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Щори, комраници, сенници и дограма, софия | качество и монтаж на добри цени
Дограма, щори, сенници и комарници.
Фирма Клауди предлага голяма палитра от цветове и модели. Вземането на размера и доставката са безплатни. София
http://obiavidnes.com/obiava/57057/shtori-komranici-sennici-i-dograma-sofiya--kachestvo-i-montaj-na-dobri-ceni

Частeн Детектив- Предлага дискретни услуги!
Частeн Детектив- Предлага дискретни услуги!
Разкриване на изневери-Частен Детектив Иван Иванов
е с дългогодишен професионален опит!
- ИЗНЕВЕРИ-наблюдение,фото и видео материали
- ИЗДИРВАНЕ на лица-локация със съвременни технологии
- КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ-за частни лица и фирми
- Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.
- СПРАВКИ-биографични данни-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация
- JPS системи за проучване и наблюдение
- КОМПЮТЪРНИ ПРОГРАМИ за сигурност и проследяване
на комуникации.
Частните детективи от агенция FOX ви гарантират професионални
и надеждни резултати ,напълно Дискретно!
- Извършва детективски услуги на територията
на цяла България и Европейският съюз!
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://obiavidnes.com/obiava/57056/chasten-detektiv--predlaga-diskretni-uslugi

Частен детектив-Детективска агенция Фокс-Пловдив
Детективски услуги от Детективска агенция Фокс
Предлаганите Детективски услуги са
с гарантирана поверителност!
Разкриване на изневери,фирмено разследване,
издирване-лица,наблюдение,консултации.
Съдействие при сделки с имоти-проверка.
Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация и др.
Извършваме ефективни детективски услуги в София, Пловдив, Варна,Бургас
Русе, Плевен, Хасково, Пазарджик, Благоевград, Перник, Стара Загора
и др. населени места в България, а и в чужбина.
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
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http://obiavidnes.com/obiava/57055/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-foks-plovdiv

Хартиени изделия - Ценкор ЕООД
Ценкор ЕООД е българска фирма, занимаваща се с производство на тоалетна хартия, кухненски ролки и салфетки. Добре
познати на пазара са нашите марки „Линда“ и „Стиви“. Извършваме и търговия с консумативи за почистване, мокри
кърпи и домашни потреби като пластмасови вилици, бои за обувки, течен сапун, ароматизатори за въздух, запалки,
кибрити, клечки за уши и много други.
http://obiavidnes.com/obiava/57054/hartieni-izdeliya---cenkor-eood

Целутрон Редукция на мастна тъкан, Повдигане на бюста, Физиотерапия и Лифтинг
Целутрон Редукция на мастна тъкан, Повдигане на бюста, Физиотерапия и Лифтинг
ЦЕЛУТРОН ЗА ОТСЛАБВАНЕ, Редукция на мастна тъкан, Повдигане на бюста, Физиотерапия и Лифтинг
ЦЕЛУТРОН ЗА УСКОРЯВАНЕ НА МЕТАБОЛИЗМА И РЕДУЦИРАНЕ НА ТЕЛЕСНИТЕ МАЗНИНИ !
Основни функции и режими на работа :
F1 Мускулен масаж, релакс и Физиотерапия:
F2 Тонизиране
F3 Стимулация на кръвната и лимфната циркулация – при уморени крака, варикозни вени, целулит и след липосукция
F4 Редуциране на теглото и стягане на тъканите
Изборът на времетраене на процедурата може да бъде направен ръчно – 20 до 30 минути за максимална ефективност.
Апаратът за ускоряване на метаболизма и редукция на телесните мазнини е устройство създадено с методите на
съвременната медицина, с активно използване на последните научни изследвания в областта на медицината,
физиотерапията и козметиката, с отчитане на биологичното и физиологично взаимодействие между мазинините и
мускулната тъкан в човешкото тяло и биохимията на човешкият организъм.
Действието на уреда използва нормалните принципи на функциониране на човешкото тяло; крайната цел е да се
постигне естествено ускоряване на метаболизма, в пълно съответствие с природата на организма, използвайки само
естествените процеси в тялото. Създаването на това устройство е резултат от дългогодишни тестове, опити и
анализи, правени от водещи специалисти в съответните области.
Използваната технология, базирана на микропроцесорна основа, дава възможност за прецизно действие в проблемните
зони без, или с минимум странични въздействия. Уредът обединява няколко режима на работа, на база на
усъвършенстваните през хилядолетията методи на акупунктурата, предназначени за решаване на различни телесни
проблеми – наднормено тегло, забавена обмяна на веществата, детренираност на отделни мускулни групи, липса на
еластичност на кръвоносните съдове и като цяло – липса на тонус; апаратът предлага комплексно решение за всички
тези проблеми с методите на акупунктурата, физиотерапията и масажът.
Модел: GS-14 -2011
Гаранция - 12 месеца. Сертификация: CE, RoHS, CQCЦена: 750 лв.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/57053/celutron-redukciya-na-mastna-tykan-povdigane-na-byusta-fizioterapiya-i-lifting

