na-obshtinski-dokumenti--ot-na-turskigrycki-i-cheshki

Превод
и
легализация
на
общински
английски,испански,немски,френски,италиански и руски

документи

от/

на

“Peлена-92“ ЕООД
Лицензирана агенция за преводи и легализации от и на английски немски,испански,италиански,руски и френски език на
общински документи –/свидетелство за раждане, свидетелство за граждански брак, акт за смърт,адресна
регистрация,свидетелство за семейно положение, свидетелство за съдимост и др. подобни/
Договор с МвнР 1331. Преводите се правят от заклети преводачи.
Работим с клиенти от цялата страна.
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
Свържете се с нас и ще направите голяма крачка към постигане на целта си.
цена 8,50
http://obiavidnes.com/obiava/54325/prevod-i-legalizaciya-na-obshtinski-dokumenti-ot-na-angliyskiispanskinemskifren

Превод

и

легализация

на

общински
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английски,испански,немски,френски,италиански и руски
“Peлена-92“ ЕООД
Лицензирана агенция за преводи и легализации от и на английски немски,испански,италиански,руски и френски език на
общински документи –/свидетелство за раждане, свидетелство за граждански брак, акт за смърт,адресна
регистрация,свидетелство за семейно положение, свидетелство за съдимост и др. подобни/
Договор с МвнР 1331. Преводите се правят от заклети преводачи.
Работим с клиенти от цялата страна.
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
Свържете се с нас и ще направите голяма крачка към постигане на целта си.
цена 8,50
http://obiavidnes.com/obiava/54324/prevod-i-legalizaciya-na-obshtinski-dokumenti-ot-na-angliyskiispanskinemskifren

Преводи от и на английски на медицинска литература
“Релена-92“ ЕООД
Преводи на медицинска литература от и на английски – статии, публикации, доклади, резюмета, справочници и други.
Преводите се правят от специалисти.
Запазване на оригиналното оформление.
Промоции и отстъпки.
Работим с клиенти от цялата страна.
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
Свържете се с нас и ще направите голяма крачка към постигане на целта си.
http://obiavidnes.com/obiava/54323/prevodi-ot-i-na-angliyski-na-medicinska-literatura

Преводи от и на английски на инструкции за денталната медицина
“Релена-92“ ЕООД
Преводи от и на английски език на инструкции за употреба, декларации за съответствие, каталози, описания на
продукти за денталната медицина – инструменти, апарати, изделия и консумативи.
Преводите се правят от специалисти.
Запазване на оригиналното оформление.
Промоции и отстъпки.
Работим с клиенти от цялата страна.
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
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Свържете се с нас и ще направите голяма крачка към постигане на целта си.
http://obiavidnes.com/obiava/54322/prevodi-ot-i-na-angliyski-na-instrukcii-za-dentalnata-medicina

Преводи от и на английски на инструкции за медицинска апаратура
“Релена-92“ ЕООД
Преводи от и на английски на инструкции за употреба, декларации за съответствие, каталози, описания на медицински
апарати: ехографи, скенери, рентгенова техника, системи за ЯМР, лазерна апаратура, кардииографи и всякакви други
медицински уреди, апарати и медицински изделия.
Преводите се правят от специалисти.
Запазване на оригиналното оформление.
Работим с клиенти от цялата страна.
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
Свържете се с нас и ще направите голяма крачка към постигане на целта си.
http://obiavidnes.com/obiava/54321/prevodi-ot-i-na-angliyski-na-instrukcii-za-medicinska-aparatura

Преводи от и на английски и немски на техническа документация
“Релена-92“ ЕООД
Специализирани преводи от и на английски и немски език на техническа документация и литература, направени от
специалисти в областите:
електроника и електротехника;
компютърна техника и информационни технологии;
енергетика;
машиностроене;
хранително-вкусова промишленост;
уреди и инструменти.
Запазване на оригиналното оформление.
Работим с клиенти от цялата страна.
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
Свържете се с нас и ще направите голяма крачка към постигане на целта си.
http://obiavidnes.com/obiava/54320/prevodi-ot-i-na-angliyski-i-nemski-na-tehnicheska-dokumentaciya

Професионално компютърно набиране на всякакви текстове
„Релена 92 ЕООД“
Професионално
компютърно
набиране
на
всякакви
работи,договори,книги,таблици,менюта за заведения и др.
Форматиране,подреждане и оформяне на текст.
Таблици и графики.
Сканиране.
Промоции и отстъпки.
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.Работим с клиенти от цялата страна.
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
Свържете се с нас и ще направите голяма крачка към постигане на целта си.
Цена 1 лв на страница.
http://obiavidnes.com/obiava/54319/profesionalno-kompyutyrno---nabirane-na-vsyakakvi-tekstove

ПОДГОТОВКА ЗА МАТУРА ПО ГЕОГРАФИЯ
Подготовка за матура по география
Подгответе се с индивидуални уроци в удобно за Вас време.
Индивидуалната работа е много по-ефективна от работата в група, защото преподавателят може да прецени точно
какви пропуски в знанията имате и да насочите вниманието си към това, което е полезно за Вас, за разлика от
стандарния подход при посещение на курс.
Подготовката е съобразена с изискванията на Министерството на образованието за Държавните зрелостни изпити.
Цена – 10 лв на учебен час. При повече часове – отстъпки.
Обадете се на телефон 0885569036, 032/58-79-38; 0884355476 или заповядайте в офиса ни на ул. „Булаир” 7 (до
Ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Занатията се провеждат в учебна зала на ул. „Филип Македонски“ 29, /сградата на БАН/ , до хотел „Лайпциг“
Релена 92 – Помагаме за успеха Ви!
http://obiavidnes.com/obiava/54318/podgotovka--za-matura-po-geografiya

Подготовка за матура по математика
ПОДГОТОВКА ЗА Матура по математика
Подгответе се с индивидуални уроци в удобно за Вас време.
Индивидуалната работа е много по-ефективна от работата в група, защото преподавателят може да прецени точно
какви пропуски в знанията имате и да насочите вниманието си към това, което е полезно за Вас, за разлика от
стандарния подход при посещение на курс.
Подготовката е съобразена с изискванията на Министерството на образованието за Държавните зрелостни изпити.
Цена – 10 лв на учебен час. При повече часове – отстъпки.
Обадете се на телефон 0885569036, 032/58-79-38; 0884355476 или заповядайте в офиса ни на ул. „Булаир” 7 (до
Ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Занатията се провеждат в учебна зала на ул. „Филип Македонски“ 29, /сградата на БАН/ , до хотел „Лайпциг“
Релена 92 – Помагаме за успеха Ви!
http://obiavidnes.com/obiava/54317/podgotovka--za-matura--po-matematika

УРОЦИ ПО МАТЕМАТИКА ЗА ВСИЧКИ КЛАСОВЕ
УРОЦИ ПО МАТЕМАТИКА ЗА ВСИЧКИ КЛАСОВЕ
Повишете знанията си с индивидуално обучение по математика при нашата подготвена и отзивчива преподавателка.
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Индивидуални уроци за всички класове – 9 лв. на учебен час
Занятията се провеждат в удобно за Вас време в учебна зала на ул. „Филип Македонски“ 29
/ сградата на БАН/ , до хотел „Лайпциг“.
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа.
Релена 92 – Помагаме за успеха Ви!
http://obiavidnes.com/obiava/54316/uroci-po-matematika-za-vsichki-klasove

Индивидуални уроци по математика за кандидат-студенти
Индивидуални уроци по математика за кандидат -студенти
Занятията се провеждат в удобно за вас време в учебна зала на ул. „Филип Македонски“ 29
/ сградата на БАН/ , до хотел „Лайпциг“.
Цена – 12 лв. на час
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
„Релена -92“ ЕООД
http://obiavidnes.com/obiava/54315/individualni-uroci-po-matematika-za-kandidat-studenti

В детска градина "Мила" се обучават дечица вече повече от десет години. Тя е разположена близо до Витоша в кв.
Манастирски ливади. Ползва се собствен двор. Заниманията са целогодишни от 7:30 до 19:00 ч. Формират се три
възрастови групи. Програмата е специално подготвена според изискванията на МОН. Избираеми курсове по латино
танци, музика, народни танци и логопед. Деца от 1 до 7 години се записват целогодишно. Адрес: гр. София, кв.
Манастирски ливади, ул. Майор Павел от Кримин №5, тел.: 02/ 856-41-50, 0897/ 85 77 29, =/.
http://obiavidnes.com/obiava/54314/v-detska-gradina-mila-se-obuchavat-dechica-veche-poveche-ot-deset-godini-tya-e-raz

УРОЦИ ПО БЪЛГАРСКИ ЗА ВСИЧКИ КЛАСОВЕ
УРОЦИ ПО БЪЛГАРСКИ ЗА ВСИЧКИ КЛАСОВЕ
Повишете знанията си с индивидуално обучение по български при нашата подготвена и отзивчива преподавателка.
Индивидуални уроци за всички класове – 9 лв. на учебен час
Занятията се провеждат в удобно за Вас време в учебна зала на ул. „Филип Македонски“ 29
/ сградата на БАН/ , до хотел „Лайпциг“.
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
„Релена -92“ ЕООД
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http://obiavidnes.com/obiava/54313/uroci-po-bylgarski--za-vsichki-klasove

Индивидуални уроци по български за кандидат-студенти
Индивидуални уроци по български за кандидат -студенти
Цена – 12 лв. на час
Занятията се провеждат в удобно за вас време в учебна зала на ул. „Филип Македонски“ 29
/ сградата на БАН/ , до хотел „Лайпциг“.
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
„Релена -92“ ЕООД
http://obiavidnes.com/obiava/54312/individualni-uroci-po-bylgarski-za-kandidat-studenti

Уникално!!! - дългокосместо клепоухо
За първи път в България!!!
Развъдник Ви предлага да закупите шотландско дългокосместо шоколадово клепоухо коте. Коте е здраво и игриво, ще
бъде научено на хигиенни навици, да точи нокти върху специални уреди, и задължително ще има ветеринарен паспорт с
неоходими обезпаразитявания и имунизации. тел:0885246459
http://obiavidnes.com/obiava/54311/unikalno---dylgokosmesto-klepouho

Подготовка за матура по български език
Подготовка за матура по български език
Подгответе се с индивидуални уроци в удобно за Вас време.
Индивидуалната работа е много по-ефективна от работата в група, защото преподавателят може да прецени точно
какви пропуски в знанията имате и да насочите вниманието си към това, което е полезно за Вас, за разлика от
стандарния подход при посещение на курс.
Подготовката е съобразена с изискванията на Министерството на образованието за Държавните зрелостни изпити.
Цена – 10 лв на учебен час. При повече часове – отстъпки.
Обадете се на телефон 0885569036, 032/58-79-38; 0884355476 или заповядайте в офиса ни на ул. „Булаир” 7 (до
Ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Занатията се провеждат в учебна зала на ул. „Филип Македонски“ 29, /сградата на БАН/ , до хотел „Лайпциг“
Релена 92 – Помагаме за успеха Ви!
http://obiavidnes.com/obiava/54310/podgotovka--za-matura--po-bylgarski-ezik

Мъжко клепоухо късокосместо
Развъдник Ви предлага да закупите шотландско късокосместо мъжко шоколадово коте. Котето е здраво и игриво, ще
бъде научено на хигиенни навици, да точи нокти върху специални уреди, и задължително ще има ветеринарен паспорт с
неоходими обезпаразитявания и имунизации. тел:0885246459
http://obiavidnes.com/obiava/54309/myjko-klepouho-kysokosmesto

Английски език - помощ за училище
Английски език – помощ за училище
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Индивидуални уроци – 9 лв. на час.
Занятията се провеждат в удобно за вас време от висококвалифицирани преподаватели с опит в преподаването в учебна
зала на ул. „Филип Македонски“ 29 до хотел „Лайпциг“ /бул.Руски/.
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
http://obiavidnes.com/obiava/54308/angliyski-ezik---pomosht-za-uchilishte

Мъжко клепоухо късокосместо
Развъдник Ви предлага да закупите шотландско късокосместо мъжко шоколадово коте. Котето е здраво и игриво, ще
бъде научено на хигиенни навици, да точи нокти върху специални уреди, и задължително ще има ветеринарен паспорт с
неоходими обезпаразитявания и имунизации. тел:0885246459
http://obiavidnes.com/obiava/54307/myjko-klepouho-kysokosmesto

Индивидуални уроци по английски език
„Релена -92“ ЕООД
Индивидуални уроци по английски – 10 лв. на час
Занятията се провеждат в удобно за вас време от висококвалифицирани преподаватели с опит в преподаването в
учебна зала на ул. „Филип Македонски“ 29
/ сградата на БАН/ , до хотел „Лайпциг“.
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
http://obiavidnes.com/obiava/54306/individualni-uroci-po-angliyski-ezik

Aнглийски език за кандидат-студенти
Английски за кандидат-студенти
Индивидуално обучение
Подготовка за изпитите по английски език в Пловдивския университет, УНСС и др. Обучението е съобразено с формата
и нивото на всеки изпит.
Занятията се провеждат в удобно за вас време в учебна зала на ул. „Филип Македонски“ 29
/ сградата на БАН/ , до хотел „Лайпциг“.
Цена – 12 лв./уч. час
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
http://obiavidnes.com/obiava/54305/angliyski-ezik-za-kandidat-studenti
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Английски език - подготовка за матура
Английски за матура
Подгответе се с индивидуални уроци в удобно за Вас време.
Индивидуалната работа е много по-ефективна от работата в група, защото преподавателят може да прецени точно
какви пропуски в знанията имате и да насочите вниманието си към това, което е полезно за Вас, за разлика от
стандарния подход при посещение на курс.
Подготовката е съобразена с изискванията на Министерството на образованието за Държавните зрелостни изпити.
Цена – 10 лв на учебен час. При повече часове – отстъпки.
Обадете се на телефон 0885569036, 032/58-79-38; 0884355476 или заповядайте в офиса ни на ул. „Булаир” 7 (до
Ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Занатията се провеждат в учебна зала на ул. „Филип Македонски“ 29, /сградата на БАН/ , до хотел „Лайпциг“
Релена 92 – Помагаме за успеха Ви!
http://obiavidnes.com/obiava/54304/angliyski-ezik----podgotovka-za-matura

Детективска агенция Аякс предлага всякакъв вид детективски услуги
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/54303/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

НАЙ-ПОСЛЕ: ПРАКТИЧЕСКИ АНГЛИЙСКИ
НАЙ-ПОСЛЕ: ПРАКТИЧЕСКИ АНГЛИЙСКИ
ПРЕОДОЛЕЙТЕ ЕЗИКОВАТА БАРИЕРА
За да кажете и Вие: „РАЗБИРАМ И ГОВОРЯ АНГЛИЙСКИ БЕЗПРОБЛЕМНО.”
- И вие ли сте от хората, които са учили английски в училище или на курс, но не можете да говорите и да общувате
успешно на този език?
- И на Вас ли Ви е писнало от безсмислено повтаряне на сложна граматика и скучни упражнения?
Не сте изключение.
Според проучване на водещи британски експерти 72% от хората, които изучават чужд език, никога не проговарят на
този език. Много пари и време отиват на вятъра.
А според прогнозите на изследователите човек да не владее английски през 2025 год. ще е равносилно на това да не може
да пише сега.
НАЙ-ПОСЛЕ!
Най-после има метод, по който бързо и ефективно ще проговорите английски.
Ако желаете да научите най-използвания език в света, СЕГА може да се включите в курса по ПРАКТИЧЕСКИ
АНГЛИЙСКИ. Започнете от днес!
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Цена – САМО 140 лв .
Следващия път, когато Ви се наложи да общувате на английски, ще го направите с лекота.
Помагаме за успеха Ви!
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
Свържете се с нас и ще направите голяма крачка към постигане на целта си.
http://obiavidnes.com/obiava/54302/nay-posle-prakticheski-angliyski

Английски език за туризма
АНГЛИЙСКИ ЗА ТУРИЗМА
ПРЕОДОЛЕЙТЕ ЕЗИКОВАТА БАРИЕРА
Вие се занимавате с туризъм или студент по такава специалност, който желае да научи английски, за да го ползва в
професията си.
Тук ще намерите варианта, който е най-подходящ за Вас и който ще удовлетвори целите и стремежите Ви.
Научете това, което Ви трябва, без да учите до безкрайност.
И още нещо, което ще откриете само при нас: Поддържащо обучение на минимални цени – за да не забравите това,
което сте научили.
Учебна система на OXFORD UNIVERSITY PRESS
Малки групи (от 3 до 5 човека).
Цена 180 лв.
Продължителност – 40 учебни часа.
Възможност за индивидуално обучение в удобно за Вас време и седмична натовареност по Ваш избор – 10 лв на учебен
час.
Възможност за дистанционно обучение по скайп. (За подробности пишете на електронна поща, скайп или позвънете на
някой от посочените телефони)
Нашият девиз е „Помагаме за успеха Ви!” И действително го правим. Затова се запишете на курс по английски в езиков
център „Релена-92”.
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
Свържете се с нас и ще направите голяма крачка към постигане на целта си.
http://obiavidnes.com/obiava/54301/angliyski-ezik--za-turizma

ЗА ВСЕКИ, КОЙТО ЖЕЛАЕ ДА ПОЛУЧИ МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТ СЕРТИФИКАТ -

Страница 43/113

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

06.01.2013

IELTS, FCE, CAE, TOEFL
ЗА ВСЕКИ, КОЙТО ЖЕЛАЕ ДА ПОЛУЧИ МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТ СЕРТИФИКАТ - IELTS, FCE, CAE, TOEFL
ПРЕОДОЛЕЙТЕ ЕЗИКОВАТА БАРИЕРА
Безплатни консултации относно изпитите и сертификатите и безплатно определяне на нивото и точката, откъдето да
започнете обучението си, така че максимално бързо да се подготвите за изпита за сертификат.
Индивидуално обучение, отговарящо на нивото и целите на всеки курсист.
Допълнителни материали.
Наистина конкурентни цени – отлично съотношение качество – цена – 15 лв/учебен час.
При обучението се използват съвременни средства и актуални учебни системи.
Нашият девиз е „Помагаме за успеха Ви!” И действително го правим. Затова се запишете на уроци по английски в езиков
център „Релена-92”.
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
Свържете се с нас и ще направите голяма крачка към постигане на целта си.
http://obiavidnes.com/obiava/54300/za-vseki-koyto-jelae-da-poluchi-mejdunarodno-priznat-sertifikat----ielts-fce-c

Aнглийски език за медицински сестри
АНГЛИЙСКИ ЗА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ
ПРЕОДОЛЕЙТЕ ЕЗИКОВАТА БАРИЕРА
Вие сте медицинска сестра, която желае да научи английски, за да работи в чужбина.
Тук ще намерите варианта, който е най-подходящ за Вас и който ще удовлетвори целите и стремежите Ви.
Английски за медицински сестри по учебна система на OXFORD UNIVERSITY PRESS.
Научете това, което Ви трябва, без да учите до безкрайност.
Наистина конкурентни цени.
И нещо, което ще откриете само при нас: Поддържащо обучение на минимални цени – за да не забравите това, което
сте научили.
При обучението се използват съвременни средства.
Малки групи (от 3 до 5 човека).
Цена 200 лв.
Продължителност – 10 седмици. Занятия 2 пъти седмично по 2 учебни часа.
Възможност за индивидуално обучение в удобно за Вас време и седмична натовареност по Ваш избор – 10 лв на учебен
час.
Възможност за дистанционно обучение по скайп. (За подробности пишете на електронна поща, скайп или позвънете на
някой от посочените телефони)
Нашият девиз е „Помагаме за успеха Ви!” И действително го правим. Затова се запишете на курс по английски в езиков
център „Релена-92”.
За пълна информация:
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посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
Свържете се с нас и ще направите голяма крачка към постигане на целта си.
http://obiavidnes.com/obiava/54299/angliyski-ezik-za-medicinski-sestri

Английски – РАЗГОВОРЕН курс.
Английски – РАЗГОВОРЕН курс.
ПРЕОДОЛЕЙТЕ ЕЗИКОВАТА БАРИЕРА
Курсът е предназначен за хора, които са изучавали английски, но не могат да го използват.
Заучават се готови изрази, които се използват в ситуации, често срещани в ежедневието, а именно: Разговор между
приятели и познати; Пътуване; В хотела; Пазаруване; Ориентиране в града; Свободно време; Ежедневни проблеми;
Храна; Дом; Празнуване; На гости; Проблеми със здравето; Изразяване на чувства и др.
При обучението се използват много нагледни и помощни средства, които улесняват разбирането и запомнянето.
Курсистите получават всички необходими материали без допълнително заплащане.
Малки групи (от 3 до 5 човека).
Цена 120 лв.
Продължителност – 6 седмици. Занятия 2 пъти седмично по 3 учебни часа (вечерни или съботно-неделни).
Възможност за индивидуално обучение в удобно за Вас време и седмична натовареност по Ваш избор – 10 лв на учебен
час.
Нашият девиз е „Помагаме за успеха Ви!” И действително го правим. Затова се запишете на разговорен английски в
езиков център „Релена-92”.
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
Свържете се с нас и ще направите голяма крачка към постигане на целта си.
http://obiavidnes.com/obiava/54298/angliyski--razgovoren--kurs