Електронна цигара
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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.
eGo ce4 ,eGo W,eGo ce5 ,eGo ce6
ego elips,Ego twist,Elips,mona
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
http://obiavidnes.com/obiava/57052/elektronna-cigara

Детективска Агенция Инкогнито - Частен Детектив
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-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
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/57051/detektivska-agenciya-inkognito---chasten-detektiv

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
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-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/57050/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

РЕМОНТ НА ПОКРИВИ-София
Ние сме екип от специалисти, които работим в областта на ремонта и изграждането на покриви и покривни
конструкции. Всяка нова поръчка, се преценява детайлно за да избегнем бъдещи проблеми на своите клиенти както и да
предоставим възможно най-добри цени. Материалите, които използваме са с високо качество и отговарят на
изискванията на съвременното строителство.Дейностите,които извършваме са...изграждане на нови покривни
конструкции.
.преустройства на тавански помещения, капандури, табакери, тераси, навеси и гаражи.
.ремонт на стари керемиди с воалит, или полиестерно фолио метални керемиди.
.тенекеджиство и олуци обикновени и безшевни (тип американски)
.водосточни тръби-(алпинисти)
.обшиване на комини, капандури, бордове, палетни, калкани и др.
.хидроизолации с български и вносни материали.
.залепване на битумни керемиди върху OSB.
.отстранияване на течове .
.довършителни ремонти.
GSM:0888 432 962- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
http://angel-stroi.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/57049/remont-na-pokrivi-sofiya

Продавам нарязан тютюн Вирджиния
Продавам нарязан тютюн вирджиния обработен перфектно с парни инсталации и почистен изцяло от прах и клечки. Без
лютивина и миризма! Доставка с куриер до 24 часа след заявката.
Вирджиния Голд - 40 лв.
Вирджиния Бленд - 35 лв.
Ориенталски - 30 лв.
http://obiavidnes.com/obiava/57048/prodavam-naryazan-tyutyun-virdjiniya

Детективска агенция АЯКС Частен детектив
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
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http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/57047/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv

ДЕТЕКТИВСКА агенци АЯКС - изневери,издирване,проучване,справки
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/57046/detektivska-agenci-ayaks---izneveriizdirvaneprouchvanespravki

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/57045/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

Преинсталация на лаптопи без CD-DVD
Преинсталиране на лаптопи които нямат CD - DVD стройство.
Ние ще преинсталираме вашия лаптоп със флашка - SD Card за 1 ден със Windows !
Бързо, евтино, качествено !
0896082850
http://obiavidnes.com/obiava/57044/preinstalaciya-na-laptopi-bez-cd-dvd

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
www.partybux.ovo.bg skype име- obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/57043/sigurna-rabota

ПРЕДЛАГАМ ДОПЪЛНИТЕЛНА РАБОТА ПО ИНТЕРНЕТ
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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
www.partybux.ovo.bg или се свържете с нас по скайп име на obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/57042/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
www.partybux.ovo.bg или ни пишете на Skype име obqva10 Сложил съм и ДОКАЗАТЕЛСТВА за извършените плащания
Поздрави, Галин Кръстев :)
http://obiavidnes.com/obiava/57041/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

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/57040/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den-

ПОВИШЕТЕ ПРИХОДИТЕ СИ С НАД 600-900 $ НА МЕСЕЦ
http://easymoneybg.ovo.bg/ - ЩЕ ВИ ПОКАЖА КАК СТАВА ВСИЧКО

!

-

ЕТО

ТУК-

Повишете приходите си с над 600-900 $ 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/57039/povishete-prihodite-si-s-nad-600-900--na-mesec----eto-tuk--httpeasymoneybgo
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30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
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/57038/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

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/57037/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/57036/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Клепоухи късокосмести
Развъдник Ви предлага шотландски късокосмести клепоухи котета мъжко и женско. Котенца са здрави и игриви, ще
бъдат научени на хигиенни навици и да точат нокти върху специални уреди, и задължително ще имат ветеринарен
паспорт с неоходими обезпаразитявания и имунизации.тел: 0885246459
http://obiavidnes.com/obiava/57035/klepouhi-kysokosmesti
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0882551735,фини шпакловки,и гипсова шпакловка,часно лице
-фини шпакловки.
-гипсова шпакловка.
-латекс бял и цветен.
-топлоизолация.
-обръщане покрай пвц дограма и врати с поставияне на лайсни или
измазване.
-гипсова мазилка.
-пръскана мазилка.
-минерални мазилки.
-замазки.
-зидария.
-бързо,качествно,разумни цени,цени на място при договаряне,майстор с дълга практика в стройтелството,
започване веднага,часно лице
Телефон: 0882551735
http://obiavidnes.com/obiava/57034/0882551735fini-shpaklovkizapochvane-vednaga--