Научете английски
НАУЧЕТЕ АНГЛИЙСКИ
ПРЕОДОЛЕЙТЕ ЕЗИКОВАТА БАРИЕРА
Релена-92 -Това е Вашият езиков център. Тук научавате английски според индивидуалните Ви потребности.
Тук ще намерите варианта, който е най-подходящ за Вас, който ще удовлетвори целите и стремежите Ви.
Постигате бързи резултати според целта Ви.
Целта е не да се занимавате с учене на езика до безкрайност, както на практика се получава в много други центрове,
където изучаващите преминават различни нива, но въпреки това не се чувстват достатъчно уверени. Нашият
приоритет е качествено да овладеете необходимите знания и умения, след което да можете бързо да преминете към
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практическото им приложение (и по-нататъшно усъвршенстване). Стараем се да Ви предложим компактно и пълно
решение, а не да Ви водим по безкраен лабиринт.
Какви са нашите предимства пред останалите центрове и школи:
Индивидуално обучение или обучение в съвсем малки групи, отговарящо на нивото и целите на всеки курсист.
Допълнителни материали – специално разработени от нашия екип нагледни средства и помощни пособия, за да се
превърне ученето от скучно в увлекателно занимание.
Наистина конкурентни цени – пълна информация на сайта ни.
И нещо, което ще откриете само при нас: Поддържащо обучение на минимални цени – за да не забравите това, което
сте научили.
КАКВО ОБУЧЕНИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:
Английски
практически курс.
общ
разговорен
за сертификат FCE, CAE, CPE, IELTS, TOEFL
за лекари
за медицински сестри
за други професии
за ученици
за кандидат-студенти
за други цели
Залата, в която се водят занятията, е удобна и уютна.
Възползвайте се от предлаганите отстъпки и промоции!
Нашият девиз е „Помагаме за успеха Ви!” И действително го правим. Затова се запишете да изучавате английски в
езиков център „Релена-92”
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885 569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
Свържете се с нас и ще направите голяма крачка към постигане на целта си.
http://obiavidnes.com/obiava/54297/nauchete-angliyski

Английвски език - практически курс
Английски – практически курс.
ПРЕОДОЛЕЙТЕ ЕЗИКОВАТА БАРИЕРА
Научете това, което Ви трябва, без да учите до безкрайност.
Бързи резултати - практическо приложение
Курсът е предназначен за хора, които са изучавали английски, но не могат да го използват ефективно.
Само за шест седмици действително ще говорите на английски.
Курсистите получават всички необходими материали без допълнително заплащане.
При обучението се използват много нагледни средства.
Малки групи (от 3 до 5 човека) според нивото, което имате в момента (от почти начинаещи до средно напреднали).
Цена 140 лв.
Продължителност – 6 седмици. Занятия 2 пъти седмично по 3 учебни часа (вечерни или съботно-неделни).
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Възможност за индивидуално обучение в удобно за Вас време и седмична натовареност по Ваш избор – 10 лв на учебен
час.
Нашият девиз е „Помагаме за успеха Ви!” И действително го правим. Затова се запишете на практически английски в
езиков център „Релена-92”.
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
Свържете се с нас и ще направите голяма крачка към постигане на целта си.
http://obiavidnes.com/obiava/54296/angliyvski-ezik---prakticheski-kurs

Английски – ОБЩ курс – в 5 нива– от абсолютно начинаещи до напреднали.
Английски – ОБЩ курс – в 5 нива– от абсолютно начинаещи до напреднали.
ПРЕОДОЛЕЙТЕ ЕЗИКОВАТА БАРИЕРА
Индивидуално обучение или обучение в съвсем малки групи, отговарящо на нивото и целите на всеки курсист.
Допълнителни материали – специално разработени от нашия екип нагледни средства и помощни пособия, за да се
превърне ученето от скучно в увлекателно занимание.
Наистина конкурентни цени – отлично качество на достъпна цена.
И нещо, което ще откриете само при нас: Поддържащо обучение на минимални цени – за да не забравите това, което
сте научили.
Научете това, което Ви трябва, без да учите до безкрайност.
При обучението се използват много нагледни средства.
Малки групи (от 3 до 5 човека) според нивото, което имате в момента.
Цена 170 лв – 1, 2, 3 ниво; 220 лв – 4 и 5 ниво
Продължителност – 10 седмици. Занятия 2 пъти седмично по 3 учебни часа (вечерни или съботно-неделни).
Възможност за индивидуално обучение в удобно за Вас време и седмична натовареност по Ваш избор – 10 лв на учебен час
за 1, 2, 3 ниво; 12 лв на учебен час за 4 и 5 ниво
Нашият девиз е „Помагаме за успеха Ви!” И действително го правим. Затова се запишете на курс по английски в езиков
център „Релена-92”.
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
Свържете се с нас и ще направите голяма крачка към постигане на целта си.
http://obiavidnes.com/obiava/54295/angliyski--obsht-kurs--v-5-niva--ot-absolyutno-nachinaeshti-do-naprednali

Aнглийски език за лекари
АНГЛИЙСКИ ЗА ЛЕКАРИ
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ПРЕОДОЛЕЙТЕ ЕЗИКОВАТА БАРИЕРА
Вие сте лекар или студент по медицина, който желае да научи английски, за да работи в чужбина или за да го ползва в
професията си.
Тук ще намерите варианта, който е най-подходящ за Вас и който ще удовлетвори целите и стремежите Ви.
Английски за лекари по учебната система на OXFORD UNIVERSITY PRESS.
Научете това, което Ви трябва, без да учите до безкрайност.
Наистина конкурентни цени.
И нещо, което ще откриете само при нас: Поддържащо обучение на минимални цени – за да не забравите това, което
сте научили.
При обучението се използват съвременни средства.
Малки групи (от 3 до 5 човека).
Цена 240 лв.
Продължителност – 10 седмици. Занятия 2 пъти седмично по 2 учебни часа.
Възможност за индивидуално обучение в удобно за Вас време и седмична натовареност по Ваш избор – 12 лв на учебен
час.
Възможност за дистанционно обучение по скайп. (За подробности пишете на електронна поща, скайп или позвънете на
някой от посочените телефони)
Нашият девиз е „Помагаме за успеха Ви!” И действително го правим. Затова се запишете на курс по английски в езиков
център „Релена-92”.
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
Свържете се с нас и ще направите голяма крачка към постигане на целта си.
http://obiavidnes.com/obiava/54294/angliyski-ezik-za-lekari

За лекари, за медицински сестри
ЗА ЛЕКАРИ, ЗА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ
ПРЕОДОЛЕЙТЕ ЕЗИКОВАТА БАРИЕРА
ОБУЧЕНИЕ ПО МЕДИЦИНСКИ АНГЛИЙСКИ, ПО ОБЩ АНГЛИЙСКИ, IELTS, FCE, CAE
ПРЕВОД И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА ДОКУМЕНТИ – безплатни консултации и информация за процедурите за снабдяване с
необходимите документи, комплексна услуга – всички необходими доокументи или частична услуга – документи, посочени
от клиента.
ПОМАГАМЕ ЗА УСПЕХА ВИ!
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).

Страница 48/113

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

06.01.2013

Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
Свържете се с нас и ще направите голяма крачка към постигане на целта си.
http://obiavidnes.com/obiava/54293/za-lekari-za-medicinski-sestri

За лекари, за медицински сестри
ЗА ЛЕКАРИ, ЗА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ
ПРЕОДОЛЕЙТЕ ЕЗИКОВАТА БАРИЕРА
ОБУЧЕНИЕ ПО МЕДИЦИНСКИ АНГЛИЙСКИ, ПО ОБЩ АНГЛИЙСКИ, IELTS, FCE, CAE
ПРЕВОД И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА ДОКУМЕНТИ – безплатни консултации и информация за процедурите за снабдяване с
необходимите документи, комплексна услуга – всички необходими доокументи или частична услуга – документи, посочени
от клиента.
ПОМАГАМЕ ЗА УСПЕХА ВИ!
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
Свържете се с нас и ще направите голяма крачка към постигане на целта си.
http://obiavidnes.com/obiava/54292/za-lekari-za-medicinski-sestri

Английски за информационните технологии
АНГЛИЙСКИ ЗА информационните технологии
Преодолейте езиковата бариера
Вие се занимавате с информационни технологии или студент по такава специалност, който желае да научи английски,
за да работи в чужбина или за да го ползва в професията си.
Тук ще намерите варианта, който е най-подходящ за Вас и който ще удовлетвори целите и стремежите Ви.
Научете това, което Ви трябва, без да учите до безкрайност.
И още нещо, което ще откриете само при нас: Поддържащо обучение на минимални цени – за да не забравите това,
което сте научили.
Учебна система на OXFORD UNIVERSITY PRESS
Малки групи (от 3 до 5 човека).
Цена 180 лв.
Продължителност – 30 учебни часа.
Възможност за индивидуално обучение в удобно за Вас време и седмична натовареност по Ваш избор – 12 лв на учебен
час.
Възможност за дистанционно обучение по скайп. (За подробности пишете на електронна поща, скайп или позвънете на
някой от посочените телефони)
Нашият девиз е „Помагаме за успеха Ви!” И действително го правим. Затова се запишете на курс по английски в езиков
център „Релена-92”.
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
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позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
Свържете се с нас и ще направите голяма крачка към постигане на целта си.
http://obiavidnes.com/obiava/54291/angliyski-za--informacionnite--tehnologii

АНГЛИЙСКИ ЗА електроинженери или инженери по електроника
АНГЛИЙСКИ ЗА електроинженери или инженери по електроника
Преодолейте езиковата бариера
Вие сте електроинженер или инженер по електроника или студент по такава специалност, който желае да научи
английски, за да работи в чужбина или за да го ползва в професията си.
Тук ще намерите варианта, който е най-подходящ за Вас и който ще удовлетвори целите и стремежите Ви.
ЕДИНСТВЕНО ПРИ НАС - Специално разработена от нас система за електроинженери или инженери по електроника.
Научете това, което Ви трябва, без да учите до безкрайност.
И още нещо, което ще откриете само при нас: Поддържащо обучение на минимални цени – за да не забравите това,
което сте научили.
Малки групи (от 3 до 5 човека).
Цена 259 лв.
Продължителност – 10 седмици. Занятия 2 пъти седмично по 2 учебни часа.
Възможност за индивидуално обучение в удобно за Вас време и седмична натовареност по Ваш избор – 12 лв на учебен
час.
Възможност за дистанционно обучение по скайп. (За подробности пишете на електронна поща, скайп или позвънете на
някой от посочените телефони)
Нашият девиз е „Помагаме за успеха Ви!” И действително го правим. Затова се запишете на курс по английски в езиков
център „Релена-92”.
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
Свържете се с нас и ще направите голяма крачка към постигане на целта си.
http://obiavidnes.com/obiava/54290/angliyski-za-elektroinjeneri--ili--injeneri-po-elektronika

Английски език за хотелиерството
АНГЛИЙСКИ ЗА хотелиерството
ПРЕОДОЛЕЙТЕ ЕЗИКОВАТА БАРИЕРА
Вие работите или желаете да работите на хотелска рецепция и се нуждаете от английски, за да го ползва в професията
си.
Тук ще намерите варианта, който е най-подходящ за Вас и който ще удовлетвори целите и стремежите Ви.
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Научете това, което Ви трябва, без да учите до безкрайност.
И още нещо, което ще откриете само при нас: Поддържащо обучение на минимални цени – за да не забравите това,
което сте научили.
Малки групи (от 3 до 5 човека).
Цена 90 лв.
Продължителност – 20 учебни часа (5 седмици).
Възможност за индивидуално обучение в удобно за Вас време и седмична натовареност по Ваш избор – 10 лв на учебен
час.
Възможност за дистанционно обучение по скайп. (За подробности пишете на електронна поща, скайп или позвънете на
някой от посочените телефони)
Нашият девиз е „Помагаме за успеха Ви!” И действително го правим. Затова се запишете на курс по английски в езиков
център „Релена-92”.
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885 569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
Свържете се с нас и ще направите голяма крачка към постигане на целта си.
http://obiavidnes.com/obiava/54289/angliyski-ezik--za-hotelierstvoto

Английски език за хотелиерството
АНГЛИЙСКИ ЗА хотелиерството
ПРЕОДОЛЕЙТЕ ЕЗИКОВАТА БАРИЕРА
Вие работите или желаете да работите на хотелска рецепция и се нуждаете от английски, за да го ползва в професията
си.
Тук ще намерите варианта, който е най-подходящ за Вас и който ще удовлетвори целите и стремежите Ви.
Научете това, което Ви трябва, без да учите до безкрайност.
И още нещо, което ще откриете само при нас: Поддържащо обучение на минимални цени – за да не забравите това,
което сте научили.
Малки групи (от 3 до 5 човека).
Цена 90 лв.
Продължителност – 20 учебни часа (5 седмици).
Възможност за индивидуално обучение в удобно за Вас време и седмична натовареност по Ваш избор – 10 лв на учебен
час.
Възможност за дистанционно обучение по скайп. (За подробности пишете на електронна поща, скайп или позвънете на
някой от посочените телефони)
Нашият девиз е „Помагаме за успеха Ви!” И действително го правим. Затова се запишете на курс по английски в езиков
център „Релена-92”.
За пълна информация:
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посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885 569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
Свържете се с нас и ще направите голяма крачка към постигане на целта си.
http://obiavidnes.com/obiava/54288/angliyski-ezik--za-hotelierstvoto

10.1" (25.65 cm) ACER ICONIA TAB A211 таблет
10.1" (25.65 cm) ACER ICONIA TAB A211 таблет, сребрист, 3G, GPS, Multi-Touch Display, четириядрен nVidia Tegra 3
1.2GHz, 1GB RAM, 16GB вградена памет, 802.11n, bluetooth, Android 4.0, 735g., 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/54287/101-2565-cm-acer-iconia-tab-a211-tablet

Детективска Агенция Инкогнито -Детективски услуги
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>GPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/54286/detektivska-agenciya-inkognito--detektivski-uslugi

Имате съмнения ? - 0877696928 - 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)
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>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/54285/imate-symneniya----0877696928---detektivska-agenciya-inkognito---bezplatni-konsul

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

10.1" (25.65 cm) ACER ICONIA TAB A211 таблет
10.1" (25.65 cm) ACER ICONIA TAB A211 таблет, бял, 3G, GPS, Multi-Touch Display, четириядрен nVidia Tegra 3 1.2GHz,
1GB RAM, 16GB вградена памет, 802.11n, bluetooth, Android 4.0, 735g., 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/54283/101-2565-cm-acer-iconia-tab-a211-tablet

Детективски Услуги Пловдив - Частен Детектив ,Агенция Фокс
Частен детектив-Детективска агенция Фокс.
Предлага детективски услуги от частни детективи-висококвалифицирани!
Извършва цялостни разследвания-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 частните 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/54282/detektivski-uslugi-plovdiv---chasten-detektiv-agenciya-foks

Детективска Агенция Фокс -България 0888400413-Услуги За Цялата Страна
Частен детектив-Детективска агенция Фокс.
Предлага детективски услуги от частни детективи-висококвалифицирани!
Извършва цялостни разследвания-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 частните 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
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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/54281/detektivska-agenciya-foks--bylgariya-0888400413-uslugi-za-cyalata--strana

Генератори за ток 2kw с 2 години гаранция
Продаваме нови генератори за ток RD-GG02 с еграден AVR и 2 години гаранционен срок.
Генератора RAIDER RD-GG02 е предназначен за стационарно ползване. Подходящ за места далеч от електропреносната
мрежа, за вилата, на палатков лагер или с каравана далеч от населени места, или пък се налага да използвате
електрически инструменти на места, където няма ток. Максималната електрическа мощност е 2,2 kW, а номиналната –
2,0 kW при напрежение 220 V и честота 50 Hz. Има контакт за високо напрежение и втори – за зареждане на
акумулаторна батерия с прав ток при напрежение 12 V и максимална сила 8,3 A.Бензиновият двигател е четиритактов и
съответно има картер с маслена помпа на централната смазочна система. Резервоарът побира 14 l гориво, които са
достатъчни за 18 часа работа Запалването е магнетно и става чрез издърпване на стартово въже. Въздушният филтър
е от дунапрен и лесно се почиства.
Този генератор е подходящ и захранване на помпи на печки и камини с водни ризи
Вграден AVR / Automatic Voltage Regullator /- вградена платка за автоматично регулиране и стабилизиране на
напрежението, автоматичен предпазител против претоварване на генератора.
Технически спецификации:
Номинална мощност: 2000 W
Максимална мощност: 2200 w
Капацитет резервоар:14 L
Разход: 0.325л./кв.ч
Тип на генератора: монофазен
Материал на намотки: мед
Магн. стартер / ръчно палене
Охлаждане: въздушно
Двигател: "тип HONDA GX160" 4 тактов ОHV (висящи клапани)
Габарити:(530х400х440) мм.
Тегло: 42кг.
Гаранционен срок: 24 месеца.
Доставяме до всяка точка на България с куриер(Еконт Експрес) и наложен платеж(плащане при самото получаване)
Доставката до офис на куриерската фирма - 30лв.
Доставка до посочен от вас адрес, където да ви бъде доставен - 40лв.
http://obiavidnes.com/obiava/54280/generatori-za-tok-2kw-s-2-godini-garanciya

Продавам истински ябълков оцет приготвен с билков пчелен мед
Ябълков оцет, домашно приготвен от собствен (балкански) ябълков продукт, който не е третиран с препарати.Оцета не
е загряван за пастьоризация,затова изглежда, като все още неизбистрено бяло вино,защото е със живи дрожди.По време
на ферментацията е добавен чист натурален билков пчелен мед.Има превъзходни вкусови качества и аромат, придаван
от билковият пчелен мед. Участва като продукт за приготвяне на различни рецепти: за подсилване на организъма, за
изпълняване на различни диети, за мазане на различни части на тялото, най-вече за приготвянето на вкусни салатки,
овкусяване на разни продукти и мн.др.Реколтата е тазгодишна.Оцета се предлага в 3 асортимента… Цена... 3лв.
Разфасовки по: x3 литра, x5 литра и x11 литра. тел: 0895924354 / 0988892229
http://obiavidnes.com/obiava/54279/prodavam-istinski-yabylkov-ocet-prigotven-s-bilkov-pchelen-med

15.6" (39.62 cm) ACER E1-531-B8302G50Mnks
15.6" (39.62 cm) ACER E1-531-B8302G50Mnks, черен, двуядрен Celeron® B830 1.8GHz, HD LED Display (HDMI), 2GB,
500GB, Linux, 2.4kg, 1г. гаранция
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http://obiavidnes.com/obiava/54278/156-3962-cm-acer-e1-531-b8302g50mnks

Батерии 2 x MAXELL Alkaline D (LR20)
Батерии 2 x MAXELL Alkaline D (LR20), 1.5V
http://obiavidnes.com/obiava/54277/baterii-2-x-maxell-alkaline-d-lr20

УСКОРЕНИ курсове за 7 клас
УСКОРЕНИ курсове за 7 клас КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ по Български език и Математика
Образователен център ИНТЕРЛОГОС предлага УСКОРЕНИ курсове за 7 клас КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ по Български
език и Математика:
- Много достъпни цени с предвиден график по месеци за разсрочено плащане;
- Обучение в малка група;
- Осигурени учебни материали;
- Преподаване на целия материал според изпитните формати за кандидатсване след 7 клас за гимназия;
- Запознаване с критериите за оценка;
- Проверка на писмени работи, домашни, преразкази, задачи и тестове;
- 50 астрономически часа за работа с преподавател по предмет(общо за двата модула);
- 5 пробни тренинг изпита в допълнителни часове;
- записването е възможно по телефона.
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ УСПЕЛИТЕ!
http://obiavidnes.com/obiava/54276/uskoreni--kursove-za-7-klas

УСКОРЕНИ курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ по АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ И ФРЕНСКИ
ЕЗИК
УСКОРЕНИ курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ по АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ И ФРЕНСКИ ЕЗИК
Образователен център ИНТЕРЛОГОС предлага УСКОРЕНИ курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ по АНГЛИЙСКИ И
НЕМСКИ ЕЗИК:
- Много достъпни цени с предвиден график по месеци за разсрочено плащане;
- Обучение в малка група;
- Осигурени учебни материали;
- Преподаване на целия материал за кандидатстване според изпитния формат на съответния ВУЗ;
- Запознаване с критериите за оценка;
- Проверка на писмени работи, домашни, задачи и тестове;
- 60 астрономически часа за работа с преподавател;
- 5 пробни тренинг изпита в допълнителни часове;
- записването е възможно по телефона.
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ УСПЕЛИТЕ!
http://obiavidnes.com/obiava/54275/uskoreni--kursove-za-kandidat-studenti-po-angliyski-nemski-i-frenski-ezik

УСКОРЕНИ курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ по ГЕОГРАФИЯ
УСКОРЕНИ курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ по ГЕОГРАФИЯ
Образователен център ИНТЕРЛОГОС предлага УСКОРЕНИ курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ по ГЕОГРАФИЯ:
- Много достъпни цени с предвиден график по месеци за разсрочено плащане;
- Обучение в малка група;
- Осигурени учебни материали;
- Преподаване на целия материал за кандидатстване според изпитния формат на съответния ВУЗ;
- Запознаване с критериите за оценка;
- Проверка на писмени работи, домашни, задачи и тестове;
- 60 астрономически часа за работа с преподавател;
- 5 пробни тренинг изпита в допълнителни часове;
- записването е възможно по телефона.
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СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ УСПЕЛИТЕ!
http://obiavidnes.com/obiava/54274/uskoreni--kursove-za-kandidat-studenti-po-geografiya

УСКОРЕНИ курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
УСКОРЕНИ курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
Образователен център ИНТЕРЛОГОС предлага УСКОРЕНИ курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И
ЛИТЕРАТУРА:
- Много достъпни цени с предвиден график по месеци за разсрочено плащане;
- Обучение в малка група;
- Осигурени учебни материали;
- Преподаване на целия материал за кандидатстване според изпитния формат на съответния ВУЗ;
- Запознаване с критериите за оценка;
- Проверка на писмени работи, домашни, задачи и тестове;
- 60 астрономически часа за работа с преподавател;
- 5 пробни тренинг изпита в допълнителни часове;
- записването е възможно по телефона.
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ УСПЕЛИТЕ!
http://obiavidnes.com/obiava/54273/uskoreni--kursove-za-kandidat-studenti-po-bylgarski-ezik-i-literatura