Лазерни и фото епилатори
Лазерни и фото епилатори
Системи за лазерна и фото епилация в домашни условия,
в пъти по-изгодни цени от студията за лазерна епилация
"RIOx1" ; "RIOx20" ; "RIOx60" ; "IPL™ " .
Произведени във Великобритания !
ФОТО ЕПИЛАТОР "Silk’n™ "
IPL фотоепилация
Фотоепилацията с високо интензивна пулсираща светлина –
IPL™ е прецизен и безболезнен метод, който превъзхожда всички познати досега процедури
за премахване на нежеланото окосмяване.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
онлайн магазин BGmag.
www.miramarket.net
онлайн магазин MiraMarket.
www.shopbg.info
онлайн магазин SHOPBG.
www.tehnoshopbg.info
онлайн магазин ТехноШоп.
www.miramarket.eu
онлайн магазин MiraMarket.
www.market99.net
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онлайн магазин Market99.
http://obiavidnes.com/obiava/57033/lazerni-i-foto-epilatori

Детективски Услуги от Частен Детектив Иван Иванов
Частeн Детектив- Предлага дискретни услуги!
Разкриване на изневери-Частен Детектив Иван Иванов
е с дългогодишен професионален опит!
- ИЗНЕВЕРИ-наблюдение,фото и видео материали
- ИЗДИРВАНЕ на лица-локация със съвременни технологии
- КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ-за частни лица и фирми
- Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.
- СПРАВКИ-биографични данни-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация
- JPS системи за проучване и наблюдение
- КОМПЮТЪРНИ ПРОГРАМИ за сигурност и проследяване
на комуникации.
Частните детективи от агенция FOX ви гарантират професионални
и надеждни резултати ,напълно Дискретно!
- Извършва детективски услуги на територията
на цяла България и Европейският съюз!
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://obiavidnes.com/obiava/57032/detektivski-uslugi-ot-chasten-detektiv-ivan-ivanov

Детективски услуги-изневери,разследва,проучва,доказва
Детективски услуги от Детективска агенция Фокс
Предлаганите Детективски услуги са
с гарантирана поверителност!
Разкриване на изневери,фирмено разследване,
издирване-лица,наблюдение,консултации.
Съдействие при сделки с имоти-проверка.
Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация и др.
Извършваме ефективни детективски услуги в София, Пловдив, Варна,Бургас
Русе, Плевен, Хасково, Пазарджик, Благоевград, Перник, Стара Загора
и др. населени места в България, а и в чужбина.
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://obiavidnes.com/obiava/57031/detektivski-uslugi-izneverirazsledvaprouchvadokazva
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Детективска Агенция Фокс - Детективски Услуги 100% Дисктерно наблюдение!
Частна Детективска агенция- Фокс
Дейността на детективска агенция Фокс се извършва
на територията на цяла България напълно дискретно!
-Разкрива изневери,издирва личности
-фирмено разследване и бизнес проблеми,
-Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.
-Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация.
- и други...
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана от Детективска Агенция Фокс с
бивши служители на МВР и дългогодишен опит!
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/57030/detektivska-agenciya-foks---detektivski-uslugi-100-diskterno-nablyudenie

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ИНКОГНИТО-ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>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
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http://obiavidnes.com/obiava/57029/detektivska-agenciya-inkognito-chasten-detektiv

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
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/57028/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Водоустойчива четка за баня
Водоустойчива масажираща четка за баня
Spin Spa e водоустойчива душ четка с дръжка, която не се плъзга.
Получавате я с 5 приставки:
Приставка за масаж с гумени масажисти, вплетени в четка
Приставка гъба за нежна ексфолиация
Приставка за Микродермабразио
Приставка пемза за педикюр
Приставка четка
Работи с 3 x АА батерии/които не са включени в комплекта/ и има две скорости - високи и ниски.
Със своите вибриращи движения, Spin Spa не само почиства тялото ви, но подобрява и кръвообращението.
Подмладете кожата си , направете я свежа и спокойна!Цена 35лв
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
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www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/57027/vodoustoychiva-chetka-za-banya

Курс по италиански 1 ниво
Център за италиански език и култура “Италика”- Пловдив обявява вечерен курс по италиански език за начинаещи от
26.02.2013. Вторник и четвъртък – 18:15 – 21:00. Курсът включва занятия с участие на италианец и видеообучение.
Продължителност – 80 учебни часа. За повече информация – 0877 718 818, www.italikabg.com
http://obiavidnes.com/obiava/57026/kurs-po-italianski-1-nivo

Кран мостов едногредов стоящ с електротелфер !!
Кран мостов едногредов стоящ с електротелфер !!
Крана е предназначен за хале с широчина 12 м. Светъл отвор на крана ( широчина на релсовият път ) - 10.5 м.
Товароподемност на крана 5 т. Електротелфера е с бутониера за управление от земята . Цената на крана е 5000 лв.
без ДДС . За контакти : тел. 0887 303 307
http://obiavidnes.com/obiava/57025/kran-mostov-ednogredov-stoyasht-s-elektrotelfer-

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
www.partybux.ovo.bg skype име- obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/57024/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
www.partybux.ovo.bg или се свържете с нас по скайп име на obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/57023/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
www.partybux.ovo.bg или ни пишете на Skype име obqva10 Сложил съм и ДОКАЗАТЕЛСТВА за извършените плащания
Поздрави, Галин Кръстев :)
http://obiavidnes.com/obiava/57022/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

Светеща LED Душ слушалка - 3 цвята ( цилиндър )
1. Led светлини
2. 3 цвята: зелен/син/червен (според температурата на водата )
3. материал: ABS
4. Покритие: галванопластика
5. Цвят: metallic
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6. Сертификат: CE и ROSH
7. Когато водата потече, душ батерията ще светне автоматично
1).При температурата на водата е до 32 градуса, зелената светлина ще светне автоматично
2).При температурата на водата е м/у 33-41 градуса, синия цвят ще светне автоматично
3). При температурата на водата е м/у 42-45 градуса, червения цвят ще светне автоматично

4) При температурата на водата е над 46 градуса, червената светлина ще започне да премигва незабавно
http://obiavidnes.com/obiava/57021/sveteshta-led-dush-slushalka---3-cvyata--cilindyr-

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/57020/30-50-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/57019/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->
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http://easymoneybg.ovo.bg/
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/57018/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

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
www.partybux.ovo.bg skype име- obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/57017/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
www.partybux.ovo.bg или се свържете с нас по скайп име на obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/57016/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
www.partybux.ovo.bg или ни пишете на Skype име obqva10 Сложил съм и ДОКАЗАТЕЛСТВА за извършените плащания
Поздрави, Галин Кръстев :)
http://obiavidnes.com/obiava/57015/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

Аварийно отпушване на канали
Ние от Сан Инвест предлагаме бързо и качествено отпушване на канали. Използваме висококачествена немска техника.
Всички наши служители имат богат опит в отпушването на канали. Телефон за връзка: 0884 887 854
http://obiavidnes.com/obiava/57014/avariyno-otpushvane-na-kanali

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 Индивидуален уникален дизайн за всеки
интериор с професионална визия.
http://obiavidnes.com/obiava/57013/interioren-dizayn-eksterioren-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-sgra

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
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приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/57012/detektivska-agenciya-ayaks-e-vashiyat-uspeshen-izbor-na-chasten-detektiv

Детективска агенция АЯКС Частен детектив-0888135197
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/57011/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888135197

ДЕТЕКТИВСКА агенци АЯКС - изневери,издирване,проучване,справки
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/57010/detektivska-agenci-ayaks---izneveriizdirvaneprouchvanespravki

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.
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8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/57009/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-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/57008/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnostkorektnostprofesionaliz

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ АНАГРАМА - ДЕТЕКТИВСКИ УСЛУГИ
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/57007/detektivska-agenciya-anagrama---detektivski-uslugi

Детективска агенция Авалон - 24ч. дискретни и бързи детективски услуги
Доказване на 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
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http://obiavidnes.com/obiava/57006/detektivska-agenciya-avalon---24ch-diskretni-i-byrzi-detektivski-uslugi

0882551735,фини шпакловки,започване веднага 0882551735,Довършителни ремонти.часно лице
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 мазилки.
-зида и измазва комини.
-замазки.
-зидария.
майстор с дългодишна практика в стройтелството.
-гарантирано качество.
-зида и измазва комини.
-започване веднага.0882551735
http://obiavidnes.com/obiava/57005/0882551735fini-shpaklovkizapochvane-vednaga--

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
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 !
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ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/57004/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

ПОВИШЕТЕ ПРИХОДИТЕ СИ С НАД 600-900 $ НА МЕСЕЦ
http://easymoneybg.ovo.bg/ - ЩЕ ВИ ПОКАЖА КАК СТАВА ВСИЧКО

!

-

ЕТО

ТУК-

Повишете приходите си с над 600-900 $ 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/57003/povishete-prihodite-si-s-nad-600-900--na-mesec----eto-tuk--httpeasymoneybgo

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/57002/30-50-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/57001/za-cyalata-strana--zlatna-oferta--dohodna-nadomna-rabota

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
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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/57000/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

15.6" (39.62 cm) Samsung 700Z5C-S02
15.6" (39.62 cm) Samsung 700Z5C-S02, двуядрен Intel® Core™ i5 3210M 2.5/3.1GHz, HD+ LED Display & GeForce GT 640M
1GB (HDMI), 6GB, 16GB ExpressCache& 750GB, USB3.0, Windows8, 2.4kg, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/56999/156-3962-cm-samsung-700z5c-s02

15.6" (39.62 cm) DELL Inspiron 3521
15.6" (39.62 cm) DELL Inspiron 3521, Black N0133, двуядрен Intel® Core™ i3 3217U 1.80GHz, HD LED Display & AMD
Radeon™ HD 7670M 1GB (HDMI), 6GB, 750GB, USB3.0, Linux, 2.25kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/56998/156-3962-cm-dell-inspiron-3521