УСКОРЕНИ курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ по МАТЕМАТИКА
УСКОРЕНИ курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ по МАТЕМАТИКА
Образователен център ИНТЕРЛОГОС предлага УСКОРЕНИ курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ по МАТЕМАТИКА:
- Много достъпни цени с предвиден график по месеци за разсрочено плащане;
- Обучение в малка група;
- Осигурени учебни материали;
- Преподаване на целия материал за кандидатстване според изпитния формат на съответния ВУЗ;
- Запознаване с критериите за оценка;
- Проверка на писмени работи, домашни, задачи и тестове;
- 60 астрономически часа за работа с преподавател;
- 5 пробни тренинг изпита в допълнителни часове;
- записването е възможно по телефона.
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ УСПЕЛИТЕ!
http://obiavidnes.com/obiava/54272/uskoreni--kursove-za-kandidat-studenti-po-matematika

УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по ФИЛОСОФИЯ
УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по ФИЛОСОФИЯ
Образователен център ИНТЕРЛОГОС предлага УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по ФИЛОСОФИЯ:
- Много достъпни цени с предвиден график по месеци за разсрочено плащане;
- Обучение в малка група;
- Осигурени учебни материали;
- Преподаване на целия материал за матура;
- Запознаване с критериите за оценка;
- Проверка на писмени работи, домашни, задачи и тестове;
- 50 астрономически часа за работа с преподавател;
- 5 пробни тренинг изпита в допълнителни часове;
- записването е възможно по телефона.
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ УСПЕЛИТЕ!
http://obiavidnes.com/obiava/54271/uskoreni--kursove-za-matura-po-filosofiya
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УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ И ФРЕНСКИ ЕЗИК
Образователен център ИНТЕРЛОГОС предлага УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ И
ФРЕНСКИ ЕЗИК:
- Много достъпни цени с предвиден график по месеци за разсрочено плащане;
- Обучение в малка група;
- Осигурени учебни материали;
- Преподаване на целия материал за матура;
- Запознаване с критериите за оценка;
- Проверка на писмени работи, домашни, задачи и тестове;
- 50 астрономически часа за работа с преподавател;
- 5 пробни тренинг изпита в допълнителни часове;
- записването е възможно по телефона.
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ УСПЕЛИТЕ!
http://obiavidnes.com/obiava/54270/uskoreni--kursove-za-matura-po-angliyski-nemski-i-frenski-ezik

УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по ГЕОГРАФИЯ
УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по ГЕОГРАФИЯ
Образователен център ИНТЕРЛОГОС предлага УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по ГЕОГРАФИЯ:
- Много достъпни цени с предвиден график по месеци за разсрочено плащане;
- Обучение в малка група;
- Осигурени учебни материали;
- Преподаване на целия материал за матура;
- Запознаване с критериите за оценка;
- Проверка на писмени работи, домашни, задачи и тестове;
- 50 астрономически часа за работа с преподавател;
- 5 пробни тренинг изпита в допълнителни часове;
- записването е възможно по телефона.
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ УСПЕЛИТЕ!
http://obiavidnes.com/obiava/54269/uskoreni--kursove-za-matura-po-geografiya

УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по БИОЛОГИЯ И ХИМИЯ
УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по БИОЛОГИЯ И ХИМИЯ
Образователен център ИНТЕРЛОГОС предлага УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по БИОЛОГИЯ И ХИМИЯ:
- Много достъпни цени с предвиден график по месеци за разсрочено плащане;
- Обучение в малка група;
- Осигурени учебни материали;
- Преподаване на целия материал за матура;
- Запознаване с критериите за оценка;
- Проверка на писмени работи, домашни, задачи и тестове;
- 50 астрономически часа за работа с преподавател;
- 5 пробни тренинг изпита в допълнителни часове;
- записването е възможно по телефона.
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ УСПЕЛИТЕ!
http://obiavidnes.com/obiava/54268/uskoreni--kursove-za-matura-po-biologiya-i-himiya

УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
Образователен център ИНТЕРЛОГОС предлага УСКОРЕНИ
ЛИТЕРАТУРА:
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- Много достъпни цени с предвиден график по месеци за разсрочено плащане;
- Обучение в малка група;
- Осигурени учебни материали;
- Преподаване на целия материал за матура;
- Запознаване с критериите за оценка;
- Проверка на писмени работи, домашни, задачи и тестове;
- 50 астрономически часа за работа с преподавател;
- 5 пробни тренинг изпита в допълнителни часове;
- записването е възможно по телефона.
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ УСПЕЛИТЕ!
http://obiavidnes.com/obiava/54267/uskoreni--kursove-za-matura-po-bylgarski-ezik-i-literatura

УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по МАТЕМАТИКА
УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по МАТЕМАТИКА
Образователен център ИНТЕРЛОГОС предлага УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по МАТЕМАТИКА:
- Много достъпни цени с предвиден график по месеци за разсрочено плащане;
- Обучение в малка група;
- Осигурени учебни материали;
- Преподаване на целия материал за матура;
- Запознаване с критериите за оценка;
- Проверка на писмени работи, домашни, задачи и тестове;
- 50 астрономически часа за работа с преподавател;
- 5 пробни тренинг изпита в допълнителни часове;
- записването е възможно по телефона.
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ УСПЕЛИТЕ!
http://obiavidnes.com/obiava/54266/uskoreni--kursove-za-matura-po-matematika

30-50 лева дневно , само за няколко минути на ден !
Описание
Предлагам възможност за изкарване на допълнителни доходи с тенденция след време да надхвърлят вашите основни.
Това,което е нужно е Интернет,не повече от няколко минутки дневно !
Просто трябва да гледате определените за това реклами .
Ако ви удовлетворяват условията може да се запознаете с подробностите на сайт: --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
*В сайта ще намерите най подробно обяснение + видео обучение на български и всичко това безплатно !
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/54265/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den-

SATZUMA Gold Bar Mouse
SATZUMA Gold Bar Mouse, оптична (800dpi), USB
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http://obiavidnes.com/obiava/54264/satzuma-gold-bar-mouse

0882551735 КАЧЕСТВЕН РАМОНТ НА ВАШИЯ ДОМ,ОФИС,МАГАЗИН ЗАПОЧВАНЕ
ВЕДНАГА
0882551735фини шпакловки.
-гипсова шпакловка.
-латекс.
-топлоизолация.
-обръщане покрай pvc дограма и врати с поставияне на лайсни или измазване.
-гипсова мазилки.
-пръскана мазилка.
-влачена маазилка.
-минерални мазилки.
-замазки.
-зидария,зида тераси и стени.
-бързо и качествено.
-започване веднага.
http://obiavidnes.com/obiava/54263/0882551735-kachestven-ramont-na-vashiya-domofismagazin-zapochvane-vednaga

0887232146, фини шпакловки, и гипсова шпакловка, часно лице,започване веднага
0887232146 шпакловки,мазилки,часно лице,договарияне
0887232146,фини шпакловки.
-гипсова шпакловка.
-латекс.
-топлоизолация.
-обръщане покрай pvc дограма и врати с поставияне на лайсни или измазване.
-гипсова мазилки.
-пръскана мазилка.
-влачена маазилка.
-минерални мазилки.
-замазки.
-зидария,зида тераси и стени.
-бързо и качествено.
-майстор с дългодишна практика часно лице.
-започване веднага.088723214
http://obiavidnes.com/obiava/54262/0887232146-fini-shpaklovki-i-gipsova-shpaklovka-chasno-licezapochvane-vednaga

SATZUMA Diamante Pen (химикалка с украса)
SATZUMA Diamante Pen (химикалка с украса), розова
http://obiavidnes.com/obiava/54261/satzuma-diamante-pen-himikalka-s-ukrasa

Детективска агенция Аякс предлага всякакъв вид детективски услуги
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното

Страница 60/113

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

06.01.2013

насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/54260/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

Финансова Институция Опуска Заем Срещу Ипотека до 200 000 лв на burzikrediti.bg
Финансова Институция Опуска Заем Срещу Ипотека до 200 000 лв на burzikrediti.bg
Бързи Ипотечени кредит от 3000 до 200 000лв.
С ипотека на недвижим имот.
Без такса за оценка на имота.
Без доказване на доходи.
Без такса управление на кредита.
Без промяна на лихвените условия.
Погасяване на заема предсрочно без наказателна лихва.
Срок за погасяване от 1м до 60м.
Усвояване до 3 дни.
За градовете София и Перник.
Разплащанята се извършват по банков път.
Тел: 0877 99 99 60
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/52725/finansova-instituciya-opuska-zaem-sreshtu-ipoteka-do-200-000-lv-na-burzikreditibg

Финансова Институция Опуска Заем Срещу Ипотека до 200 000 лв на burzikrediti.bg
Финансова Институция Опуска Заем Срещу Ипотека до 200 000 лв на burzikrediti.bg
Бързи Ипотечени кредит от 3000 до 200 000лв.
С ипотека на недвижим имот.
Без такса за оценка на имота.
Без доказване на доходи.
Без такса управление на кредита.
Без промяна на лихвените условия.
Погасяване на заема предсрочно без наказателна лихва.
Срок за погасяване от 1м до 60м.
Усвояване до 3 дни.
За градовете София и Перник.
Разплащанята се извършват по банков път.
Тел: 0877 99 99 60
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/54259/finansova-instituciya-opuska-zaem-sreshtu-ipoteka-do-200-000-lv-na-burzikreditibg

Лесни и бързи пари Онлайн от burzikrediti.bg само за вас от 500 до 1000 лв.
Супер Бързи кредити от 500 до 1000 лв само на burzikrediti.bg
Срещу лична карта!
Вноските са месечни.
Без такса обработка.
Одобрение до 30 минути!
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/54258/lesni-i-byrzi-pari-onlayn-ot-burzikreditibg-samo-za-vas-ot-500-do-1000-lv

SATZUMA Bendy Light
SATZUMA Bendy Light
http://obiavidnes.com/obiava/54257/satzuma-bendy-light
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SATZUMA DEL Light
SATZUMA DEL Light, USB
http://obiavidnes.com/obiava/54256/satzuma-del-light

SATZUMA Travel Mug
SATZUMA Travel Mug, чаша с подгряване, USB
http://obiavidnes.com/obiava/54255/satzuma-travel-mug

DVD-RW media 4.7GB MediaRange
DVD-RW media 4.7GB MediaRange, 4x
http://obiavidnes.com/obiava/54254/dvd-rw-media-47gb-mediarange

DVD+RW media 4.7GB MediaRange
DVD+RW media 4.7GB MediaRange, 4x
http://obiavidnes.com/obiava/54253/dvdrw-media-47gb-mediarange

МОГА ДА ТЕ ПОГЛЕЗЯ - ДЕНОНОЩНО НА - 0903 630 62
МОГА ДА ТЕ ПОГЛЕЗЯ ВЕДНАГА,ПАЛАВО КОТЕ ПРАВИ СТРАХОТЕН СЕКС-НЕОБУЗДАНА СЪМ...ДЕНОНОЩНО
НА-0903 630 62 - 0.96 лв ИЛИ SMS С ТЕКСТ / SEXY62 / НА 191962-1.20лв
http://obiavidnes.com/obiava/54252/moga-da-te-poglezya---denonoshtno-na---0903-630-62

Мрежова камера TP-Link TL-SC3171
Мрежова камера TP-Link TL-SC3171, 12 IR LED, 3GPP, 10x Digital Zoom, RJ45, двупосочен звук
http://obiavidnes.com/obiava/54251/mrejova-kamera-tp-link-tl-sc3171

Немска овчарка - Кученца чувствате произход
За продажба немска овчарка кученца чувствате произход
Кученцата са родени 10.10.2012g. Те са били почистени от чревни паразити, ваксинирани и реваксинирани.
Мъжки: Forca Splitberg, SG1, SG2, 3xPRM, JCH SRB, V2x2, V3, IPO1, Kkl1, HD / ED на нормалния СВ.
Жена: Яна Splitberg / 5 /
За контакти: НИКОЛА
Телефон за връзка: +381638379683
електронна поща: dinarolupo@gmail.com
електронна поща: sava.sijacic @ gmail.com
Цената е по договаряне!
Сомбор, Сърбия
http://obiavidnes.com/obiava/54250/nemska-ovcharka---kuchenca-chuvstvate-proizhod

ПРОДАВАМ ТУРБО НОВИ СРЕДНА ЧАСТ ЗА ВС МОДЕЛИ ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ 450Л
продавам
нови
турбини
за
audi-a3-a4-a6-a8-passat-4-5-6-vw-4-5-6-seat-sharan-galaxi-kady-mercedes-C-E-2/2cdi-2/5-sprinter-2/9-mazda-6-opel-astra vektra
combo
corsa
sentra
zefera1/9di-2.0dci-2/2dci-bmv-320-530-730-136-150-180-218-3000-2000-x5-alfa-fiat-lancia-pego-206-307-1/4hdi-1/6hdi-2000hdi2/2hdi-101-110-136-boxer-iveco-2/5-2/8-citroen-c2-c3-c4-c5-jamper-toyota-rav4-d4dw4skoda-1/8ti-1/9tdi-2000tdi-105-110-115-130-136-150-170-reno-megan
espais-laguna-movano-trafik1/9dci-1/9-2/2dci136-100-120-volvo-micubihi-ford-fokus-90-110-di-dci-mondeo-3-2/2-trahzit-100гаранция 1 год-0885520382-450лв отстъпки за сервизи и автокъщи
http://obiavidnes.com/obiava/54249/prodavam-turbo-novi-sredna-chast-za-vs-modeli-leki-avtomobili-450l
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ПОВЕЧЕ ОТКОЛКОТО ИСКАШ
DVR-7804 - 4 канален цифров видеорекордер, компресия H.264, скорост на запис общо 100 кс @D1 - запис в реално време и
за 4-те канала, поддържа 1 SATA HDD до 2TB, видео изход: BNC + VGA, аудио вх./изх.: 1/1, Ethernet/LAN с RJ-45 - преглед
и управление по мрежа, CMS, управление през мобилен телефон (Win CE/Symbian Phone/Blackberry), 2 USB порта за
архивиране на записи, управление с мишка и ИЧ дистанционно управление, без HDD, 212 x 260 x 42 mm; тегло, бруто:
1.740 kg.
КАМЕРИ - 4 бр. от BE-DIB60C - Куполна камера за вътрешен монтаж, цветна 1/3" CMOS - PC1089, 600TB реда, с
подсветка от 24 ИЧ светодиода и обхват до 20м, 3,6 мм обектив. Минимална осветеност: 0.001 Lux/F2.0, баланс на
бялото: автоматичен, DC12V; консумация 300 mA, размери: 92 х 62 (Н) mm, бруто тегло: 0.218кг.
http://obiavidnes.com/obiava/54248/poveche-otkolkoto-iskash

0887232146, фини шпакловки, и гипсова шпакловка, часно лице,започване веднага
предлагам :
http://obiavidnes.com/obiava/54247/0887232146-fini-shpaklovki-i-gipsova-shpaklovka-chasno-licezapochvane-vednaga

8GB USB Flash
8GB USB Flash, MAXELL Venture
http://obiavidnes.com/obiava/54246/8gb-usb-flash

Гнайс - облицовъчни камъни
Валмарг стоун 99 ЕООД е фирма с традиции.Специализирани сме в преработката на гнайс от
Ивайловград.Плочите,който предлагаме са с грапава и естествена повърхност,изключително здрави и
мразоустойчиви,предназначени за декоративни облицовки и настилки.Предлагат се в естествена форма не нарязани и
нарязани в стандартни размери.При гнайса преобладават много нюанси,основни цветове са златисто бежов-червеникав и
сребристо сив-сив.Използва се за облицовка на семейни къщи,вили,хотели,камини, барбекюта и за настилка на
алеи,тротоари и дворове.Дългогодишния ни опит,качественото обслужване и конкурентните цени,който предлагаме ни
прави предпочитан партньор за много наши клиенти.
http://obiavidnes.com/obiava/54245/gnays---oblicovychni-kamyni

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/54244/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/54243/detektivska-agenciya-anagrama---24-chasa-detektivski-uslugi

30-50 лева дневно , само за няколко минути на ден !
Описание
Предлагам възможност за изкарване на допълнителни доходи с тенденция след време да надхвърлят вашите основни.
Това,което е нужно е Интернет,не повече от няколко минутки дневно !
Просто трябва да гледате определените за това реклами .
Ако ви удовлетворяват условията може да се запознаете с подробностите на сайт: --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
*В сайта ще намерите най подробно обяснение + видео обучение на български и всичко това безплатно !
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/54242/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den-

За Цялата Страна -ЗЛАТНА ОФЕРТА -ДОХОДНА НАДОМНА РАБОТА
Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
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Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/54241/za-cyalata-strana--zlatna-oferta--dohodna-nadomna-rabota

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
Допълнителни доходи и възможност с течение на времето да печелите всеки месец от 1000 лева и нагоре от дома си!
Вие сте си шеф, вие решавате колко да работите! За повече информация, влезте в сайта->
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/54240/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Детективска агенция Хамелеон !!! Гарантирана анонимност,коректност,професионализъм !!!
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела ,
проверка на алиби ,издирване на лица и МПС,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение ,
фото и видео заснемане ,
издирване на биологични родители ,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни и непълнолетни ,
проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства .
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана !
тел:0878747345, 0887605798,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/54239/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnostkorektnostprofesionaliz

32GB USB Flash
32GB USB Flash, Emtec C400 Candy Series, синя
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http://obiavidnes.com/obiava/54238/32gb-usb-flash

Продавам нарязан тютюн
Продавам фино нарязан тютюн за цигари Вирджиния високо качество
Тютюнът е сорт Вирджиния - лек за пушене сорт без лоша миризма с приятен
златист цвят. Обработен е на специална парна инсталация и е нарязан на фини
лентички, подготвен за пълнене или свиване на цигари. Цената е 35 лв за килограм.
При по-големи количества - ОТСТЪПКИ!
http://obiavidnes.com/obiava/54237/prodavam-naryazan-tyutyun

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.
АКО ВАШАТА ФИРМА ИМА ЗАДЪЛЖЕНИЯ , АКО СТЕ ПОЛУЧИЛИ ЗАПОВЕД ЗА РЕВИЗИЯ , РЕВИЗИОНЕН ДОКЛАД
ИЛИ РЕВИЗИОНЕН АКТ , АКО ИМАТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ И ДРУГИ КОНТРАГЕНТИ , НИЕ СМЕ
ВАШЕТО РЕШЕНИЕ !!!
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , КОИТО ПРЕДПРИЕМАМЕ С ЦЕЛ НАПЪЛНО ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
И ОТГОВОРНОСТИ СА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН И С ДЕЙСТВАЩАТА НОРМАТИВНА УРЕДБА.
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ НА ФИРМАТА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ И АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ .
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ДРУЖЕСТВА - ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД ) - ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ
НА СТРАНАТА .
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
0884 57 80 53
0877 37 20 83
http://obiavidnes.com/obiava/54236/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.
АКО ВАШАТА ФИРМА ИМА ЗАДЪЛЖЕНИЯ , АКО СТЕ ПОЛУЧИЛИ ЗАПОВЕД ЗА РЕВИЗИЯ , РЕВИЗИОНЕН ДОКЛАД
ИЛИ РЕВИЗИОНЕН АКТ , АКО ИМАТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ И ДРУГИ КОНТРАГЕНТИ , НИЕ СМЕ
ВАШЕТО РЕШЕНИЕ !!!
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , КОИТО ПРЕДПРИЕМАМЕ С ЦЕЛ НАПЪЛНО ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
И ОТГОВОРНОСТИ СА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН И С ДЕЙСТВАЩАТА НОРМАТИВНА УРЕДБА.
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ НА ФИРМАТА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ И АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ .
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ДРУЖЕСТВА - ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД ) - ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ
НА СТРАНАТА .
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
0884 57 80 53
0877 37 20 83
http://obiavidnes.com/obiava/54235/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.
АКО ВАШАТА ФИРМА ИМА ЗАДЪЛЖЕНИЯ , АКО СТЕ ПОЛУЧИЛИ ЗАПОВЕД ЗА РЕВИЗИЯ , РЕВИЗИОНЕН ДОКЛАД
ИЛИ РЕВИЗИОНЕН АКТ , АКО ИМАТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ И ДРУГИ КОНТРАГЕНТИ , НИЕ СМЕ
ВАШЕТО РЕШЕНИЕ !!!
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , КОИТО ПРЕДПРИЕМАМЕ С ЦЕЛ НАПЪЛНО ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
И ОТГОВОРНОСТИ СА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН И С ДЕЙСТВАЩАТА НОРМАТИВНА УРЕДБА.
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ НА ФИРМАТА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ И АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ .
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ДРУЖЕСТВА - ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД ) - ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ
НА СТРАНАТА .
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
0884 57 80 53
0877 37 20 83
http://obiavidnes.com/obiava/54234/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

Asus P8H61-MX R2.0
Asus P8H61-MX R2.0, H61, LGA1155, DDR3, PCI-E 3.0, DVI, SB7.1, Lan1000, uATX
http://obiavidnes.com/obiava/54233/asus-p8h61-mx-r20

ДО ДЕТЕКТИВСКАТА КОЛЕГИЯ
АКО ОБИЧАТЕ НЕ СЕ САМОРЕКЛАМИРАТЕ ТАКА ГРОЗНО Е !!!!!!
http://obiavidnes.com/obiava/54232/do-detektivskata--kolegiya