15.6" (39.62 cm) DELL Inspiron 5520 "Moon Silver" N0135
15.6" (39.62 cm) DELL Inspiron 5520 "Moon Silver" N0135, двуядрен Intel® Core™ i3 3110M 2.4GHz, HD LED Display & AMD
Radeon™ HD 7670M 1GB DDR3 (HDMI), 8GB, 1TB, Linux, 2.74kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/56997/156-3962-cm-dell-inspiron-5520-moon-silver-n0135

17.3" (43.94 cm) DELL Inspiron 3721 N0131 двуядрен Pentium 997 1.6GHz
17.3" (43.94 cm) DELL Inspiron 3721 N0131 двуядрен Pentium 997 1.6GHz, HD+ LED Display (HDMI), 6GB, 500GB, USB3.0,
Linux, 2.64kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/56996/173-4394-cm-dell-inspiron-3721-n0131-dvuyadren-pentium-997-16ghz

МАРИНА РОМЕА ЕООД продава ролки със стреч фолио за ръчно опаковане на палети, кашони, мебели, стоки върху
палети и други нехранителни продукти с произволна форма и габарити.Подходящо за употреба във всички сфери на
промишлеността, логистиката, производства, търговия, в домът – навсякъде, където е необходимо да се гарантира на
продукта предпазване от прах и замърсяване,нараняване,сигурност при транспортиране, непромокаемост и търговска
неприкосновеност. Устойчиво на температурни амплитуди.
Цвят:прозрачен
Ширина на ролката 500мм
дебелина на фолиото 23 микрона
Разтегливост: 150 процента
Цена на ролка:6,40лв
Телефон за контакт:0887843478
http://obiavidnes.com/obiava/56995/marina-romea-eood-prodava-rolki-sys-strech-folio-za-rychno-opakovane-na-paleti-ka

7" (17.78 cm) Asus MeMO Pad
7" (17.78 cm) Asus MeMO Pad, таблет, сив, ARM Cortex-A9 800MHz, 1GB RAM, 16GB вградена памет, 802.11n, camera,
Android 4.1, 358g., 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/56994/7-1778-cm-asus-memo-pad
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7" (17.78 cm) Asus MeMO Pad
7" (17.78 cm) Asus MeMO Pad, таблет, бял, ARM Cortex-A9 800MHz, 1GB RAM, 16GB вградена памет, 802.11n, camera,
Android 4.1, 358g., 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/56993/7-1778-cm-asus-memo-pad

7" (17.78 cm) Asus MeMO Pad
7" (17.78 cm) Asus MeMO Pad, таблет, розов, ARM Cortex-A9 800MHz, 1GB RAM, 16GB вградена памет, 802.11n, camera,
Android 4.1, 358g., 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/56992/7-1778-cm-asus-memo-pad

Частен Детектив Иван Иванов- Репутация за най-добро доказателство!
Частен Детектив |Иван Иванов |дългогодишен професионален опит!!!
изневяра и развод-разследване,
издирва лица,справки,
Корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес и месторабота,
Открива биологични родственици,
наблюдава деца и възрастни с подозрително поведение
-(алкохол,хазарт,наркотици)
Технически контрол-аудио,видео,сателитно наблюдение,
високотехнологично оборудване,
информационна киберсигурност,
съдействие при сделки с имоти-проверка.
Основната цел е:бързина,коректност,
качество и достоверност на събраната информация
и най-вече пълна Дискретност!!!
"Незабравяйте-онзи,който владее информацията ,контролира ситуацията"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;detective-fox@infojoker.bg
http://chasten.detektiv-fox.com
http://obiavidnes.com/obiava/56991/chasten-detektiv-ivan-ivanov--reputaciya-za-nay-dobro-dokazatelstvo

Детективска Агенция Бургас 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
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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/56990/detektivska-agenciya-burgas-foks--chastni-detektivi--0888400413-0897024504

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
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/56989/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
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
>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/56988/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
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/54959/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

14" (35.56 cm) Asus X401U-WX031D
14" (35.56 cm) Asus X401U-WX031D, черен, двуядрен AMD® C-60 1.0/1.33GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB, 320GB,
USB3.0, Free DOS, 1.76kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/56987/14-3556-cm-asus-x401u-wx031d

14" (35.56 cm) Asus UX42VS-W3017H +подарък чанта
14" (35.56 cm) Asus UX42VS-W3017H +подарък чанта, двуядрен Intel® Core™ i3 3217U 1.80GHz, HD LED Display &
GeForce GT 645M 1GB DDR5 (microHDMI), 6GB, 24GB SSD & 500GB, 2xUSB3.0, Windows8, 1.88kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/56986/14-3556-cm-asus-ux42vs-w3017h-podaryk-chanta

Конференции и семинари
Трябва ли ви блог за всикчи събития у нас? Нашият онлайн справочник ви предлага удобството да знаете за най-новите
изложения! Вие ще сте винаги осведомени Нашият блог!
http://obiavidnes.com/obiava/56985/konferencii-i-seminari

15.6" (39.62 cm) Asus X55VD-SX204D
15.6" (39.62 cm) Asus X55VD-SX204D, двуядрен Pentium™ B980 2.4GHz, HD LED Display & GeForce 610M 1GB (HDMI),
4GB, 1TB, USB3.0, Free DOS, 2.53kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/56984/156-3962-cm-asus-x55vd-sx204d

Бензинов генератор ”G- ENERGY" - комбиниран с AVR 3KW
Бензинов генератор G-ENERGY - Composite 3 с AVR вградена стартерна автоматика и контрол и ел.
стартер(стартиране с акумулатор)
Техническа спецификация:
- Пикова мощност: 3.0 kW
- Постоянна мощност: 2.8 kW
- Фази: Монофазен / Трифазен - Комбиниран
- Волтаж: 230 V
- Честота: 50 Hz
- Изходи 220 волта: 2 бр. (един обикновен монофазен и един промишен монофазен)
- Изходи 380 волта: 1 бр.
- Изходи 12 волта: 1 бр.
- Тип рамка: правоъгълна, заоблена
- Акумулатор: 12v 1 бр.
Техническа спецификация на двигателя:
- Двигател: тип Honda GX200
- Конски сили: 5.5
- Гориво: Бензин
- Брой цилиндри: 1
- Обем: 196 cm.
- Система за стартиране: Ръчна / Акумулатор и Дистанционно запаване
- Постоянна мощност: 3.3 KW
- Пикова мощност: 3.6 KW
- Маслен резервоар: 0.6 л
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- Горивен резервоар: 12 л
- Разход на гориво: 0.350 л. за 1 моточас (при пълно натоварване)
Параметри:
- Дължина (mm): 600
- Ширина (mm): 450
- Височина (mm): 450
- Нето тегло (kg): 42
- Шум (dBA): 72
Доставяме до всяка точна на България с куриер и наложен платеж(плащане при получаването) и опция за преглед преди
да заплатите.
Доставката до офис на куриерската фирма - 30лв.
Доставка до посочен от вас адрес - 40лв.
тел: 0886 22 96 97, 038/58-64-64
http://obiavidnes.com/obiava/56983/benzinov-generator-g--energy---kombiniran-s-avr-3kw

Биохумус от калифорнийски червей!!!!
Фермата разполага с големи количества качествен биохумус, придружен със няколко сертификата на международно
признати лаборатории.Биохумуса е изцяло от говежда тор и е преработван от червеите, не по-малко от 12-16 месеца.
След тази му обработка е на склад в тъмно и сухо помещение.Разполагаме с непресят бихумус и 3 вида гранулиран/ 4мм,
8мм и 12мм/ Цените варират от 180лв. до 450лв.За големи количества следва договаряне! Всеки клиент може да получи
квалифицирана консултация,не само за начина и нормите на торене, а и след наторяването!
http://obiavidnes.com/obiava/56982/biohumus-ot-kaliforniyski-chervey

Спечелете с труда на калифорнийския червей !!!!!
ЕДИНСТВЕНАТА ФЕРМА В БЪЛГАРИЯ - СЕРТИФИЦИРАНА OT "CERES" ЗА БИОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО И
ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЧКЧ! Предлагаме легла /2м2/ с калифорнийски червеи и обучение. Предлагаме съдействие за платно за
лехите , колчета и други необходими материали. При закупуване на легла от нашата ферма - получавате съдействие за
играждането и подържането на вашата ферма в рамките на една година.Цената може да бъде атрактивна за всеки
клиент пооделно.Колкото повече м2 толкова по-малко финанси Предлагаме висококачествен биохумус с отлични
показатели, разполагаме с големи количества - цена от 50 до 450 лв. за куб.м. /1000литра/. Всяка друга заявка за големи
количества подлежи на договаряне! Биохумусът е не само органичен тор, но също така и подобрител на свойствата на
обработваемите почви, носител на биоактивни вещества и богат източник на хумус. Той съдържа всичко, от което се
нуждаят растенията – хранителни вещества, хормони, полезни микроорганизми. Биохумусът съдържа ценни микро и
макроелементи. Когато влажността е под 40%, продуктът губи своите качества и става трудно усвоим от
растенията! За повече информация влезте в нашия сайт www.eko-bg.com . За контакти Станислав Станев - 0898
470511,0899 309058, skype-stenlistyle1, ФЕРМАТА РАЗПОЛАГА с 12000м2 размножителен материал за 2013г.ВАЖНО!!!
НАБИРАМЕ НОВИ ЧЛЕНОВЕ В "СДРУЖЕНИЕ АГРО БИО СВЯТ" БЕЗ ВСТЪПИТЕЛНА ТАКСА И БЕЗ ЧЛЕНСКИ ВНОС!
http://obiavidnes.com/obiava/56981/spechelete-s-truda-na-kaliforniyskiya-chervey-