ПРАВНА КАНТОРА КОРЕКТ гр.ПЛОВДИВ КУПУВАМЕ БИЗНЕС !!!
Правна кантора Корект гр.Пловдив-Предлагаме перфектно юридическо съдействие на фирми със задължения.
Освобождаваме от длъжност и отговорност за 1 ЧАС. Ако вашата фирма има каквито и да било задължения ,
включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако
имате други задължения към доставчици и други контрагенти, ние сме Вашето РЕШЕНИЕ !!! Всички правни действия,
които предприемаме с цел напълно освобождаване от задължения, са в съответствие с действащата нормативна
уредба. Осигуряваме купувач на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация. Офертата е валидна за
дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД ) от всички бизнес сектори и региони на страната.Тел. за контакти 0895034839
http://obiavidnes.com/obiava/54231/pravna-kantora-korekt-grplovdiv-kupuvame-biznes-

ПРАВНА КАНТОРА КОРЕКТ гр.ПЛОВДИВ КУПУВАМЕ БИЗНЕС !!!
Правна кантора Корект гр.Пловдив-Предлагаме перфектно юридическо съдействие на фирми със задължения.
Освобождаваме от длъжност и отговорност за 1 ЧАС. Ако вашата фирма има каквито и да било задължения ,
включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако
имате други задължения към доставчици и други контрагенти, ние сме Вашето РЕШЕНИЕ !!! Всички правни действия,
които предприемаме с цел напълно освобождаване от задължения, са в съответствие с действащата нормативна
уредба. Осигуряваме купувач на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация. Офертата е валидна за
дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД ) от всички бизнес сектори и региони на страната.Тел. за контакти 0895034839
http://obiavidnes.com/obiava/54230/pravna-kantora-korekt-grplovdiv-kupuvame-biznes-

СЪЗДАЙТЕ СИ НОВА ПЕЧЕЛИВША РАБОТНА СРЕДА В ИНТЕРНЕТ
Всеки може да си създаде печеливша работна среда в интернет и да печели от него приходи използвайки само
безплатните възможности на интернета.Без да влага лични средства използвайки само безплатните
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приложения.Посетете нашия сайт и ще получите подробна информация с илиюстрации на Български език
http://startbux.webnode.com/
Много хора искат да печелят от интернет,но незнаят как да го направят.Посетете нашия сайт и ще научите кои са
най-ефективните начини за печеляне от интернет.Без лични инвестиции използвйки само безплатните ресурси прдлагащи
се в интернет.Подробно описание на достъпен разбираем език само в сайта ни http://startbux.webnode.com/
http://obiavidnes.com/obiava/54229/syzdayte-si-nova-pechelivsha-rabotna-sreda-v-internet

5-те Най-сигурни начина за печалба от интернет
Всеки може да си създаде печеливша работна среда в интернет и да печели от него приходи използвайки само
безплатните възможности на интернета.Без да влага лични срества използвайки само безплатните
приложения.Предлагаме ви 5-те Най-сигорни печеливши възможности за печелене от интернет.Посетете нашия сайт и
ще получите подробна информация с илюстрации на Български езикhttp://startbux.webnode.com/
http://obiavidnes.com/obiava/54228/5-te-nay-sigurni-nachina-za-pechalba-ot-internet

НАУЧЕТЕ КАКВИ СА НАЧИНИТЕ ЗА ПЕЧЕЛЕНЕ ОТ ИНТЕРНЕТ
Много хора искат да печелят от интернет,но незнаят как да го направят.Посетете нашия сайт и ще научите кои са
най-ефективните начини за печеляне от интернет.Без лични инвестиции използвйки само безплатните ресурси прдлагащи
се в интернет.Подробно описание на достъпен разбираем език само в сайта ни http://startbux.webnode.com/
http://obiavidnes.com/obiava/54227/nauchete-kakvi-sa-nachinite-za-pechelene-ot-internet

Соларна маска
Размер на касетата:110х90x13mm Размер на стъклото:90х40mm Време за реакция:от светло към тъмно:1ms Време за
реакция:от тъмно към светло:0.2-0.7ms/с регулация/ Ултравиолетова защита:/0.0003%/313nm/,/0.006%/365nm/
Инфрачервена защита:/0.01%/780-2000nm/ Позиция на затъмнение:DIN 4/9-13 Батерия:Solar Cell+2ААА Температура на
работа:от -5 С до +55 С Тежест: 495 g
http://obiavidnes.com/obiava/54226/solarna-maska

СИГУРНА РАБОТА
Предлагаме ви сигурна работа по интернет небходимо ви е само 30 мин. на ден.Допълнете свободното си време и
увеличете доходите си.Работата е лесна и всеки може да се справи с лекота.Можете да работите от дома си или офиса
ви.В нашия сайт можете да намерите подробности как се плаща и всичко което ви интересува вищте в сайта ни
http://partybux66.blogspot.com/
skype име- obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/54225/sigurna-rabota

ПРЕДЛАГАМ ДОПЪЛНИТЕЛНА РАБОТА ПО ИНТЕРНЕТ
Търсим хора за надомна дейност от цялата страна.Можете да я извършвате от дома си,от офиса си в удомно за вас
време.Това е най-реалното предложение за изкарване на пари чрез интернет.В нашия сайт щте намерите подробно
информация за какво точно се състои дейността и какви са условията за започване,вижте в сайта ни
http://partybux44.blogspot.com/ или се свържете с нас по скайп име на obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/54224/predlagam-dopylnitelna-rabota-po-internet

БЕНЗИНОВИ ХРАСТОРЕЗИ VIKI С ЦЯЛ ПРЪТ2012
Тип на двигателя: Едноцилиндров, бензинов, двутактов, въздушно охлаждане. Обем на цилиндъра: 42.7cc (кубика)
Мощност: 1.5 KW при 6500 в минута.Конски сили: 2.0.Специфичен разход на гориво: 610 g/kWh. Обороти на празен ход:
3200 в минута.Обороти при които се включва центробежния съединител: 4800 в минута.Максимални обороти: 8500 в
минута.Начин на стартиране: ръчно. Обем бензинов резервоар: 1100 мл. Ширина на косене с метален нож:
25.5см.Ширина на косене с корда: 43см.Диаметър на кордата: 2.4мм.Диаметър на тръбата/пръта: 26мм.Съотношение
на Бензин с Двутактово масло: 40:1 (25мл. за 1л. бензин)Омасляване масло/бензин: 1:25 - (1 литър бензин A95h се смесва с
25 мл. двутактово масло).Ниво на вибрациите ляво/дясно 2,8/2,4 м/сек.Ниво на звуково налягане: 92
децибела(Lpa=92db(A)K=3 db(A))Ниво на мощността на шум: 107 децибела (Lwa=107db(A))Опаковка: 2 части’.Тегло с
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празен резервоар: 5.8 кг.Тегло на целия комплект: 9.0 кг.Комплекта включва:бензинов храсторез, кордова глава, тризъб
диск и презраменен колан за лесна употреба.Разгледайте и други наши артикули на адрес: htt:mashiniinstrumenti.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/54223/benzinovi-hrastorezi-viki-s-cyal-pryt2012

ЗАКОННА И СИГУРНА ПЕЧАЛБА ПО ИНТЕРНЕТ
Аз се занимавам с PTC вече 18 месеца и си докарвам по около 300$ на месец. Работата е лесна и дстъпна за всеки, който
има желание да се занимава както и достатъчно свободно време пред компютъра. Около 1 час на ден е напълно
достатъчен, за да взимате средната работна заплата в България. Това не са "лесни пари" както много лъжливи обяви в
интернет пространството гласят. За сметка на това обаче можем да сме убедени, че ще си получим парите на 100%.
Няма ограничение на това колко можем да печелим, може да взимаме по 50$ на месец, може и по 500$. На запад има
хора, които правят по над 3000 само от PTC. Ако сте заинтересовани и искате повече информация прегледайте сайта
http://partybux66.blogspot.com/ или ни пишете на Skype име obqva10
Сложил съм и ДОКАЗАТЕЛСТВА за извършените плащания
Поздрави, Галин Кръстев :)
http://obiavidnes.com/obiava/54222/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

БЕНЗИНОВИ ХРАСТОРЕЗИ
Професионални бензинови косачки /храсторези/ за косене на груби треви, издънки и храсти. Доставя се в комплект с
кордова глава и тризъб метален диск с ф 255 мм за косене на треви. Има центробежен съединител, помпа за подкачване
на горивото при първоначално стартиране. Може да се слагат циркулярни дискове за почистване на издънки и млади
дървета с диаметър до 5-6 см. Мощен и с висок въртящ момент. Храстореза има и темпомат - за поддържане на
еднаква скорост на мотора при рязане-не е нужно постоянно да се дава газ с ръката.Към стандартното оборудване на
косачката в комплекта допълнително има самар с предно закопчаване, повдигаща кука за лесна употреба на уреда без
излишно натоварване.Косачката се предлага на едро и дребно. Важно:Уважаеми клиенти в онлайн пространството са се
появили некоректни търговци и фирми които се стремят да ви заблудят, че имат самара, а всъщност изпращат
обикновен колан необезопасен и нефункционален.Моля бъдете предпазливи и се убедете, че наистина в комплекта ви се
изпраща самара с опцията която предлага всяка куриерска фирма – отвори и провери.Бъдете внимателни.- Двигател:
бензинов, въздушно охлаждане, един цилиндър, двутактов.- Обем двигател: 42.7 куб. см.- Мощност: 1.25 kW /1.7 конски
сили/- Обороти: 6500 об./мин.- Максимални обороти: 8000 об./мин.- Диаметър на ножа: 255 мм- Омасляване
масло/бензин: 1: 50 /1 л бензин А98H: 20 мл двутактово масло STIHL/- Обем бензинов резервоар: 1.2 л- Ниво на вибрациите
ляво/дясно 2,8/2,4 м/сек
http://obiavidnes.com/obiava/54221/benzinovi-hrastorezi

Верижен трион Вики
Това е машина за различни дейности с отлична динамика на двигателя,
здрава метална конструкция и странично обтягане на веригата. Снабдена
е с антивибрационна система на тампони като горивният резервоар заедно
с ръкохватките е отделен от корпуса и режещия апарат, за допълнително
намаляване на вибрациите. Регулируема маслена помпа и пластмасов въздушен
филтър с дълъг живот.
Двигател: бензинов - двутактов, въздушно охлаждане, един цилиндър.
Обем двигател: 53 куб. см.
Мощност: 3 конски сили
Обороти на празен ход: 2800 об./мин.
Максимални обороти: 12000 об./мин.
Дължина на шината: 40 см.
Омасляване масло/бензин: 1:50 /1 л бензин А95H: 20 мл двутактово масло/
Обем бензинов резервоар: 500 мл
Обем маслен резервоар: 250 мл
Тегло: 5.2 кг.
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Към резачката по желание на клиента може да се добави машина за точене на веригата:

Спецификация:

Мотор: 230 волта на 50 херца

Мощност: 90 вата

Скорост в ненатоварено състояние: 5000 оборота в минута

Капацитет на колелата 105 мм

Тегло 2.3 кг.

Самостоятелна цена 55 лева

Комплектна цена резачка и машина за точене на веригата 120 лева
ПРЕДЛАГАМЕ БЕНЗИНОВИ РЕЗАЧКИ НА ЦЕНА
htt:mashiniinstrumenti.alle.bg

75 ЛЕВА.РАЗГЛЕДАЙТЕ И ДРУГИ НАШИ АРТИКУЛИ НА АДРЕС:

http://obiavidnes.com/obiava/54220/verijen-trion-viki

Верижен трион Вики
Това е машина за различни дейности с отлична динамика на двигателя,
здрава метална конструкция и странично обтягане на веригата. Снабдена
е с антивибрационна система на тампони като горивният резервоар заедно
с ръкохватките е отделен от корпуса и режещия апарат, за допълнително
намаляване на вибрациите. Регулируема маслена помпа и пластмасов въздушен
филтър с дълъг живот.
Двигател: бензинов - двутактов, въздушно охлаждане, един цилиндър.
Обем двигател: 53 куб. см.
Мощност: 3 конски сили
Обороти на празен ход: 2800 об./мин.
Максимални обороти: 12000 об./мин.
Дължина на шината: 40 см.
Омасляване масло/бензин: 1:50 /1 л бензин А95H: 20 мл двутактово масло/
Обем бензинов резервоар: 500 мл
Обем маслен резервоар: 250 мл
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Тегло: 5.2 кг.

Към резачката по желание на клиента може да се добави машина за точене на веригата:

Спецификация:

Мотор: 230 волта на 50 херца

Мощност: 90 вата

Скорост в ненатоварено състояние: 5000 оборота в минута

Капацитет на колелата 105 мм

Тегло 2.3 кг.

Самостоятелна цена 55 лева

Комплектна цена резачка и машина за точене на веригата 120 лева
ПРЕДЛАГАМЕ БЕНЗИНОВИ РЕЗАЧКИ НА ЦЕНА
htt:mashiniinstrumenti.alle.bg

75 ЛЕВА.РАЗГЛЕДАЙТЕ И ДРУГИ НАШИ АРТИКУЛИ НА АДРЕС:

http://obiavidnes.com/obiava/54219/verijen-trion-viki

Инверторни IGBT електрожени
Инверторни IGBT електрожени VIKI-MMA160. Това са електрожени с най-новата разработка на базата на IGBT
транзистори, предназначени за извършване на прецизни заваръчни дейности с всички видове електроди. Предимствата на
тези електрожени са: Намалено импулсно натоварване на мрежата – за предприятия, които имат ограничение на
мощността на електрическата мрежа прилагането на IGBT технологията позволява да се инсталират повече заваръчни
постове. Заваряването не причинява смущения в мрежата – енергията, запасена в кондерзаторната група, изглажда
падовете и пиковете по линията дори в момента на заваряване. Прецизен контрол на заваръчният ток- комутацията на
напрежението се осъществява с IGBT транзистори. Те се включват и изключват с честота от 800 до 4000 пъти за
секунда. За разлика от всички други заваръчни апарати, които се включват от заваръчното управление, но остават
включени, докато мрежовото напрежение премине през ”0”, то при транзисторите се управлява както включването
така и изключването, което позволява прецизно управление на заваръчния ток. При него мрежовото напрежение се
изправя чрез мостова схема (Ларионов) и се филтрува от подходящ кондензатор с цел да се намалят пулсациите му.
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Включването и изключването на транзисторите /за разлика от всички други заваръчни методи/ е управляемо и
алгоритмите за управление на заваръчния процес са предсказуеми. Само времето, през което IGBT транзисторите са
включени (ширината на импулса), определят енергията, която се подава към заваръчния апарат.Технически
характеристики:Инверторен електрожен за ръчно електродъгово заваряване - IGBT технологияВградени
функции:Функция Hot Start - за лесно запалване на дъгатаФункция Anti Stick - прекъсване на захранването, за избягване на
залепването на електрода за материалаФункция Arc Force - регулиране динамиката на дъгатаЗащита от
пренапрежение.Малки размери- д/Ш/в : 31/12/19см. Обхват на заваръчния ток: 20 - 160AЗахранващо напрежение: 220
VЗахранваща мощност: 3,9 kVA Електроди: до 3,2 мм включителноСтепен на защита: IP23Тегло на целия комплект: 6,2
кгТегло само на електрожена- 3,8кгВ комплект със заваръчни кабели,чукче и маскаПодходящи са както за
строително-монтажни дейности, така и за домашно ползване.Разгледайте и други наши артикули на адрес:
htt:mashiniinstrumenti.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/54218/invertorni-igbt-elektrojeni

БЕНЗИНОВИ МОНОФАЗНИ ГЕНЕРАТОРИ 5.5 KW / 13 Hp - СТАРТЕР
Предлагаме
нови
бензинови
четиритактови
генератори
модел
2012
година
за
монофазенток,мощност5.5KW,материал:мед,въздушно охлаждане, двигател 13 Hp, работна честота: 50 Hz.,волтаж:
220+12V., AVR / automatic voltage regullator / вградена платка за автоматично регулиране и стабилизиране на
напрежението, автоматичен предпазител против претоварване на генератора,магнетен стартер, автостартер с ключ
и акумулатор. Максимална мощност: 5.5 kW, постоянно отдадена мощност: 5.0 kW., лесноподвижен - с 2 колела. Има 2
броя изходи за 220 V и един за 12 V. Разход на гориво-0.950 литра бензин за час при пълно натоварване.Размерите му са:
височина 55см.,ширина 51см.и дължина 68см. Тегло-85кг. Обявената цена е за 1 брой генератор.
Разгледайте и
други наши артикули на адрес: htt:mashiniinstrumenti.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/54217/benzinovi-monofazni-generatori-55-kw--13-hp---starter

Генератор за ток 3.5 KW монофазен
Предлагаме на Вашето внимение нови бензинови четиритактови генератори "BULPOWER" за монофазен ток,
максимално замерена мощност 3,0 KW, постоянно отдадена мощност – 3.0 kW, материал: мед/ротор и статор/,
въздушно охлаждане, двигател: GX360- пълно копие на HONDA( 7 HP конски сили), работна честота: 50 Hz. Вграден AVR
/ Automatic Voltage Regullator / - вградена платка за автоматично регулиране и стабилизиране на напрежението,
автоматичен предпазител против претоварване на генератора.Запалване: Магнетен стартер. Има 2 броя изходи за 220
V и един изход за 12 V. Нивото на шума е 69-72dB.Размерите му са: дължина 60см., ширина 45см. и височина 45см. Тегло42кг. Поддържаме всички резервни части /без изключение/ на склад. Генераторите са идеални за аварийно захранване на
еднофамилни къщи и вили.Генератора се предлага на едро и дребно. РАЗГЛЕДАЙТЕ И ДРУГИ НАШИ АРТИКУЛИ НА
АДРЕС: htt:mashiniinstrumenti.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/54216/generator-za-tok-35-kw-monofazen

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/54215/invertorni-igbt-elektrojeni

Научете се да се храните и живеете здравословно.
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Целта на нашата програма е подобряване на всички показатели в организма, намаляване на телесните мазнини и
достигане до желаното тегло.
http://obiavidnes.com/obiava/54214/nauchete-se-da-se-hranite-i-jiveete-zdravoslovno

Gigabyte B75M-D3V
Gigabyte B75M-D3V, B75, LGA1155, DDR3, PCI-E 3.0, DVI, SB7.1, 1xSATA 6Gb/s, Lan1000, 4xUSB3.0, mATX
http://obiavidnes.com/obiava/54213/gigabyte-b75m-d3v

Вечерен курс по английски език за ниво В2 – 150 лева
Езиков център „Юнити” организира вечерен курс по английски език за ниво В2. Начало на курса: 7 януари 2013г. Цена: 150
лева. За повече информация, можете да посетите страницата ни в интернет: www.unity-centre.org или да се свържете с
нас по електронната поща: office@unity-centre.org или на тел. 0885435908. Записване за курс: ул. „Г.С. Раковски” 188,
ап.2.
http://obiavidnes.com/obiava/53877/vecheren-kurs-po-angliyski-ezik-za-nivo-v2--150-leva

Курс по английски: Граматика и говорене – 150 лева
Езиков център „Юнити” организира вечерен курс по английски език „Граматика и говорене”. Начало на курса: 7 януари
2013г. Цена: 150 лева. За повече информация, можете да посетите страницата ни в интернет: www.unity-centre.org или
да се свържете с нас по електронната поща: office@unity-centre.org или на тел. 0885435908. Записване за курс: ул. „Г.С.
Раковски” 188, ап.2.
http://obiavidnes.com/obiava/54212/kurs-po-angliyski-gramatika-i-govorene--150-leva

Микрофон SATZUMA Diamante Microphone
Микрофон SATZUMA Diamante Microphone, розов
http://obiavidnes.com/obiava/54211/mikrofon-satzuma-diamante-microphone

0882551735 Довършителни ремонти,започване веднага
0882551735,довършителни ремонти-часно лице 0882551735
0882551735, ФИНИ ШПАКЛОВКИ.
-ГИПСОВА ШПАКЛОВКА.
-ЛАТЕКС БЯЛ И ЦВЕТЕН.
-ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ.
-ОБРЪЩАНЕ ПОКРАЙ ПВЦ ДОГРАМА
С ПОСТАВИЯНЕ НА ЛАЙСНИ ИЛИ ИЗМАЗВАНЕ.
-ГИПСОВА МАЗИЛКА.
-ПРЪСКАНА МАЗИЛКА.
-МИНЕРАЛНИ МАЗИЛКИ.
-ЗАМАЗКИ.
-ЗИДАРИЯ.
-БЪРЗО, КОРЕКНО, КАЧЕСТВЕНО, РАЗУМНИ ЦЕНИ, МАЙСТОР С ДЪЛГОДИШНА ПРАКТИКА В СТРОЙТЕЛСТВОТО ,
ЦЕНИ ПРИ ОГЛЕД И ДОГОВОРКА НА МЯСТО. ЧАСНО ЛИЦЕ
-ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА...
уголеми
Град: София
http://obiavidnes.com/obiava/54210/0882551735-dovyrshitelni-remontizapochvane-vednaga

Финансова Институция Опуска Заем Срещу Ипотека до 200 000 лв на burzikrediti.bg
НАЙ-БЪРЗИТЕ КРЕДИТИ от 500 до 1000 лв само за 30 минути. burzikrediti.bg
Само Срещу лична карта !
Одобрение до 30 минути !
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Без скрити такси !
На равни месечни вноски ,
които се погасяват по банков път !
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/53560/finansova-instituciya-opuska-zaem-sreshtu-ipoteka-do-200-000-lv-na-burzikreditibg

Бързи кредити от 500 до 1000 лв само за 30 минути.burzikrediti.bg
НАЙ-БЪРЗИТЕ КРЕДИТИ от 500 до 1000 лв само за 30 минути. burzikrediti.bg
Само Срещу лична карта !
Одобрение до 30 минути !
Без скрити такси !
На равни месечни вноски ,
които се погасяват по банков път !
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/54209/byrzi-krediti-ot-500-do-1000-lv-samo-za-30-minutiburzikreditibg

НАЙ-БЪРЗИТЕ КРЕДИТИ от 500 до 1000 лв само за 30 минути
НАЙ-БЪРЗИТЕ КРЕДИТИ от 500 до 1000 лв само за 30 минути. burzikrediti.bg
Само Срещу лична карта !
Одобрение до 30 минути !
Без скрити такси !
На равни месечни вноски ,
които се погасяват по банков път !
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/51624/nay-byrzite-krediti--ot--500-do-1000-lv--samo-za-30-minuti

Лесни и бързи пари Онлайн от burzikrediti.bg само за вас от 500 до 1000 лв.
НАЙ-БЪРЗИТЕ КРЕДИТИ от 500 до 1000 лв само за 30 минути. burzikrediti.bg
Само Срещу лична карта !
Одобрение до 30 минути !
Без скрити такси !
На равни месечни вноски ,
които се погасяват по банков път !
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/53559/lesni-i-byrzi-pari-onlayn-ot-burzikreditibg-samo-za-vas-ot-500-do-1000-lv

30-50 лева дневно , само за няколко минути на ден !
Описание
Предлагам възможност за изкарване на допълнителни доходи с тенденция след време да надхвърлят вашите основни.
Това,което е нужно е Интернет,не повече от няколко минутки дневно !
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Просто трябва да гледате определените за това реклами .
Ако ви удовлетворяват условията може да се запознаете с подробностите на сайт: --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
*В сайта ще намерите най подробно обяснение + видео обучение на български и всичко това безплатно !
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/54208/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den-

Слушалки Logitech PC Headset 960
Слушалки Logitech PC Headset 960, микрофон, USB, OEM
http://obiavidnes.com/obiava/54207/slushalki-logitech-pc-headset-960

ПОВИШЕТЕ ПРИХОДИТЕ СИ С НАД 1 000 $ НА МЕСЕЦ
http://easymoneybg.ovo.bg/ - ЩЕ ВИ ПОКАЖА КАК СТАВА ВСИЧКО

!