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
www.partybux.ovo.bg skype име- obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/56980/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
www.partybux.ovo.bg или се свържете с нас по скайп име на obqva10
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http://obiavidnes.com/obiava/56979/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
www.partybux.ovo.bg или ни пишете на Skype име obqva10 Сложил съм и ДОКАЗАТЕЛСТВА за извършените плащания
Поздрави, Галин Кръстев :)
http://obiavidnes.com/obiava/56978/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

15.6" (39.62 cm) Asus N56VZ-S3376
15.6" (39.62 cm) Asus N56VZ-S3376, двуядрен Intel® Core™ i5 3230M 2.6/3.2GHz, HD LED Display & GeForce GT 650M 2GB
(HDMI), 4GB, 500GB 7200rpm, 4xUSB3.0, no OS, 2.7kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/56977/156-3962-cm-asus-n56vz-s3376

Специализиран сервиз на компютърна и офис техника
Специализиран сервиз на компютърна и офис техника
- Продажба и сервиз на компютърна и офис техника – лаптопи и настолни компютри, компютърни аксесоари и
периферия, принтери, скенери , факс апарати, копирни машини;
- Продажба на оригинални и съвместими консумативи за принтери;
- Зареждане и рециклиране на тонер касети, пълнене на мастилни глави;
- Продажба на счетоводен и складов софтуер;
- Абонаментна поддръжка.
БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА В РАМКИТЕ НА ГР. ГАБРОВО!
АЙ ТИ ПРИНТ ЕООД – гр. Габрово, ул. Шипка 12, тел.: 066/99 03 25, моб.: 0878 100 737
http://obiavidnes.com/obiava/56976/specializiran-serviz-na-kompyutyrna-i-ofis-tehnika

InSighting Relax Zone 18.02.2013
Мястото за антистрес и дълго жадуван релакс
Времето...за себе си

04, 11, 18 и 25 февруари (всеки понеделник) - от 19 часа

Цикъл от релаксации: "Тънка червена линия"
Ум и сърце
Страх и свобода
Вкопчване и приемане
Отвъд на отвъд
ПРОЧЕТИ ОЩЕ ПО ТЕМАТА:
www.insighting.bg
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InSighting Relax Zone 18.02.2013
Мястото за антистрес и дълго жадуван релакс
Времето...за себе си

04, 11, 18 и 25 февруари (всеки понеделник) - от 19 часа

Цикъл от релаксации: "Тънка червена линия"
Ум и сърце
Страх и свобода
Вкопчване и приемане
Отвъд на отвъд
http://obiavidnes.com/obiava/56974/insighting-relax-zone-18022013

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

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/56973/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
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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 и руски,
За турски и гръцки - 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/56972/prevod-i-legalizaciya-na-diplomi-akademichni-spravki-i-drugi-dokumenti-za-obrazov

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
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Свържете се с нас и ще направите голяма крачка към постигане на целта си.
http://obiavidnes.com/obiava/56971/legalizaciya-i-prevod-na-dokumenti

Устни преводи от/на английски,испански,немски,френски,руски,турски и гръцки
Устни преводи - английски, испански, немски, френски, гръцки, турски, 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.
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/56970/ustni-prevodi-otna-angliyskiispanskinemskifrenskiruskiturski-i-grycki

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 и руски,
За турски и гръцки - 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)
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/56969/prevod-i-legalizaciya-na-dokumenti
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InSighting Relax Zone 18.02.2013
Мястото за антистрес и дълго жадуван релакс
Времето...за себе си

04, 11, 18 и 25 февруари (всеки понеделник) - от 19 часа

Цикъл от релаксации: "Тънка червена линия"
Ум и сърце
Страх и свобода
Вкопчване и приемане
Отвъд на отвъд
http://obiavidnes.com/obiava/56968/insighting-relax-zone-18022013

ТРЯБВА ВИ ПРЕВОД – на английски, испански, немски, френски, гръцки, турски, руски
ТРЯБВА ВИ ПРЕВОД – на английски, испански, немски, френски, гръцки, турски, 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/56967/tryabva-vi-prevod--na-angliyski-ispanski-nemski-frenski--grycki-turski-rus

ЗА ЛЕКАРИ, ЗА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ
ЗА ЛЕКАРИ, ЗА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ
ПРЕВОД И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА ДОКУМЕНТИ – безплатни консултации и информация за процедурите за снабдяване с
необходимите документи, комплексна услуга – всички необходими документи или частична услуга – документи, посочени
от клиента.
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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/56966/za-lekari-za-medicinski-sestri

ПРЕВОД НА ЕПИКРИЗИ И ДРУГИ МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ – английски, 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/56965/prevod-na-epikrizi-i-drugi-medicinski-dokumenti--angliyski-ispanski

InSighting група за личностно развитие 06.03.2013
Подарете си възможността да бъдете себе си сред хора, които вибрират на вашата честота и изповядват Различния
мироглед на живеене
Заповядайте на:
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06 март - 19 часа
и станете част от магията да си Инсайтър ;)
Акценти:
Предстои поредна среща на първа Инсайтинг група за личностно развитие, на която може изцяло да се потопим в
непринудената атмосфера на Инсайтинг и заедно да направим следващата крачка по пътя на личностното си развитие.
Заедно можем да споделим опита си от последния месец, да поговорим за уникалното преживяване да бъдем себе си във
всеки миг от живота си, без компромиси и в подкрепящата среда на хора, които споделят различния мироглед за
живеене.
Да кажем едно сърдечно "да" на нашето собствено приключение!
Мястото на срещата е Insighting Centre. Единственото, което е неоходимо да направите, е да дойдете и да бъдете себе
си.