-

ЕТО

ТУК-

Повишете приходите си с над 1 000 $ на месец!-ето тук-http://easymoneybg.ovo.bg/- ще ви покажа как става всичко това
от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.за повече информация моля
посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/54206/povishete-prihodite-si-s-nad-1-000--na-mesec----eto-tuk--httpeasymoneybgovo

30-50 лева дневно , само за няколко минути на ден !
Описание
Предлагам възможност за изкарване на допълнителни доходи с тенденция след време да надхвърлят вашите основни.
Това,което е нужно е Интернет,не повече от няколко минутки дневно !
Просто трябва да гледате определените за това реклами .
Ако ви удовлетворяват условията може да се запознаете с подробностите на сайт: --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
*В сайта ще намерите най подробно обяснение + видео обучение на български и всичко това безплатно !
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
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http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/54205/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den-

За Цялата Страна -ЗЛАТНА ОФЕРТА -ДОХОДНА НАДОМНА РАБОТА
Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/54204/za-cyalata-strana--zlatna-oferta--dohodna-nadomna-rabota

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
Допълнителни доходи и възможност с течение на времето да печелите всеки месец от 1000 лева и нагоре от дома си!
Вие сте си шеф, вие решавате колко да работите! За повече информация, влезте в сайта->
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/54203/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Офис, нов, 60м2, Кършияка - Орибилдингс, 33 000 Евро
Нов офис 60м2 в сградата на Орибилдингс на бул. България. Представлява едно просторно помещение с тераса, много
подходящо за лекарски или стоматологичен кабинет, тъй като на етажа са само такъв тип помещения. Има санитарни
възли в общите части на сградата, които се използват от всички кабинети, както и възможност за изграждане в
офиса. Удобство при паркирането, тъй като пред комплекса има изграден паркинг. Отоплението в сградата е на ТЕЦ.
Цена: 33 000 Евро. За контакти: 0878 867 009, 032 96 00 65 - Ваня.
http://obiavidnes.com/obiava/54202/ofis-nov-60m2-kyrshiyaka---oribildings-33-000-evro

МПС за скрап
Купува коли за скрап/бракуване/ на място за София, издава веднага документи за дерегистрация в КАТ и данъчна служба,
плаща на място, има възможност в рамките на деня, работим без почивен ден.
тел 02/9465436, 02/4410524,
M tel-0887901663
Globul-0898980369
Vivatel- 0876029495
http://obiavidnes.com/obiava/54201/mps-za-skrap

Слушалки A4Tech HS-800
Слушалки A4Tech HS-800, микрофон
http://obiavidnes.com/obiava/54200/slushalki-a4tech-hs-800

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
ЧАС.
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ . ОСВОБОЖДАВАМЕ
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ОТ ДЛЪЖНОСТ И ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
АКО ВАШАТА ФИРМА ИМА ЗАДЪЛЖЕНИЯ , АКО СТЕ ПОЛУЧИЛИ ЗАПОВЕД ЗА РЕВИЗИЯ , РЕВИЗИОНЕН ДОКЛАД
ИЛИ РЕВИЗИОНЕН АКТ , АКО ИМАТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ И ДРУГИ КОНТРАГЕНТИ , НИЕ СМЕ
ВАШЕТО РЕШЕНИЕ !!!
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , КОИТО ПРЕДПРИЕМАМЕ С ЦЕЛ НАПЪЛНО ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
И ОТГОВОРНОСТИ СА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН И С ДЕЙСТВАЩАТА НОРМАТИВНА УРЕДБА.
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ НА ФИРМАТА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ И АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ .
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ДРУЖЕСТВА - ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД ) - ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ
НА СТРАНАТА .
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
0884 57 80 53
0877 37 20 83
http://obiavidnes.com/obiava/54199/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.
АКО ВАШАТА ФИРМА ИМА ЗАДЪЛЖЕНИЯ , АКО СТЕ ПОЛУЧИЛИ ЗАПОВЕД ЗА РЕВИЗИЯ , РЕВИЗИОНЕН ДОКЛАД
ИЛИ РЕВИЗИОНЕН АКТ , АКО ИМАТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ И ДРУГИ КОНТРАГЕНТИ , НИЕ СМЕ
ВАШЕТО РЕШЕНИЕ !!!
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , КОИТО ПРЕДПРИЕМАМЕ С ЦЕЛ НАПЪЛНО ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
И ОТГОВОРНОСТИ СА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН И С ДЕЙСТВАЩАТА НОРМАТИВНА УРЕДБА.
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ НА ФИРМАТА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ И АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ .
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ДРУЖЕСТВА - ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД ) - ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ
НА СТРАНАТА .
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
0884 57 80 53
0877 37 20 83
http://obiavidnes.com/obiava/54198/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

Детективска Агенция Инкогнито -Детективски услуги
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
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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/54197/detektivska-agenciya-inkognito--detektivski-uslugi

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.
АКО ВАШАТА ФИРМА ИМА ЗАДЪЛЖЕНИЯ , АКО СТЕ ПОЛУЧИЛИ ЗАПОВЕД ЗА РЕВИЗИЯ , РЕВИЗИОНЕН ДОКЛАД
ИЛИ РЕВИЗИОНЕН АКТ , АКО ИМАТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ И ДРУГИ КОНТРАГЕНТИ , НИЕ СМЕ
ВАШЕТО РЕШЕНИЕ !!!
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , КОИТО ПРЕДПРИЕМАМЕ С ЦЕЛ НАПЪЛНО ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
И ОТГОВОРНОСТИ СА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН И С ДЕЙСТВАЩАТА НОРМАТИВНА УРЕДБА.
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ НА ФИРМАТА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ И АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ .
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ДРУЖЕСТВА - ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД ) - ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ
НА СТРАНАТА .
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
0884 57 80 53
0877 37 20 83
http://obiavidnes.com/obiava/54196/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

Детективска Агенция Фокс - Детективски Услуги-24 ч.
Частен детектив-Детективска агенция Фокс.
Предлага детективски услуги от частни детективи-висококвалифицирани!
Извършва цялостни разследвания-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 частните детективи, които са
бивши служители на МВР с дългогодишен опит!
Дейността на агенцията се извършва
на територията на цяла България!
Професионализъм,бързина,коректност, достоверност
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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/54195/detektivska-agenciya-foks---detektivski-uslugi-24-ch

Детективска Агенция - Фокс- Частни Детективи
Частен детектив-Детективска агенция Фокс.
Предлага детективски услуги от частни детективи-висококвалифицирани!
Извършва цялостни разследвания-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 частните 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/54194/detektivska-agenciya---foks--chastni-detektivi

Слушалки SATZUMA Diamante Headphones
Слушалки SATZUMA Diamante Headphones, бели, микрофон
http://obiavidnes.com/obiava/54193/slushalki-satzuma-diamante-headphones

Продавам дипломи
Продавам дипломи за средно и висше образование.
Достъпни цени. Експресна и качествена изработка.
Коректно обслужване.
100% безпроблемност при използване.
dplm22@yahoo.com
http://obiavidnes.com/obiava/54192/prodavam-diplomi

Кабел USB
Кабел USB, A -> B, 4.5m
http://obiavidnes.com/obiava/54191/kabel-usb

0887232146, фини шпакловки, и гипсова шпакловка, часно лице,започване веднага
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Започване веднага
0887232146,чсно лице
-фини шпакловки.
-гипсови шпакловки.
-обръщане покрай пвц дограма и врати с поставияне на лайсни или измазване.
-топлоизолация.
-гипсова мазилка.
-пръскана мазилка.
-минерални мазилки.
-зида и измазва комини.
-замазки.
-зидария.
майстор с дългодишна практика в стройтелството.
-гарантирано качество.
-зида и измазва комини.
-започване веднага.0887232146
Цена: По договаряне
Телефон: 0887232146
http://obiavidnes.com/obiava/54190/0887232146-fini-shpaklovki-i-gipsova-shpaklovka-chasno-licezapochvane-vednaga

СЪВЕТ КЪМ КЛИЕНТИТЕ НА ДЕТЕКТИВСКИ АГЕНЦИИ
СЪВЕТ КЪМ КЛИЕНТИТЕ НА ДЕТЕКТИВСКИ АГЕНЦИИ
ДЕТЕКТИВСКИ УСЛУГИ – СЪВЕТИ
ЧАСТНИ ДЕТЕКТИВИ - СЪВЕТИ
Уважаеми клиенти,
Водени от емоцийте си често прибързвате с избора на детективи. Поради зачестилите оплаквания от клиенти за
детективи измамници Ние членовете на Детективската колегия Ви съветваме да обръщате внимание на следните неща
при избора си на детектив или детективска агенция :
1. Проверявайте дали детектива или детективската агенция разполага с офис, което гарантира, че ще Ви предложи
дискретна среща , а не по кафета и бензиностанций с което рискувате да бъдете измамени.
2. Изисквайте легитимация от детектива/ служебна карта с номер и и значка с номер / , за да знаете с кого говорите и
кой е той.
3. Проверявайте дали детектива или детективската агенция имат реален сайт в интернет ,където детайлно са
посочени не само услугите, а и подробни данни за контакти / адрес на офис имена и телефони /.
4. Проверявайте дали могат да Ви издадат необходимият платежен документ и да Ви предложат да подпишете
договор.
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Обръщайки внимание на тези няколко съвета вероятността да попаднете на детективи измамници и да останете
излъгани се свежда до минимум.
ДЕТЕКТИВСКА КОЛЕГИЯ
http://obiavidnes.com/obiava/54189/syvet-kym-klientite-na-detektivski-agencii

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/54188/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888135197

Детективска агенция - Дискрет
Агенцията извършва следните услугиАудио, видео-наблюдение,изневери,справки,издирване,Фирмено проучване.
GPS предаватели,снимков и видео материал.Скрити камери и микрофони.
Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
0888236313
discretiondetective@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/54187/detektivska-agenciya---diskret

Кабел USB2.0
Кабел USB2.0, microB -> Aж, 0.15m, HAMA
http://obiavidnes.com/obiava/54186/kabel-usb20

0887232146, фини шпакловки, и гипсова шпакловка, часно лице,започване веднага
0887232146
фини шпакловки.
-гипсова шпакловка.
-латекс.
-топлоизолация.
-обръщане покрай pvc дограма и врати с поставияне на лайсни или измазване.
-гипсова мазилки.
-пръскана мазилки
-влачена мазилка.
-минерални мазилки.
-замазки.
-зидария,зида тераси и стени.
-бързо и качествено.
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-майстор с дългодишна практика часно лице.
-започване веднага.
0887232146
http://obiavidnes.com/obiava/54185/0887232146-fini-shpaklovki-i-gipsova-shpaklovka-chasno-licezapochvane-vednaga

0882551735 Довършителни ремонти,започване веднага КАЧЕСТВОТО СЕ ВИЖДА ВЕДНАГА.
Строителни Ремонтни Услуги - 0882551735
фини шпакловки.
-гипсова шпакловка.
-латекс.
-топлоизолация.
-обръщане покрай pvc дограма и врати с поставияне на лайсни или измазване.
-гипсова мазилки.
-пръскана мазилка.
-Маже Комини и Зида Комини
-влачена мазилка.
-минерални мазилки.
-замазки.
-зидария,зида тераси и стени.
-бързо и качествено.
-майстор с дългодишна практика часно лице.
-започване веднага.0882551735
http://obiavidnes.com/obiava/54184/0882551735-dovyrshitelni-remontizapochvane-vednaga--kachestvoto-se-vijda-vednaga

Кабел DVI(м) - HDMI(м)
Кабел DVI(м) - HDMI(м), 2m
http://obiavidnes.com/obiava/54183/kabel-dvim---hdmim

Преходник S-Video -> Chinch
Преходник S-Video -> Chinch
http://obiavidnes.com/obiava/54182/prehodnik-s-video---chinch

Преходник S-Video -> 4x Chinch
Преходник S-Video -> 4x Chinch
http://obiavidnes.com/obiava/54181/prehodnik-s-video---4x-chinch

Преходник DisplayPort ж -> mini DisplayPort м
Преходник DisplayPort ж -> mini DisplayPort м
http://obiavidnes.com/obiava/54180/prehodnik-displayport-j---mini-displayport-m

Преходник PS/2 м 2x PS/2 ж
Преходник PS/2 м 2x PS/2 ж
http://obiavidnes.com/obiava/54179/prehodnik-ps2-m-2x-ps2-j

Детективска агенция Фокс-специализирани детективски услуги предлагани от квалифицирани
детективи
Частен детектив-Детективска агенция Фокс.
Предлага детективски услуги от частни детективи-висококвалифицирани!
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Извършва цялостни разследвания-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 частните 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!
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/54178/detektivska-agenciya-foks-specializirani-detektivski-uslugi-predlagani-ot-kvalifi

Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито- Предлаганите услуги са за цяла България от частни детективи
с висок професионален стандарт!
Разкрива изневери, издирва лица,
справки, корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес,месторабота и др.
Открива биологични родственици.
Установяване и блокиране на скрита аудио и видео техника
в жилища,офиси автомобили.
GPS предаватели и др.
Повече информация на http://detektivi.com
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/54177/detektivska-agenciya-inkognito

Съвет към клиентите на Детективски Агенции и Избор на Частен Детектив!
Уважаеми клиенти,
Водени от емоцийте си често прибързвате с избора на детективи. Поради зачестилите оплаквания от клиенти за
детективи измамници Ние членовете на Детективската колегия Ви съветваме да обръщате внимание на следните неща
при избора си на детектив или детективска агенция :
1. Проверявайте дали детектива или детективската агенция разполага с офис, което гарантира, че ще Ви предложи
дискретна среща , а не по кафета и бензиностанций с което рискувате да бъдете измамени.
2. Изисквайте легитимация от детектива/ служебна карта с номер и и значка с номер / , за да знаете с кого говорите и
кой е той.
3. Проверявайте дали детектива или детективската агенция имат реален сайт в интернет ,където детайлно са
посочени не само услугите, а и подробни данни за контакти / адрес на офис имена и телефони /.
4. Проверявайте дали могат да Ви издадат необходимият платежен документ и да Ви предложат да подпишете
договор.
Обръщайки внимание на тези няколко съвета вероятността да попаднете на детективи измамници и да останете
излъгани се свежда до минимум.
ДЕТЕКТИВСКА КОЛЕГИЯ
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http://obiavidnes.com/obiava/54176/syvet-kym-klientite-na-detektivski-agencii-i-izbor-na-chasten-detektiv

ЧАСТНА ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ - АЯКС - Велико Търново
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/54175/chastna-detektivska-agenciya---ayaks---veliko-tyrnovo

Детективска Агенция Аякс e Вашият успешен избор на частен детектив
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.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/54174/detektivska-agenciya-ayaks-e-vashiyat-uspeshen-izbor-na-chasten-detektiv

Частен Детектив Иван Иванов- Изневярата и Предателството....
Частен Детектив |Иван Иванов |дългогодишен професионален опит!!!
изневяра и развод-разследване,
издирва лица,справки,
Корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес и месторабота,
Открива биологични родственици,
наблюдава деца и възрастни с подозрително поведение
-(алкохол,хазарт,наркотици)
Технически контрол-аудио,видео,сателитно наблюдение,
високотехнологично оборудване,
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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/54173/chasten-detektiv-ivan-ivanov--iznevyarata-i-predatelstvoto

Детективска Агенция - Фокс- Частни Детективи -0888400413, 0897024504
Частен детектив-Детективска агенция Фокс.
Предлага детективски услуги от частни детективи-висококвалифицирани!
Извършва цялостни разследвания-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 частните 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/54172/detektivska-agenciya---foks--chastni-detektivi--0888400413-0897024504

Ремонт на покриви с керемиди 11,90/м2 с гаранция 10 години
Ние правиме хидроизолация на жилищни блокове на цени от 8,80/м2. Нашите служители са кфалифицирани и работят с
високо качествена немска апаратура и немски материали. Телефон за контакти: 0887 00 45 80
http://obiavidnes.com/obiava/54171/remont-na-pokrivi-s-keremidi-1190m2-s-garanciya-10-godini

Преводачески услуги в София
Агенция НОВ ВЕК – 2 ЕООД осъществява качествени преводи от и на 30 езика. Агенцията се съобразява с всички
индивидуални потребности на своите клиенти. НОВ ВЕК съдейства и за легализирането на лична и фирмена
документация като осигурява заверки във всички държавни институции на Република България. Може да се обърнете
към агенцията и при необходимост от устен превод, защото разполага с лицензирани преводачи с опит в изповядването
на сделки пред нотариус, владеещи консекутивен и симултантен превод. За повече информация:
Адрес: гр.София, бул. Васил Левски 1Б,
Телефон: 0895 60 71 50; 02/ 49 00 756
Имейл: sofia@nov-vek.org
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Уебсайт: www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/54170/prevodacheski-uslugi-v-sofiya

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.
АКО ВАШАТА ФИРМА ИМА ЗАДЪЛЖЕНИЯ , АКО СТЕ ПОЛУЧИЛИ ЗАПОВЕД ЗА РЕВИЗИЯ , РЕВИЗИОНЕН ДОКЛАД
ИЛИ РЕВИЗИОНЕН АКТ , АКО ИМАТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ И ДРУГИ КОНТРАГЕНТИ , НИЕ СМЕ
ВАШЕТО РЕШЕНИЕ !!!
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , КОИТО ПРЕДПРИЕМАМЕ С ЦЕЛ НАПЪЛНО ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
И ОТГОВОРНОСТИ СА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН И С ДЕЙСТВАЩАТА НОРМАТИВНА УРЕДБА.
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ НА ФИРМАТА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ И АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ .
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ДРУЖЕСТВА - ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД ) - ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ
НА СТРАНАТА .
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
0884 57 80 53
0877 37 20 83
http://obiavidnes.com/obiava/54169/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.
АКО ВАШАТА ФИРМА ИМА ЗАДЪЛЖЕНИЯ , АКО СТЕ ПОЛУЧИЛИ ЗАПОВЕД ЗА РЕВИЗИЯ , РЕВИЗИОНЕН ДОКЛАД
ИЛИ РЕВИЗИОНЕН АКТ , АКО ИМАТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ И ДРУГИ КОНТРАГЕНТИ , НИЕ СМЕ
ВАШЕТО РЕШЕНИЕ !!!
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , КОИТО ПРЕДПРИЕМАМЕ С ЦЕЛ НАПЪЛНО ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
И ОТГОВОРНОСТИ СА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН И С ДЕЙСТВАЩАТА НОРМАТИВНА УРЕДБА.
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ НА ФИРМАТА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ И АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ .
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ДРУЖЕСТВА - ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД ) - ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ
НА СТРАНАТА .
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
0884 57 80 53
0877 37 20 83
http://obiavidnes.com/obiava/54168/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.
АКО ВАШАТА ФИРМА ИМА ЗАДЪЛЖЕНИЯ , АКО СТЕ ПОЛУЧИЛИ ЗАПОВЕД ЗА РЕВИЗИЯ , РЕВИЗИОНЕН ДОКЛАД
ИЛИ РЕВИЗИОНЕН АКТ , АКО ИМАТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ И ДРУГИ КОНТРАГЕНТИ , НИЕ СМЕ
ВАШЕТО РЕШЕНИЕ !!!
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ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , КОИТО ПРЕДПРИЕМАМЕ С ЦЕЛ НАПЪЛНО ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
И ОТГОВОРНОСТИ СА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН И С ДЕЙСТВАЩАТА НОРМАТИВНА УРЕДБА.
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ НА ФИРМАТА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ И АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ .
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ДРУЖЕСТВА - ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД ) - ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ
НА СТРАНАТА .
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
0884 57 80 53
0877 37 20 83
http://obiavidnes.com/obiava/54167/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

Изкупуваме земеделски земи
Изкупуваме земеделски земи
Фирма „ДЕЛОВИ ГРУП” ООД се занимава с изкупуването на земеделски земи главно в област Пловдив.
За желаещите да се разпоредят със собствените си земеделски земи работим така:
1. Следва да проведете лична среща в офиса на фирма “ДЕЛОВИ ГРУП ООД” за предварителен разговор с нашите
консултанти. В този предварителен разговор се уточнява:
а/ собствеността върху земята;
б/ условията на продажбата;
в/ особеностите при подписването на нотариален акт за покупко – продажба на земята.
Задължително, за да не губим времето сиq следва да носите копие от документите си за собственост – каквито ги
имате.
2. Ако днес решите да продавате – утре получавате парите.
Очакваме Вашето обаждане!
Адрес за контакти: „ДЕЛОВИ ГРУП” ООД
град Пловдив, ул. „Драва” № 5
Работно време на офиса: от 14.00 часа до 18.00 часа
Телефони: 032/96 33 11; 0898 82 97 24
E-mail: mikaram@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/54166/izkupuvame-zemedelski-zemi

Бързи кредити от 500 до 1000 лв само за 30 минути.burzikrediti.bg
Бързи кредити Онлайн от 500 до 1000 лв на burzikrediti.bg
Срещу лична карта!
Вноските са месечни.
Без такса обработка.
Одобрение до 30 минути!
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/54165/byrzi-krediti-ot-500-do-1000-lv-samo-za-30-minutiburzikreditibg

НАЙ-БЪРЗИТЕ КРЕДИТИ от 500 до 1000 лв само за 30 минути
Финансова Институция Опуска Заем Срещу Ипотека до 200 000 лв на burzikrediti.bg
Бързи Ипотечени кредит от 3000 до 200 000лв.
С ипотека на недвижим имот.
Без такса за оценка на имота.
Без доказване на доходи.
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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.
Разплащанята се извършват по банков път.
Тел: 0877 99 99 60
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/54164/nay-byrzite-krediti--ot--500-do-1000-lv--samo-za-30-minuti

Детективска Агенция Инкогнито -Детективски услуги - ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ - РУСЕ
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/54163/detektivska-agenciya-inkognito--detektivski-uslugi---chasten-detektiv---ruse

Детективска Агенция Инкогнито -Детективски услуги
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
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-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/54162/detektivska-agenciya-inkognito--detektivski-uslugi

Детективска Агенция Инкогнито -Детективски услуги
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>GPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/54161/detektivska-agenciya-inkognito--detektivski-uslugi
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Рамбо-1 ЕООД Кърти,Почиства, Извозва отпадъците и ВИК
Рамбо-1 ЕООД Кърти,Почиства, Извозва отпадъците, ВИК и Довършителни работи на Ниски Цени!
0878907360,029737707 Румен Радев
http://obiavidnes.com/obiava/25242/rambo1_eood_kyrtipochistva_izvozva_otpadycite_i_vik

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/54160/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/54159/detektivska-agenciya-anagrama---24-chasa-detektivski-uslugi
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Детективска агенция Хамелеон !!! Гарантирана анонимност,коректност,професионализъм !!!
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела ,
проверка на алиби ,издирване на лица и МПС,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение ,
фото и видео заснемане ,
издирване на биологични родители ,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни и непълнолетни ,
проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства .
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана !
тел:0878747345, 0887605798,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/54158/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnostkorektnostprofesionaliz

ПРАВНА КАНТОРА КОРЕКТ гр.ПЛОВДИВ КУПУВАМЕ БИЗНЕС !!!
Правна кантора Корект гр.Пловдив-Предлагаме перфектно юридическо съдействие на фирми със задължения.
Освобождаваме от длъжност и отговорност за 1 ЧАС. Ако вашата фирма има каквито и да било задължения ,
включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако
имате други задължения към доставчици и други контрагенти, ние сме Вашето РЕШЕНИЕ !!! Всички правни действия,
които предприемаме с цел напълно освобождаване от задължения, са в съответствие с действащата нормативна
уредба. Осигуряваме купувач на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация. Офертата е валидна за
дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД ) от всички бизнес сектори и региони на страната.Тел. за контакти 0895034839
http://obiavidnes.com/obiava/54157/pravna-kantora-korekt-grplovdiv-kupuvame-biznes-

ПРАВНА КАНТОРА КОРЕКТ гр.ПЛОВДИВ КУПУВАМЕ БИЗНЕС !!!
Правна кантора Корект гр.Пловдив-Предлагаме перфектно юридическо съдействие на фирми със задължения.
Освобождаваме от длъжност и отговорност за 1 ЧАС. Ако вашата фирма има каквито и да било задължения ,
включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако
имате други задължения към доставчици и други контрагенти, ние сме Вашето РЕШЕНИЕ !!! Всички правни действия,
които предприемаме с цел напълно освобождаване от задължения, са в съответствие с действащата нормативна
уредба. Осигуряваме купувач на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация. Офертата е валидна за
дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД ) от всички бизнес сектори и региони на страната.Тел. за контакти 0895034839
http://obiavidnes.com/obiava/54156/pravna-kantora-korekt-grplovdiv-kupuvame-biznes-
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0882551735 КАЧЕСТВЕН РАМОНТ НА ВАШИЯ ДОМ,ОФИС,МАГАЗИН ЗАПОЧВАНЕ
ВЕДНАГА
0887232146,чсно лице -фини шпакловки. -гипсови шпакловки. -обръщане покрай пвц дограма и врати с поставияне на
лайсни или измазване. -топлоизолация. -гипсова мазилка. -пръскана мазилка. -минерални мазилки. -зида и измазва комини
Прегледано 13 пъти от 01 Ноември 2012. №: 1192259
Започване веднага
0882551735,чсно лице
-фини шпакловки.
-гипсови шпакловки.
-обръщане покрай пвц дограма и врати с поставияне на лайсни или измазване.
-топлоизолация.
-гипсова мазилка.
-пръскана мазилка.
-минерални мазилка
-замазки.
-зидария.
майстор с дългодишна практика в стройтелството.
-гарантирано качество.

Цена: По договаряне
http://obiavidnes.com/obiava/54155/0882551735-kachestven-ramont-na-vashiya-domofismagazin-zapochvane-vednaga

0887232146, фини шпакловки, и гипсова шпакловка, часно лице,започване веднага
0887232146,чсно лице -фини шпакловки. -гипсови шпакловки. -обръщане покрай пвц дограма и врати с поставияне на
лайсни или измазване. -топлоизолация. -гипсова мазилка. -пръскана мазилка. -минерални мазилки. -зида и измазва комини
Прегледано 13 пъти от 01 Ноември 2012. №: 1192259
Започване веднага
0887232146,чсно лице
-фини шпакловки.
-гипсови шпакловки.
-обръщане покрай пвц дограма и врати с поставияне на лайсни или измазване.
-топлоизолация.
-гипсова мазилка.
-пръскана мазилка.
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-минерални мазилки.
-зида и измазва комини.
-замазки.
-зидария.
майстор с дългодишна практика в стройтелството.
-гарантирано качество.
-зида и измазва комини.
-започване веднага.0887232146
Цена: По договаряне
Телефон: 0887232146
http://obiavidnes.com/obiava/54154/0887232146-fini-shpaklovki-i-gipsova-shpaklovka-chasno-licezapochvane-vednaga

СЪВЕТ КЪМ КЛИЕНТИТЕ НА ДЕТЕКТИВСКИ АГЕНЦИИ
СЪВЕТ КЪМ КЛИЕНТИТЕ НА ДЕТЕКТИВСКИ АГЕНЦИИ
ДЕТЕКТИВСКИ УСЛУГИ – СЪВЕТИ
ЧАСТНИ ДЕТЕКТИВИ - СЪВЕТИ
Уважаеми клиенти,
Водени от емоцийте си често прибързвате с избора на детективи. Поради зачестилите оплаквания от клиенти за
детективи измамници Ние членовете на Детективската колегия Ви съветваме да обръщате внимание на следните неща
при избора си на детектив или детективска агенция :
1. Проверявайте дали детектива или детективската агенция разполага с офис, което гарантира, че ще Ви предложи
дискретна среща , а не по кафета и бензиностанций с което рискувате да бъдете измамени.
2. Изисквайте легитимация от детектива/ служебна карта с номер и и значка с номер / , за да знаете с кого говорите и
кой е той.
3. Проверявайте дали детектива или детективската агенция имат реален сайт в интернет ,където детайлно са
посочени не само услугите, а и подробни данни за контакти / адрес на офис имена и телефони /.
4. Проверявайте дали могат да Ви издадат необходимият платежен документ и да Ви предложат да подпишете
договор.
Обръщайки внимание на тези няколко съвета вероятността да попаднете на детективи измамници и да останете
излъгани се свежда до минимум.
ДЕТЕКТИВСКА КОЛЕГИЯ
http://obiavidnes.com/obiava/54153/syvet-kym-klientite-na-detektivski-agencii

купувам стругове
купувам
български
универсални
стругове
586-задълбячни-дълбокопробивни-резбонакатни

с

10

мв-с-11

мв-с-11-мт-с-13

мв-su

500-su

582-su

http://obiavidnes.com/obiava/54152/kupuvam-strugove

Детективска агенция Аякс предлага всякакъв вид детективски услуги
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
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2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/54151/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

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/54150/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/54149/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.
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Samsung ML 1660/1665, Зареждане на тонер касета за 1500 kопия – 38.40 лв.
Samsung ML 1660/1665, Зареждане на тонер касета и смяна на ресет чип за 1500 kопия 46,80 лв.
Samsung ML 1640/2240, Зареждане на тонер касета за 1500 копия – 33.60 лв.
amsung ML 1640/2240, Зареждане на тонер касета /стартова за 700 копия/ - 32.40 лв.
Samsung SCX 4016/4216, Зареждане на тонер касета за 3000 kопия – 36.00 лв.
Samsung SCX 4300, Зареждане на тонер касета за 2000 копия – 36.00 лв.
Samsung SCX 4300, Зареждане на тонер касета и смяна ресет чип за 2000 копия – 46,80 лв.
Samsung SCX 4521F, Зареждане на тонер касета за 1500 kопия – 33.60 лв.
Samsung SCX 4521F, Зареждане на тонер касета за 3000 копия – 36.00 лв.
Samsung SCX 4600/4623, Зареждане на стартова тонер касета за 1500 копия – 36.00 лв.
Samsung SCX 4600/4623, Зареждане на тонер касета за 2500 копия – 38.40 лв.
Samsung SCX 4600/4623, Зареждане на тонер касета и смяна на ресет чип за 1500 копия 50.40 лв.
Samsung SCX 4600/4623, Зареждане на тонер касета и смяна на ресет чип за 2500 копия 54.00 лв.
Касетите са придружени с ТЕСТ за гарнация на качество на печат.
Продажба на нови оригинални и съвместими консумативи за офис техника –
тонер касети, мастилници, ленти, модули, шпули, тонери, девелопери; www.arbikas.com
http://obiavidnes.com/obiava/54148/zarejdane-na-toner-kaseti

Зареждане на тонер касети
Зареждане на тонер касети за Xerox Phaser 3117, 3140, PE 220, 120 WC 3119
Цени за зареждане:
Xerox Phaser 3117, Зареждане на тонер касета, - 36,00 лв. с ДДС
Xerox Phaser 3140, Зареждане на тонер касета за 1500копия – 36.00 лв. с ДДС
Xerox Phaser 3140, Зареждане на тонер касета за 2500 копия – 38.40 лв. с ДДС
Xerox Phaser 3140, Зареждане на тонер касета и смяна ресет чип за 1500 копия – 46,80 лв. с ДДС
Xerox Phaser 3140, Зареждане на тонер касета и смяна ресет чип за 2500 копия –
50.40 лв. с ДДС
Xerox PE 220, Зареждане на тонер касета и ресетиране на чип за 3000 копия –
48.00 лв. с ДДС
Xerox PE 120, Зареждане на тонер касета и ресетиране на чип за 3500 kопия –
42.00 лв. с ДДС
Xerox PE 120, Зареждане на тонер касета и ресетиране на чип за 5000 kопия –
60.00 лв. с ДДС
Xerox WC 3119, Зареждане на тонер касета и ресетиране на чип, 3к – 42.00 лв. с ДДС
Касетите са придружени с ТЕСТ за гарнация на качество на печат.
Продажба на нови оригинални и съвместими консумативи за офис техника –
тонер касети, мастилници, ленти, модули, шпули, тонери, девелопери; www.arbikas.com
http://obiavidnes.com/obiava/54147/zarejdane-na-toner-kaseti

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/54146/serviz-za-printeri

Ремонт и довършителни работи
Ремонт на електроинсталации. Монтаж на домофонни уредби, звънци, стълбищно осветление, апартаментни ел.табла,

Страница 95/113

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

06.01.2013

окабеляване. ВиК. Шпакловка. Боядисване. Гипсокартон. Тапети. Фаянс, теракота, гранитогрес. Ламинат. За
информация посетете www.bulset.free.bg или пишете на e-mail : bulset@mail.bg ; GSM: 0889 799 265 / 0884 935 819, гр.
София.
http://obiavidnes.com/obiava/54145/remont-i-dovyrshitelni-raboti

шалтета и чадъри
Фирма Работен Свят ООД Варна е специализирана във
производството на чадъри и шалтета за плажове и басейни .
Производствената ни база се намира във град Варна .
Прилагаме снимки на някой от продуктите ни и базова
оферта със цени .
За повече информация
www.beachzone.bg
www.workworld.eu
www.superteniski.com
http://obiavidnes.com/obiava/54144/shalteta-i-chadyri

ВОДОНАГРЯВАЩА СМЕСИТЕЛНА БАТЕРИЯ
Проточни електрически смесителни батерии - това са водонагреватели с мигновено действие,
загряващи протичащата вода до 30-60 градуса в рамките от 3 до 5 секунди.
Водонагряващите смесителни батерии са високоефективни малогабаритни уреди,
които осигуряват топла вода за битови нужди с желаната от потребителя температура.
Те заместват напълно акумулиращите водонагреватели, които са с голям водосъдържател
за съхранение на предварително затоплената вода и големи размери.
Проточните бойлери, вградени в смесителни батерии са подходящи както за дома,
офиса, заведението, двора, лятната градина, така и за всяко друго място,
до което има осигурен достъп на студена вода и ел. захранване.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/54143/vodonagryavashta-smesitelna-bateriya

Енергопестяващо ток 15Kw
СПЕСТЕТЕ ДО 30% ОТ СМЕТКИТЕ СИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСТВО - НОВО ПОКОЛЕНИЕ УРЕДИ ЗА ИКОНОМИЯ НА ТОК " Intelligent Energy Saver " – едно интелигентно И НАПЪЛНО ЛЕГАЛНО решение за икономия на електрическа енергияпо германска технология !
Устройството е ефективно и достатъчно за голям апартамент, малък хотел, ресторант и др.
със сумарна мощност на електросъоръженията до 15 kW. Произход :
Китай Гаранционен срок:12 месеца!
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu

Страница 96/113

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

06.01.2013

http://obiavidnes.com/obiava/54142/energopestyavashto--tok-15kw

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/54141/detoksikator-celutron-kvantov-analizator

ПЕРВЕРЗНА МРЪСНИЦА - ДЕНОНОЩНО НА - 0903 630 60
СЪБУДИ МРЪСНИЦАТА В МЕН-ДЕНОНОЩНО НА-0903 630 60-0.96 лв за всички моб.оператори и БТК или смс с
текст-/SEX 62/-на 19 19 62-1.20 лв
http://obiavidnes.com/obiava/54140/perverzna-mrysnica---denonoshtno-na---0903-630-60

ТЕЛЕФОН ЗА СВОБОДНИ РАЗГОВОРИ С МАРИЯН - ДЕНОНОЩНО - 0903 630 62
СВОБОДНИ РАЗГОВОРИ НА ВСЯКАКВИ ТЕМИ ,ЗАПОЗНАНСТВА , РОМАНТИКА И ЕРОТИКА - ДЕНОНОЩНО С
МАРИЯН - 0903 630 62 - 0.96 лв. за всички мобилни оператори и БТК .МОЖЕ ДА СЕ СВЪРЖЕШ С МАРИЯН И КАТО
ИЗПРАТИШ СМС С ТЕКСТ - / OBICH 62 / - 1.20 лв.
http://obiavidnes.com/obiava/54139/telefon-za-svobodni-razgovori-s-mariyan---denonoshtno---0903-630-62

ЗА СЕМЕЙНИ МЪЖЕ - ДЕНОНОЩНО - 0903 630 70
КОГАТО ЖЕНА ТИ В КЪЩИ Я НЯМА-ОБАДИ СЕ ДА ГО НАПРАВИМ С ТЕБЕ ДВАМА-АЗ СЪМ 30 ГОДИШНА ДОБРЕ
ПОДЪРЖАНА ДАМА-НИКОЛЕТА-0903 630 70-0.96 лв за всички моб.оператори и БТК
http://obiavidnes.com/obiava/54137/za-semeyni-myje---denonoshtno---0903-630-70

ЕРОТИЧНИ УДОВОЛСТВИЯ - ДЕНОНОЩНО НА - 0903 630 62
ПЕРВЕРЗНА ПРЕДЛАГА ЕРОТИЧНИ ЗАБАВЛЕНИЯ-ОБАДИ СЕ ,ЩЕ НАСТРЪХНЕШ ОТ УДОВОЛСТВИЕ-ДЕНОНОЩН
http://obiavidnes.com/obiava/54136/erotichni-udovolstviya---denonoshtno-na---0903-630-62

СТРАСТ И ЖАР - ДЕНОНОЩНО НА - 0903 630 70
ЦЯЛАТА СЪМ СТРАСТ И ЖАР-В ЛЕГЛОТО СЪМ ПОЖАР-ДЕНОНОЩНО НА-0903 630 70-0.96 лв за всички моб.
оператори и БТК
http://obiavidnes.com/obiava/54135/strast-i-jar---denonoshtno-na---0903-630-70

13.3" (33.78 cm) Samsung 535U3C-A02
13.3" (33.78 cm) Samsung 535U3C-A02, двуядрен AMD A6-4455M 2.1/2.6GHz, HD LED Display & AMD HD 7500G (HDMI),
4GB, 500GB, USB3.0, Windows8, 1.52kg, 2г.
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http://obiavidnes.com/obiava/54133/133-3378-cm-samsung-535u3c-a02

Захранване за преносими компютри HP/Compaq 19V/3.5A/65W
Захранване за преносими компютри HP/Compaq 19V/3.5A/65W, заместител, жак 7.5x0.7x5.0
http://obiavidnes.com/obiava/54132/zahranvane-za-prenosimi-kompyutri-hpcompaq-19v35a65w

4GB USB Flash
4GB USB Flash, SATZUMA, фигурка - пате
http://obiavidnes.com/obiava/54131/4gb-usb-flash

4GB USB Flash
4GB USB Flash, SATZUMA, фигурка - плъх
http://obiavidnes.com/obiava/54130/4gb-usb-flash

Pad A4Tech X7-801MP Gaming Mouse Pad
Pad A4Tech X7-801MP Gaming Mouse Pad, двустранен, 33.8х26.7 cm
http://obiavidnes.com/obiava/54129/pad-a4tech-x7-801mp-gaming-mouse-pad

ремонт на дограма и прозорци
Подменяме,
ремонтираме обков,
уплътнения ,
дръжки на алуминиева ,
пвц дограми и врати
независимо от профилът и марката им! отваряне на врати и прозорци при повреди в механизмите!!! преработваме врати
и прозорци,
осигуряваме подмяна на стъклопакети дръжки извършваме монтaж на допълнителни брави за
алуминиеви ,
пвц и стъклени врати! поставяме силиконови уплътнения на стъклени врати за изолация! ремонтираме
външноролетни и вертикални щори! работим включително събота и неделя!
подменяме стъкла на хоризонтални и вертикални витрини и др
телефон за записвания и контакти
0876152890
http://obiavidnes.com/obiava/54128/remont-na-dograma-i-prozorci

БОГАТА НО САМОТНА ЖЕНА СПОНСОРИРА МЪЖ
ТЪРСЯ СИ ЛИЧЕН КОМПАНЬОН. ДА ИЗЛИЗАМЕ ЗАЕДНО НА КИНО, ВЕЧЕРЯ, БАРОВЕ. ДА МЕ ПРИДРУЖАВА НА
ПОЧИВКИ И БИЗНЕС ПЪТУВАНИЯ. ПЛАЩАМ 200ЛЕВА НА СРЕЩА 2-3 ЧАСА ИЛИ ПОВЕЧЕ, АКО АНГАЖИМЕНТА Е
ЗА ПЪТУВАНЕ. ОСИГУРЯВАМ БЕЗПЛАТЕН АПАРТАМЕНТ И ПОКРИВАМ ВСИЧКИ РАЗХОДИ. МОЛЯ С МЕН ДА СЕ
СВЪРЗВАТ САМО КУЛТУРНИ И НЕЖНИ МЪЖЕ. ОБЯВАТА МИ Е СЕРИОЗНА- ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЪЩО. АЗ ЖИВЕЯ
В СОФИЯ. МОЖЕ И МЪЖЕ ОТ ПРОВИНЦИЯТА, АКО ИСКАТ ДА ДОЙДАТ В СОФИЯ И ДА ЖИВЕЯТ ТУК. ИСКАМ ДА
МИ ПИШАТ САМО ПЪЛНОЛЕТНИ И СЕКСУАЛНО АКТИВНИ МЪЖЕ! ЗА ВРЪЗКА С МЕН- СМС НА НОМЕР 1978 С
ТЕКСТ MARINA И ЩЕ ВИ ОТГОВОРЯ ВЕДНАГА.
*Цената за един SMS - 4.80 лв. с ДДС.
http://obiavidnes.com/obiava/54127/bogata-no-samotna-jena-sponsorira-myj

Детективска агенция - Дискрет
Агенцията извършва следните услугиАудио, видео-наблюдение,изневери,справки,издирване,Фирмено проучване.
GPS предаватели,снимков и видео материал.Скрити камери и микрофони.
Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
0888236313
discretiondetective@abv.bg
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http://obiavidnes.com/obiava/54126/detektivska-agenciya---diskret

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/54125/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888135197

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.
АКО ВАШАТА ФИРМА ИМА ЗАДЪЛЖЕНИЯ , АКО СТЕ ПОЛУЧИЛИ ЗАПОВЕД ЗА РЕВИЗИЯ , РЕВИЗИОНЕН ДОКЛАД
ИЛИ РЕВИЗИОНЕН АКТ , АКО ИМАТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ И ДРУГИ КОНТРАГЕНТИ , НИЕ СМЕ
ВАШЕТО РЕШЕНИЕ !!!
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , КОИТО ПРЕДПРИЕМАМЕ С ЦЕЛ НАПЪЛНО ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
И ОТГОВОРНОСТИ СА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН И С ДЕЙСТВАЩАТА НОРМАТИВНА УРЕДБА.
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ НА ФИРМАТА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ И АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ .
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ДРУЖЕСТВА - ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД ) - ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ
НА СТРАНАТА .
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
0884 57 80 53
0877 37 20 83
http://obiavidnes.com/obiava/54124/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.
АКО ВАШАТА ФИРМА ИМА ЗАДЪЛЖЕНИЯ , АКО СТЕ ПОЛУЧИЛИ ЗАПОВЕД ЗА РЕВИЗИЯ , РЕВИЗИОНЕН ДОКЛАД
ИЛИ РЕВИЗИОНЕН АКТ , АКО ИМАТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ И ДРУГИ КОНТРАГЕНТИ , НИЕ СМЕ
ВАШЕТО РЕШЕНИЕ !!!
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , КОИТО ПРЕДПРИЕМАМЕ С ЦЕЛ НАПЪЛНО ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
И ОТГОВОРНОСТИ СА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН И С ДЕЙСТВАЩАТА НОРМАТИВНА УРЕДБА.
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ НА ФИРМАТА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ И АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ .
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ДРУЖЕСТВА - ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД ) - ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ
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НА СТРАНАТА .
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
0884 57 80 53
0877 37 20 83
http://obiavidnes.com/obiava/54123/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.
АКО ВАШАТА ФИРМА ИМА ЗАДЪЛЖЕНИЯ , АКО СТЕ ПОЛУЧИЛИ ЗАПОВЕД ЗА РЕВИЗИЯ , РЕВИЗИОНЕН ДОКЛАД
ИЛИ РЕВИЗИОНЕН АКТ , АКО ИМАТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ И ДРУГИ КОНТРАГЕНТИ , НИЕ СМЕ
ВАШЕТО РЕШЕНИЕ !!!
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , КОИТО ПРЕДПРИЕМАМЕ С ЦЕЛ НАПЪЛНО ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
И ОТГОВОРНОСТИ СА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН И С ДЕЙСТВАЩАТА НОРМАТИВНА УРЕДБА.
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ НА ФИРМАТА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ И АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ .
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ДРУЖЕСТВА - ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД ) - ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ
НА СТРАНАТА .
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
0884 57 80 53
0877 37 20 83
http://obiavidnes.com/obiava/54122/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

Детективска Агенция Инкогнито -Детективски услуги
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>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/54121/detektivska-agenciya-inkognito--detektivski-uslugi

Детективска Агенция Инкогнито -Детективски услуги
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>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/54120/detektivska-agenciya-inkognito--detektivski-uslugi

Детективска Агенция - Фокс- Частни Детективи -0888400413, 0897024504
Частен детектив-Детективска агенция Фокс.
Предлага детективски услуги от частни детективи-висококвалифицирани!
Извършва цялостни разследвания-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 частните детективи, които са
бивши служители на МВР с дългогодишен опит!
Дейността на агенцията се извършва
на територията на цяла България!
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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/54119/detektivska-agenciya---foks--chastni-detektivi--0888400413-0897024504

Съвет към клиентите на детективски агенции и избор на частен детектив!-Детективски услуги!
Уважаеми клиенти,
Водени от емоциите си често прибързвате с избора на детективи.
Поради зачестили оплаквания от клиенти за детективски измамници
Ние членовете на Детективска Колегия Ви съветваме да обръщате
внимание на следните неща при избора си на детектив или
детективска агенция:
1 Проверявайте дали детектива или детективската агенция
разполага с офис,което гарантира,че ще Ви предложи
дискретна среща,а не по кафенета и бензиностанциИ с което
рискувате да бъдете измамени.
2 Изисквайте легитимация от детектива/служебна карта с номер и
значка с номер/,за да знаете с кого говорите и кой е той.
3 Проверявайте дали детектива или детективската агенция имат
реален сайт в интернет,където детайлно са посочени не само
услугите,а и подробни данни за контакти/адрес на офис,имена
и телефони.
4 Проверявайте дали могат да Ви издадат необходимият платежен документ
и да Ви предложат да подпишете договор.
Обръщайки внимание на тези няколко съвета вероятността да попаднете
на детективи измамници и да останете излъгани се свежда до минимум!
http://obiavidnes.com/obiava/54118/syvet-kym-klientite-na-detektivski-agencii-i-izbor-na-chasten-detektiv-detektivs

Детективска Агенция - Фокс- Частни Детективи
Частен детектив-Детективска агенция Фокс.
Предлага детективски услуги от частни детективи-висококвалифицирани!
Извършва цялостни разследвания-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 частните 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/54117/detektivska-agenciya---foks--chastni-detektivi

ХАЛЕТА ЗА ЗЪРНО , ТЕХНИКА И ЖИВОТНИ !!!
ХАЛЕТА ЗА ЗЪРНО , ТЕХНИКА И ЖИВОТНИ - 65 лв за застроен кв. м. с включен в цената монтаж ,
височина до 5,20 м. ширина от 10 до 15 м. , дължина - неограничена .Различни размери , бързо
застрояване - до 200 кв. м. на ден - много снимки и пълна информация в сайта ни WWW.MMF-BG.COM , тел. 088 7 303 307 ,
Нова наредба за облекчено застрояване, без промяна предназначението на земята - Наредба № 19
от 25.10.2012 , обнародвана ДВ , брой 85 от 06.11.2012
http://obiavidnes.com/obiava/54116/haleta-za-zyrno--tehnika-i-jivotni--

ХАЛЕТА ЗА ЗЪРНО , ТЕХНИКА И ЖИВОТНИ !!!
Нова наредба за облекчено застрояване, без промяна предназначението на земята - Наредба № 19
от 25.10.2012 , обнародвана ДВ , брой 85 от 06.11.2012 ,
ХАЛЕТА ЗА ЗЪРНО , ТЕХНИКА И ЖИВОТНИ - 65 лв за застроен кв. м. с включен в цената монтаж ,
височина до 5,20 м. ширина от 10 до 15 м. , дължина - неограничена .Различни размери , бързо
застрояване - до 200 кв. м. на ден - много снимки и пълна информация в сайта ни WWW.MMF-BG.COM ,тел. 088 7 303 307
http://obiavidnes.com/obiava/54115/haleta-za-zyrno--tehnika-i-jivotni--

ХАЛЕТА ЗА ЗЪРНО , ТЕХНИКА И ЖИВОТНИ !!!
ХАЛЕТА ЗА ЗЪРНО , ТЕХНИКА И ЖИВОТНИ - 65 лв за застроен кв. м. с включен в цената монтаж ,
височина до 5,20 м. ширина от 10 до 15 м. , дължина - неограничена .Различни размери , бързо
застрояване - до 200 кв. м. на ден - много снимки и пълна информация в сайта ни WWW.MMF-BG.COM , тел. 088 7 303 307 ,
Нова наредба за облекчено застрояване, без промяна предназначението на земята - Наредба № 19
от 25.10.2012 , обнародвана ДВ , брой 85 от 06.11.2012
http://obiavidnes.com/obiava/54114/haleta-za-zyrno--tehnika-i-jivotni--

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/54113/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/54112/detektivska-agenciya-anagrama---24-chasa-detektivski-uslugi

Детективска агенция Хамелеон !!! Гарантирана анонимност,коректност,професионализъм !!!
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела ,
проверка на алиби ,издирване на лица и МПС,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение ,
фото и видео заснемане ,
издирване на биологични родители ,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни и непълнолетни ,
проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства .
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана !
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http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/54111/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnostkorektnostprofesionaliz

Детективска Агенция Фокс Частен Детектив
Детективска Агенция "Фокс" Частен Детектив
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/54109/detektivska-agenciya-foks-chasten-detektiv

Детективска Агенция Фокс Частен Детектив
Детективска Агенция "Фокс" Частен Детектив
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/54108/detektivska-agenciya-foks-chasten-detektiv
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СИГУРНА РАБОТА
Предлагаме ви сигурна работа по интернет небходимо ви е само 30 мин. на ден.Допълнете свободното си време и
увеличете доходите си.Работата е лесна и всеки може да се справи с лекота.Можете да работите от дома си или офиса
ви.В нашия сайт можете да намерите подробности как се плаща и всичко което ви интересува вищте в сайта ни
http://partybux66.blogspot.com/
skype име- obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/54107/sigurna-rabota

ПРЕДЛАГАМ ДОПЪЛНИТЕЛНА РАБОТА ПО ИНТЕРНЕТ
Търсим хора за надомна дейност от цялата страна.Можете да я извършвате от дома си,от офиса си в удомно за вас
време.Това е най-реалното предложение за изкарване на пари чрез интернет.В нашия сайт щте намерите подробно
информация за какво точно се състои дейността и какви са условията за започване,вижте в сайта ни
http://partybux44.blogspot.com/ или се свържете с нас по скайп име на obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/54106/predlagam-dopylnitelna-rabota-po-internet

ЗАКОННА И СИГУРНА ПЕЧАЛБА ПО ИНТЕРНЕТ
Аз се занимавам с PTC вече 18 месеца и си докарвам по около 300$ на месец. Работата е лесна и дстъпна за всеки, който
има желание да се занимава както и достатъчно свободно време пред компютъра. Около 1 час на ден е напълно
достатъчен, за да взимате средната работна заплата в България. Това не са "лесни пари" както много лъжливи обяви в
интернет пространството гласят. За сметка на това обаче можем да сме убедени, че ще си получим парите на 100%.
Няма ограничение на това колко можем да печелим, може да взимаме по 50$ на месец, може и по 500$. На запад има
хора, които правят по над 3000 само от PTC. Ако сте заинтересовани и искате повече информация прегледайте сайта
http://partybux66.blogspot.com/ или ни пишете на Skype име obqva10
Сложил съм и ДОКАЗАТЕЛСТВА за извършените плащания
Поздрави, Галин Кръстев :)
http://obiavidnes.com/obiava/54105/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

СЪЗДАЙТЕ СИ НОВА ПЕЧЕЛИВША РАБОТНА СРЕДА В ИНТЕРНЕТ
Всеки може да си създаде печеливша работна среда в интернет и да печели от него приходи използвайки само
безплатните възможности на интернета.Без да влага лични средства използвайки само безплатните
приложения.Посетете нашия сайт и ще получите подробна информация с илиюстрации на Български език
http://startbux.webnode.com/
Много хора искат да печелят от интернет,но незнаят как да го направят.Посетете нашия сайт и ще научите кои са
най-ефективните начини за печеляне от интернет.Без лични инвестиции използвйки само безплатните ресурси прдлагащи
се в интернет.Подробно описание на достъпен разбираем език само в сайта ни http://startbux.webnode.com/
http://obiavidnes.com/obiava/54104/syzdayte-si-nova-pechelivsha-rabotna-sreda-v-internet

5-те Най-сигурни начина за печалба от интернет
Всеки може да си създаде печеливша работна среда в интернет и да печели от него приходи използвайки само
безплатните възможности на интернета.Без да влага лични срества използвайки само безплатните
приложения.Предлагаме ви 5-те Най-сигорни печеливши възможности за печелене от интернет.Посетете нашия сайт и
ще получите подробна информация с илюстрации на Български езикhttp://startbux.webnode.com/
http://obiavidnes.com/obiava/54103/5-te-nay-sigurni-nachina-za-pechalba-ot-internet

НАУЧЕТЕ КАКВИ СА НАЧИНИТЕ ЗА ПЕЧЕЛЕНЕ ОТ ИНТЕРНЕТ
Много хора искат да печелят от интернет,но незнаят как да го направят.Посетете нашия сайт и ще научите кои са
най-ефективните начини за печеляне от интернет.Без лични инвестиции използвйки само безплатните ресурси прдлагащи
се в интернет.Подробно описание на достъпен разбираем език само в сайта ни http://startbux.webnode.com/
http://obiavidnes.com/obiava/54102/nauchete-kakvi-sa-nachinite-za-pechelene-ot-internet
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КАВКАЗКИ ОВЧАРКИ /// Р-К "TERRA TANGRA"
Развъдник "TERRA TANGRA" продава кученца, порода кавказка овчарка. Д.р. 04.11.2012год. Малките са обезпаразитени и
ваксинирани. Баща - ЦКАРО ДИОНИС - НАЦИОНАЛЕН ШАМПИОН НА РБЪЛГАРИЯ, МЛАД ШАМПИОН НА
РБЪЛГАРИЯ, 5*НАЙ-ДОБЪР ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ПОРОДАТА. Майка - РУССКИЙ МЕДВЕДЬ МОСКВИЧКА - МЛАД
ШАМПИОН НА РБЪЛГАРИЯ, 3*НАЙ-ДОБЪР ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ПОРОДАТА. FCI родословия, международни
вет.паспорти, микрочипове. ДОГОВАРЯНЕ!!!
http://www.terra-tangrabg.com
В сайта ни може да видите снимки на нашите питомци, да узнаете за нашите достижения, да получите информация за
стандарта на породата. Споделете с нас удоволствието от общуването с тази изключително интелигентна порода!!!
http://obiavidnes.com/obiava/54101/kavkazki-ovcharki---r-k-terra-tangra

Рисувам картини по поръчка
Рисувам картини по поръчка на всякаква тематика-портрети по снимка,пейзажи и др
Цени по договаряне
Направете своя най-ценен подарък на високо ниво и достъпни цени
http://obiavidnes.com/obiava/54100/risuvam-kartini-po-porychka

Енемона-енергоспестяващи проекти в енергетиката
ЕНЕМОНА е водеща компания в промишленото строителство, която работи за енергоспестяващи проекти в
енергетиката. Тя е водещ участник в енергийния мениджмънт и ютилити сектора в България. Движи дейности на
свободния пазар на електроенергия в страната. Професионално проектиране на инсталации от възобновяеми енергийни
източници за общински и частни сдания. За контакти с фирмата: Гълъбово 6280, бул. Република 120, тел.: 0418/6 80 22,
www.enemona.com.
http://obiavidnes.com/obiava/54099/enemona-energospestyavashti-proekti-v-energetikata

Бебешки проходилки от 50 до 150 лв
Предлагаме различни модели проходилки на реномирани производители - от Bertoni до Bebe Confort
http://obiavidnes.com/obiava/54098/bebeshki-prohodilki-ot-50-do-150-lv

ПОВЕЧЕ ОТКОЛКОТО ИСКАШ
DVR - 7004 - 4 канален цифров видеорекордер, компресия H.264, скорост на запис - до 100к/с @ CIF, поддържа 1 SATA
HDD до 2TB, видео изход: BNC + VGA, аудио вх./изх.: 4/1 + интерком, Ethernet/LAN c RJ-45 - преглед и управление по
мрежа, CMS, управление през мобилен телефон (Win CE/Symbian/iPhone/Blackberry). 2 USB порта за архивиране на записи,
управление с мишка и ИЧ дистанционно управление, графично меню на български език, без HDD, 212 x 260 x 42 mm; тегло,
бруто: 1.450 kg.
КАМЕРИ - 4бр. от BE-DT60C - Куполна камера за вътрешен монтаж, цветна 1.3" CMOS - PC1089 600TB реда, вграден
обектив 3.6mm/F2.0, Минимална осветеност: 0.01 Lux/F2.0, баланс на бялото, автоматичен, DC12V, консумация: 100 mA,
размери: 107 x 76(H) mm, бруто тегло:0.187кг.
http://obiavidnes.com/obiava/54097/poveche-otkolkoto-iskash

18+ГОРЕЩИ И ВЪЗБУДЕНИ МОМИЧЕТА ПРЕДЛАГАТ БЕЗПЛАТЕН ЕРОТИЧЕН ЧАТ!18+
Само сега можеш да получиш 100% безплатен достъп до техните камери 24 часа в денонощието. 7 дни в седмицата.
Секси лезбиики, вибратор шоу, еротични танци, маструбация и нестандартни забавления само сега- НАПЪЛНО
БЕЗПЛАТНО. За да получиш достъп- изпрати смс с текст SHOW на номер 1978
* Цената на смс към номер 1978 е 4.80лв. с ДДС
http://obiavidnes.com/obiava/54096/18goreshti-i-vyzbudeni-momicheta-predlagat-bezplaten-erotichen-chat18

ТЪРСЯ ВЪЗБУДЕН БАТКО С ТВЪРД КУР И ПАЛАВО ЕЗИЧЕ!
ЗДРАВЕЙ, СЛАДУР :) ТЪРСЯ СИ НЕАНГАЖИРАЩА ВРЪЗКА С ПО ГОЛЯМО ОТ МЕН МОМЧЕ ИЛИ ПО ВЪЗРАСТЕН
МЪЖ.АЗ СЪМ НА 18 ГОДИНИ. ОБОЖАВАМ ДА МЕ ЛИЖАТ И ДА МИ СЕ ПРАЗНЯТ В СЛАДКОТО ПУТЕ.
НИМФОМАНКА СЪМ И СЪМ ЯКО ЗАГОРЯЛА! НЕ ПРЕДЛАГАМ И НЕ ТЪРСЯ НИЩО ЗА ПАРИ! ПРАВЯ ГО САМО ЗА
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УДОВОЛСТВИЕ. СНИМКИТЕ В ГАЛЕРИЯТА СА ЛИЧНО МОЙ! НЯМА КАК ДА ВИДИШ НЕЩО ДРУГО ПРИ СРЕЩАТА
НИ. ЗА ДА ПОЛУЧИШ МОЯ СКАЙП ИЗПРАТИ СМС С ТЕКСТ MARIANA НА НОМЕР 1978 И АЗ ЩЕ ТИ ОТГОВОРЯ ДО
НЯКОЛКО МИНУТИ. И МОЛЯ САМО СЕРИОЗНИ ДА МИ ПИШАТ!!!
*Цена за SMS - 4.80 лв. с ДДС.
http://obiavidnes.com/obiava/54095/tyrsya-vyzbuden-batko-s-tvyrd-kur-i-palavo-eziche

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
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!
* Цената на смс към номер 1978 е 4.80лв. с ДДС
http://obiavidnes.com/obiava/54094/erotichen-chat-s-kamera--napylno-bezplatno-i-za-udovolstvieto

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 SEXCAMS на номер 1978. Онлайн съм почти винаги. Мокра, тясна, възбудена
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!
Цена на СМС - 4.80 с ДДС.
http://obiavidnes.com/obiava/54093/erotichen-chat-s-kamera---napylno-bezplatno-i-za-udovolstvieto

ОБОЖАВАМ ДА ЛАПАМ НАДЪРВЕНИ КУРОВЕ!
ОБОЖАВАМ ДА ПРАВЯ СВИРКИ. ДА УСЕЩАМ НАДЪРВЕНИЯ ТИ ХУЙ В УСТАТА СИ И ТОПЛАТА СПЕРМА. ХАРЕСВА
МИ ДОРИ ПОВЕЧЕ ОТ ЕБАНЕТО. АКО И НА ТЕБ ТИ ХАРЕСВА И ТЪРСИШ ЕДНО НОВО СЕКСУАЛНО
ПРИКЛЮЧЕНИЕ КАТО МЕН ТОГАВА МИ ПИШИ СМС С ТЕКСТ NELI И ГО ИЗПРАТИ НА НОМЕР 1978. ЩЕ
ПОЛУЧИШ МОЯ СКАЙП И ТАМ ЩЕ СЕ РАЗБЕРЕМ КЪДЕ ДА СЕ ВИДИМ. И БЕЗ ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ, МОЛЯ! НЕ
ГО ПРАВЯ ЗА ПАРИ И НЕ ПРЕДЛАГАМ ПАРИ СЪЩО!
*Цената на SMS-a към номер 1978 е 4.80 лв. с ДДС.
http://obiavidnes.com/obiava/54092/obojavam-da-lapam-nadyrveni-kurove

Секси снимки + SKYPE
Изпращам мои лични голи снимки по скайп. За да получиш скайпа ми- изпрати смс с текст SEXY на номер 1935. До няколко
минути ще получиш обратен смс с информацията за мен. Отговарям на всички! И много моля да ми пишат само
пълнолетни!
* Цената на смс към номер 1935 е 2.40лв. с ДДС
http://obiavidnes.com/obiava/54091/seksi-snimki--skype

Брюнетка с големи цици- възбудена и гореща съм!
Перверзна и чаровна едрогърда брюнетка предлага СЕКС срещи и виртуални забавления. Изпълнявам всичките ти
желания пред камера и на живо!
Ако си пълнолетен, пиши ми като изпратиш KATI на номер 1978 за връзка с мен!
Цена за SMS - 4.80 лв. с ДДС.
http://obiavidnes.com/obiava/54090/bryunetka-s-golemi-cici--vyzbudena-i-goreshta-sym

Секси снимки + SKYPE
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Изпращам мои лични голи снимки по скайп. За да получиш скайпа ми- изпрати смс с текст SEXY на номер 1935. До няколко
минути ще получиш обратен смс с информацията за мен. Отговарям на всички! И много моля да ми пишат само
пълнолетни!
* Цената на смс към номер 1935 е 2.40лв. с ДДС
http://obiavidnes.com/obiava/54089/seksi-snimki--skype

ТЪРСЯ НЕАНГАЖИРАЩА ВРЪЗКА С ЧИСТОПЛЪТЕН И ИЗДРЪЖЛИВ СЕКСУАЛНО МЪЖ
Здравей! Търся си неангажираща връзка. Семейна съм, но отегчена от еднообразието жена. Харесва ми да се срещам с
непознати мъже за по 1-2 часа през деня. На 32 години съм висока и поддържана мацка с голям стегнат бюст и красиво
лице. Моля, с мен да се свързват само дискретни и чистоплътни мъже!!!
Можеш да ме намериш всеки ден в скайп. Ще го получиш, като изпратиш смс с текст RENI на номер 1978.
Не оставям телефона си тук от съображения за дискретност, защото както вече споменах съм семейна жена. Нека да
ми пишат само сериозни мъже!
*Цената на един SMS към номер 1978 е 4.80 лв. с ДДС.
http://obiavidnes.com/obiava/54088/tyrsya-neangajirashta-vryzka-s-chistoplyten-i-izdryjliv-seksualno-myj

Реална,ненаситна и без никакви сексуални задръжки!
3дравей!....Скучаеш ли? Мисля,че се досещам какво ти се прави.3атова предвидливо ще те поканя да ми доидеш на
гости...снимките които виждаш са 100% реални и истински аз съм на 19 години,зашеметяващо красива (колкото и
нескромно да звучи) В момента нямам сериозна връзка и ми се иска едно различно и неангажиращо запознанство със
симпатичен и добър мъж. НЕ СЪМ КОМПАНЬОНКА! НЕ ГО ПРАВЯ ЗА ПАРИ И НЕ ПРЕДЛАГАМ ПАРИ! Аз съм
перверзна и жадна за секс. А ти? За всички останали любопитни подробности - по телефона ще го получиш като
изпратиш смс с текст SVETLA на номер 1978 (цена на SMS 4,80 лв. с ДДС)
http://obiavidnes.com/obiava/54087/realnanenasitna-i-bez-nikakvi-seksualni-zadryjki

МАСТРУБАЦИЯ БЕЗ СЕКС
ИСКАМ ДА НАМЕРЯ МОМЧЕ С КОЕТО ДА МАСТРУБИРАМЕ ЗАЕДНО В НАС. БЕЗ СЕКС! ДА СЕ ГАЛИМ, ЦЕЛУВАМЕ
И ДА СИ ПРАВИМ ВЗАИМНА ФРЕНСКА ЛЮБОВ.РАЗПОЛАГАМ С МНОГО СЕКС ИГРАЧКИ, КОЛЕКЦИЯ ОТ ПОРНО
ФИЛМИ И УДОБНО ЛЕГЛО. АКО ИМА ЖЕЛАЕЩИ СМС С ТЕКСТ MILA НА НОМЕР 1978 За да получиш моя
телефон.(цена на смс към номер 1978 е 4,80лв)
http://obiavidnes.com/obiava/54086/mastrubaciya-bez-seks

СЕКС ИГРИ ЗА ВЪЗБУДЕНИ МОМЧЕТА! РЕАЛНА ОБЯВА С РЕАЛНИ СНИМКИ!
АЗ СЪМ 25 ГОДИШНА СЛАДКА КУКЛИЧКА. ИМАМ СЕКСИ ТЯЛО И ПЕРВЕРЗНО ИЗЛЪЧВАНЕ. ХАРЕСВА МИ ДА ГО
ПРАВЯ С НЕПОЗНАТИ МЪЖЕ. ВЪЗБУЖДАМ СЕ ОТ МИСЪЛТА ЗА НОВИ ЗАПОЗНАНСТВА И НОВИ СЕКСУАЛНИ
СРЕЩИ! НЕ ХАРЕСВАМ ЕДНООБРАЗИЕТО И ОБИЧАМ ДА ЕКСПЕРИМЕНТИРАМ С НОВИ ХОРА. За да получиш моя
телефон, изпрати SMS на номер 1978 с текст POLI (цена на SMS 4,80 лв. с ДДС) НАПРАВИЛА СЪМ ГО
ПЪРВОНАЧАЛНО С СМС ЗА ДА МИ ЗВЪНЯТ САМО ХОРАТА СЪС СЕРИОЗНИ НАМЕРЕНИЯ! БЕЗ КЛИКВАНИЯ,
МОЛЯ!
http://obiavidnes.com/obiava/54085/seks-igri-za-vyzbudeni-momcheta-realna-obyava-s-realni-snimki

Lapam qko! Tarsq si godini maje i dvoiki za sex.
Moje da ne sam parva krasavica, no go lapam qko!Ne sam prostitutka, pravq go za kef s koito si iskam. Pishi mi SMS s tekst LAPAM
na nomer 1983 za vruzka s men!
Cenata na sms-a e 6 lv
http://obiavidnes.com/obiava/54084/lapam-qko-tarsq-si-godini-maje-i-dvoiki-za-sex

ИСКАШ ЛИ ДА ЧУКАШ СТЕГНАТАТА МИ И МОКРА СЛИВА?
ПАДАШ ЛИ СИ ПО КРАСИВИ И ДОСТЪПНИ ЖЕНИ? ИСКАШ ЛИ ДА ТИ ПОДАРЯ ЕДИН НЕЗАБРАВИМ РАЗТЪРСВАЩ
ОРГАЗЪМ- ПРОСТО ТАКА ЗА УДОВОЛСТВИЕТО? БИЛ ЛИ СИ НЯКОГА С ИСТИНСКА НИМФОМАНКА? АКО ИСКАШ

Страница 109/113

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

06.01.2013

ДА УСЕТИШ КАКВО Е ДА СИ С ЖЕНА, КОЯТО ЗНАЕ КАК ДА ТЕ ЗАДОВОЛИ МАКСИМАЛНО- ЗНАЧИ Е ВРЕМЕ ДА СЕ
ЗАПОЗНАЕШ ЛИЧНО С МЕН! УДОБНО МИ Е ДА СЕ РАЗБЕРЕМ В СКАЙП. ТАКА ЩЕ БЪДЕ ДИСКРЕТНО И ЗА ДВАМА
НИ! ЗА ДА ПОЛУЧИШ МОЯ СКАЙП МИ ИЗПРАТИ СМС С ТЕКСТ VIKTORIA НА НОМЕР 1978
*Цената на един SMS към номер 1978 е 4.80 лв. с ДДС.
http://obiavidnes.com/obiava/54083/iskash-li-da-chukash-stegnatata-mi-i-mokra-sliva

ВЪЗБУЖДАМ СЕ КОГАТО МЕ ГЛЕДАТ КАК МАСТРУБИРАМ
ИМАМ ЕДНО НЕПРИЛИЧНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ. МНОГО СЕ ВЪЗБУЖДАМ КОГАТО НЕПОЗНАТИ МЪЖЕ МЕ ГЛЕДАТ В
СКАЙП КАК СИ ГАЛЯ МАЛКАТА МОКРА ПУТЧИЦА И СИ ВКАРВАМ ПРЪСТЧЕТА ИЛИ ВИБРАТОР. САМИЯТ ФАКТ,
ЧЕ НЯКОЙ МЕ НАБЛЮДАВА МЕ КАРА ДА ПОЛУЧАВАМ НЕВЕРОЯТНИ ОРГАЗМИ. ИСКАШ ЛИ ДА МЕ ГЛЕДАШ И ДА
СВЪРШИМ ЗАЕДНО? ТОГАВА ИЗПРАТИ СМС С ТЕКСТ NINA НА НОМЕР 1978 И ЩЕ ПОЛУЧИШ МОЯ СКАЙП.
*Цената за един SMS - 4.80 лв. с ДДС.
http://obiavidnes.com/obiava/54081/vyzbujdam-se-kogato-me-gledat-kak-mastrubiram

НИМФОМАНКА ТЪРСИ НАДАРЕН МЪЖ
ЧУКАЙ МЕ СЕГА! ИСКАМ ГО В МЕН ПО ВСЯКО ВРЕМЕ! ИСКАМ ДА СИ ПРИЧИНАТА ЗА МОЙТЕ ОРГАЗМИ!
ЗА ДА ПОЛУЧИШ ТЕЛЕФОНА МИ- ИЗПРАТИ СМС С ТЕКСТ GERGANA НА НОМЕР 1978 ( цена на смс към номер 1978
е 4,8лв) ОЧАКВАМ ТЕ- ГОРЕЩА И МНОГО ВЪЗБУДЕНА!
http://obiavidnes.com/obiava/54080/nimfomanka-tyrsi-nadaren-myj

ВЪЗБУЖДАМ СЕ КОГАТО МЕ ГЛЕДАТ КАК МАСТРУБИРАМ
ИМАМ ЕДНО НЕПРИЛИЧНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ. МНОГО СЕ ВЪЗБУЖДАМ КОГАТО НЕПОЗНАТИ МЪЖЕ МЕ ГЛЕДАТ В
СКАЙП КАК СИ ГАЛЯ МАЛКАТА МОКРА ПУТЧИЦА И СИ ВКАРВАМ ПРЪСТЧЕТА ИЛИ ВИБРАТОР. САМИЯТ ФАКТ,
ЧЕ НЯКОЙ МЕ НАБЛЮДАВА МЕ КАРА ДА ПОЛУЧАВАМ НЕВЕРОЯТНИ ОРГАЗМИ. ИСКАШ ЛИ ДА МЕ ГЛЕДАШ И ДА
СВЪРШИМ ЗАЕДНО? ТОГАВА ИЗПРАТИ СМС С ТЕКСТ NINA НА НОМЕР 1978 И ЩЕ ПОЛУЧИШ МОЯ СКАЙП.
*Цената за един SMS - 4.80 лв. с ДДС.
http://obiavidnes.com/obiava/54079/vyzbujdam-se-kogato-me-gledat-kak-mastrubiram

СТРОГА ГОСПОДАРКА С ОПИТ И АТРИБУТИ
АЗ СЪМ МИСТРЕС МАРТИНА. АЗ СЪМ СЕКСАПИЛНА И ВЛАСТНА ГОСПОДАРКА. BDSM, СТРАП ОН С ПЕНИС
КОЛАН, БОНДАЖ, ПИССИНГ, СКАТ, ФЕМИНИЗАЦИЯ, БИЧУВАНЕ, ФУУТ ФЕТИШ, ЕЛЕКТРОСТИМУЛАЦИЯ,
ФИСТИНГ, СА САМО МАЛКА ЧАСТ ОТ ТЕЛЕСНИТЕ НАКАЗАНИЯ И МЪЧЕНИЯ, КОИТО ЗАСЛУЖАВАТ МОИТЕ РОБИ!
ТЪРСЯ ЛИЧНИ РОБИ, КОИТО ДА МИ СЛУЖАТ И ДА СЕ ПОДЧИНЯВАТ НА ВСЯКА МОЯ ЗАПОВЕД.
АЗ СЪМ ВСИЧКО, КОЕТО ДРУГИТЕ НЕ СА! АЗ СЪМ МИСТРЕС МАРТИНА! БЕЗ ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ. ЗА ВРЪЗКА
С МЕН СМС С ТЕКСТ MARTINA НА НОМЕР 1978
*Цената за един SMS към номер 1978 е 4.80 лв. с ДДС.
http://obiavidnes.com/obiava/54078/stroga-gospodarka-s-opit-i-atributi

Предлагам абсолютно безплатен еротичен чат пред камера!
Възбудена, мокра, тясна и готова да задоволя всички твой сексуални желания. Много обичам и да гледам мъже как
маструбират и свършват пред мен. Моля, само пълнолетни да ми пишат. Искам да уточня, че искам да се забавлявам
само виртуално! Не съм компаньонка и не предлагам платен секс, а само за неангажиращи забавления и секс приключения!
Ако искаш да получиш достъп и да ме гледаш колкото пожелаеш трябва да изпратиш SMS с текст SEXCAM на номер
1978 и ще получиш инструкции как да ме намериш. Почти винаги съм онлайн!
*Цената за един SMS - 4.80 лв. с ДДС.
http://obiavidnes.com/obiava/54077/predlagam-absolyutno-bezplaten-erotichen-chat-pred-kamera
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ПАЛАВИ ЛЕСБИЙКИ ТЪРСЯТ МЪЖ ЗА СЕКС КУПОН!
НИЕ СМЕ ДВЕ ОТКАЧЕНИ И МНОГО РАЗКРЕПОСТЕНИ МАЦКИ.ТЪРСИМ СИ МЪЖ ЗА ТРОЙКА ЗА ДА
РАЗНООБРАЗИМ СЕКСУАЛНИЯ СИ ЖИВОТ. ЧЕСТО СИ ОРГАНИЗИРАМЕ СЕКС ОРГИИ И ИСКАМЕ ДА ВКЛЮЧИМ И
ТРЕТИ ЗА ПО ГОЛЯМО УДОВОЛСТВИЕ. БЕЗ ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ! АКО СИ ДОПАДНЕМ МОЖЕ И РЕДОВНИ
СРЕЩИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО ВРЕМЕ. ЗА ДА ПОЛУЧИШ ТЕЛЕФОННИЯ НИ НОМЕР ИЗПРАТИ СМС С ТЕКСТ LESBO
НА НОМЕР 1978 ( цена на смс към номер 1978 е 4,80лв с ДДС)
http://obiavidnes.com/obiava/54076/palavi-lesbiyki-tyrsyat-myj-za-seks-kupon

Едрогърда брюнетка
Кати обича батко да я клати! Реални и виртуални забавления за мъже. За връзка с мен, пиши ми SMS с текст KATI на
номер 1978.
Цена на СМС - 4.80 с ДДС.
http://obiavidnes.com/obiava/54075/edrogyrda-bryunetka

Къде си, батко? Загоряла съм и те желая!
Търся надарен батко, надървен и готов за сексуален подвиг! Пиши ми СМС с текст BATKO на кратък номер 1978, за да
знам, че си ти! Само 4.80 лв. Чакам те с отворени обятия!
http://obiavidnes.com/obiava/54074/kyde-si-batko-zagoryala-sym-i-te-jelaya

Търся мъж за нестандартни секс игри!
Падам си по анален, писинг, bdsm, тройка с двама мъже или мъж и жена, двойно проникване (сандвич), връзване, смучене
на зърна и клитор... Всичко нестандартно за мен е удоволствие. Не предлагам и не търся пари! За мен това е сексът само когато е първичен и истински. Харесвам мъже с богата фантазия, които споделят своите сексуални желания. С
мен те могат да станат реалност! За да получиш моя телефон, изпрати SMS на номер 1978 с текст DARINA (цена на
SMS 4,80 лв. с ДДС).
Направила съм го със SMS първоначално, за да може да ми пишат само сериозни хора! Без кликвания и скрити номера
моля! Обявата ми е сериозна. Снимките ми са реални! Преди срещата очаквам и ваша снимка.
http://obiavidnes.com/obiava/54073/tyrsya-myj-za-nestandartni-seks-igri

Космата пичка търси сериозен ебач!
Ако си падаш по косматите пичета, аз съм твоето момиче. Искам да си намеря някой по-сериозен и надарен батко да ме
клати. Обичам топла сперма по тялото и в устата. Ако искаш да се видим, изпрати ми смс с текст KOSMATA на номер
1978. Нямам търпение да ми го набуташ.
*Цената за един SMS - 4.80 лв. с ДДС.
http://obiavidnes.com/obiava/54072/kosmata-pichka-tyrsi-seriozen-ebach

18+ ГОРЕЩИ И ВЪЗБУДЕНИ МОМИЧЕТА ПРЕДЛАГАТ БЕЗПЛАТЕН ЕРОТИЧЕН ЧАТ
Само сега можеш да получиш 100% безплатен достъп до техните камери 24 часа в денонощието. 7 дни в седмицата.
Секси лезбиики, вибратор шоу, еротични танци, маструбация и нестандартни забавления само сега- НАПЪЛНО
БЕЗПЛАТНО. За да получиш достъп- изпрати смс с текст SHOW на номер 1978
*Цената на един SMS към номер 1978 е 4.80 лв. с ДДС.
http://obiavidnes.com/obiava/54071/18-goreshti-i-vyzbudeni-momicheta-predlagat-bezplaten-erotichen-chat

Разведена съм, непушачка, материално осигурена, без деца и търся дискретни срещи с необвързани мъже! Разполагам със
собствен терен в Овча Купел, София. Връзката с мен става само чрез скайп. Моля за дискретност както и аз гарантирам
такава! Бих желала с мен да не се свързват хора, прекалили с алкохола и също така семейни мъже! За контакт
изпратете ми SMS с
текст VESELA на номер 1978.
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Цена на SMS към номер 1978 - 4,80 лв. с ДДС.
http://obiavidnes.com/obiava/54070/zryala-dama-na-40-godini-tyrsi-neangajirashta-vryzka-s-myj

Нека съм твоята палава сексуална играчка!
Модел съм на еротично бельо и ми харесва да се снимам в предизвикателни пози или съвсем голичка. Скайпът ми ще
получите след като изпратите смс с текст BABY на номер 1978 Отговарям на всички! Моля само сериозни и пълнолетни
да ми пишат!
*Цената на един SMS към номер 1978 е 4.80 лв. с ДДС.
http://obiavidnes.com/obiava/54069/neka-sym-tvoyata-palava-seksualna-igrachka

МАЛКА СЛАДУРАНКА ТЪРСИ БАТКО ЗА СЕКС
АЗ СЪМ КАРИНА- МАЛКА И СЛАДКА БЛОНДИНКА. САМО НА 19 ГОДИНИ СЪМ И НЯМАМ ОПИТ В СЕКСА. ТЪРСЯ
МЪЖ, КОЙТО ДА МЕ НАУЧИ НА ВСИЧКО. ПИШИ МИ СМС С ТЕКСТ KARI на НОМЕР 1978 (4.80 лв.)
http://obiavidnes.com/obiava/54068/malka-sladuranka-tyrsi-batko-za-seks

Палава мръсница съм! Надупи ме!
Възбуден ли си? Аз - да! Искам да ми го набиват яко в дълбокото гърло и да ме чукат в дупето! Падам си и по тройки с
двама мъже! Харесва ми да усещам топлата сперма навсякъде по мен! харесва ми когато карам мъжете да изригват
мощтно!
Удобно ми е за срещи през деня. имам и терен. Моля пишете ми в скайп само ако искате реална среща с яко ебане. Не си
падам по виртуален секс!! Не предлагам платен секс!! Не ме обиждайте с подобни предложения, защото го правя за кеф,
а не за пари!!
За да получиш моя скайп изпрати SMS с текст PAMELA на номер 1978 и аз ще ти отговоря. Не пиши нищо друго в смсасамо името ми pamela и го изпрати на номер 1978 и аз ще ти отговоря веднага! Чакам те сега!
*Цената на един SMS към номер 1978 е 4.80 лв. с ДДС.
http://obiavidnes.com/obiava/54067/palava-mrysnica-sym-nadupi-me

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/54066/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888135197

Детективска агенция - Дискрет
Агенцията извършва следните услугиАудио, видео-наблюдение,изневери,справки,издирване,Фирмено проучване.
GPS предаватели,снимков и видео материал.Скрити камери и микрофони.
Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
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0888236313
discretiondetective@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/54065/detektivska-agenciya---diskret

Детективска агенция - Дискрет
Агенцията извършва следните услугиАудио, видео-наблюдение,изневери,справки,издирване,Фирмено проучване.
GPS предаватели,снимков и видео материал.Скрити камери и микрофони.
Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
0888236313
discretiondetective@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/54064/detektivska-agenciya---diskret

МАГ РАДА - ТОЧНО ЯСНОВИДСТВО - ТАРО - РУНИ - 0903 630 62 :
МАГ РАДА - ЯСНОВИДСТВО.ПОБЕДА НАД СТРЕСА И МАГИЯТА.ЗАЩИТА ПО УНИКАЛЕН МЕТОД С
МНОГОСПЕКТЪРЕН ЕФЕКТ - 0903 630 62 - 0.96 или с СМС - / MAG RADA / НА - 191962 - 1.20 лв.
http://obiavidnes.com/obiava/54063/mag-rada---tochno-yasnovidstvo---taro---runi---0903-630-62-

РУНИ-КАРТИ ТАРО-МАРИЯН-0881 342 209
Гадаене с руни и карти таро. ясновидство. пречистване от негативи и насочване на положителна енергия - Мариян -0881
342 209 - 0. 36 лв. /мин.
http://obiavidnes.com/obiava/54062/runi-karti-taro-mariyan-0881-342-209

ЯСНОВИДСТВО-РИТУАЛИ-ИВА-0903 630 60
Ясновидство и гадания с карти таро и махало. откриване на предмети и хора. откриване и премахване на негативи.
амулети за късмет и любов. Обадете се като наберете - импулсен 0903 630 60 - 0.96 лв/мин. или задайте въпроса си като
изпратите смс с текст - / iva/ на - 191962 - 1. 20 лв.
http://obiavidnes.com/obiava/54061/yasnovidstvo-rituali-iva-0903-630-60

АМУЛЕТИ-ВОСЪКОЛЕЕНЕ-КАРТИ ТАРО-0903 630 70
Ритуали за духовно възтановяване. восъколеене, амулети за любов, късмет, успех в бизнеса и привличане на пари!Промени
съдбата си и ще успееш -0903 630 70 - 0. 96 или смс с текст/KASMET/-на-19 19 62-1.20 лв
http://obiavidnes.com/obiava/54060/amuleti-vosykoleene-karti-taro-0903-630-70

ОКУЛТЕН ЦЕНТЪР * СВЕТЛИНА * - 0903 630 62
Ясновидство,парапсихолози , карти Таро, Руни. Откриване и премахване на негативи от разстояние за три дни с
обаждане на - 0903 630 62 - 0.96 лв. или ЗАДАЙТЕ ВЪПРОСА СИ КАТО ИЗПРАТИТЕ СМС С ТЕКСТ - / svetlina / НА 191962 - 1.20 лв
http://obiavidnes.com/obiava/54059/okulten-centyr--svetlina----0903-630-62
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