"Начинът да живееш е не да не правиш нищо, действайки, а да правиш всичко, бидейки." Лао Дзъ
ПРОЧЕТИ ОЩЕ ПО ТЕМАТА:
http://insighting.bg
http://obiavidnes.com/obiava/56964/insighting-grupa-za-lichnostno-razvitie-06032013

ДОКУМЕНТИ НА МЕДИЦИНСКИ СEСТРИ
АНГЛИЯ, ГЕРМАНИЯ и др.

И ЛЕКАРИ ЗА РАБОТА В ЧУЖБИНА –

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
Свържете се с нас и ще направите голяма крачка към постигане на целта си.
http://obiavidnes.com/obiava/56963/dokumenti-na-medicinski-sestri--i-lekari-za-rabota-v-chujbina--angliya-germaniya-

Превод на трудови книжки от/на английски
„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.
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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 9 лв.
http://obiavidnes.com/obiava/56962/prevod-na-trudovi-knijki-otna-angliyski

Превод на рекламни материали от/на английски
„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.
http://obiavidnes.com/obiava/56961/prevod-na-reklamni-materiali-otna-angliyski

15.6" (39.62 cm) Asus S550CM-CJ008H
15.6" (39.62 cm) Asus S550CM-CJ008H, двуядрен Intel™ Core i7 3517U 1.9/3.0GHz, сензорен HD LED Display & GeForce GT
635M 2GB (HDMI), 6GB, 24GB SSD & 750GB 7200rpm, USB3.0, Windows8, 2.6kg, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/56960/156-3962-cm-asus-s550cm-cj008h

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;
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.
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Цена 10 лв.
http://obiavidnes.com/obiava/56959/prevod-na-dokumenti-za-uchastie-v-tyrgove-otna-angliyski

Превод на търговски документи от/на английски
„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/56958/prevod-na-tyrgovski-dokumenti-otna-angliyski

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/56957/prevod-na-dokumenti-za-pytuvane-v-chujbina-otna-angliyski

Превод на счетоводни документи от/на английски
http://obiavidnes.com/obiava/56956/prevod-na-schetovodni-dokumenti-otna-angliyski

Превод на фирмени документи от/на английски,испански,немски,френски и руски
„Релена-92“ ЕООД
Лицензирана агенция за преводи и легализации от и на английски,испански,немски,френски и руски език на дружествени
договори,
нотариални актове,протоколи,документи за собственост и друга фирмена документация .
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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/56955/prevod-na-firmeni-dokumenti-otna-angliyskiispanskinemskifrenski-i-ruski

Превод на фирмени документи от/на турски и гтъцки
„Релена-92“ ЕООД
Лицензирана агенция за преводи и легализации от и на турски и гръцки 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 12 лв.
http://obiavidnes.com/obiava/56954/prevod-na-firmeni--dokumenti-otna--turski-i-gtycki

Превод на общински документи от/на турски и гтъцки
„Релена-92“ ЕООД
Лицензирана агенция за преводи и легализации от и на турски и гръцки 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.
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http://obiavidnes.com/obiava/56953/prevod-na-obshtinski-dokumenti-otna--turski-i-gtycki

Превод на общински документи от/на английски,испански,немски,френски и руски
“Peлена-92“ ЕООД
Лицензирана агенция за преводи и легализации от и на английски немски,испански,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/56952/prevod-na-obshtinski-dokumenti-otna-angliyskiispanskinemskifrenski-i-ruski

Превод на медицинска литература от/на английски
“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/56951/prevod-na-medicinska-literatura-otna-angliyski

Превод на инструкции за денталната медицина от/на английски
“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
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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/56950/prevod-na-instrukcii-za-dentalnata-medicina-otna-angliyski

Превод на инструкции за медицинска апаратура от/на английски
“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/56949/prevod-na-instrukcii-za-medicinska-aparatura-otna-angliyski

Превод на инструкции за медицинска апаратура от/на английски
“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/56948/prevod-na-instrukcii-za-medicinska-aparatura-otna-angliyski

Превод на техническа литература от/на английски и немски
“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;
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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/56947/prevod-na-tehnicheska-literatura-otna-angliyski-i-nemski

Професионално компютърно набиране на всякакви текстове
„Релена 92 ЕООД“
Професионално
компютърно
набиране
на
всякакви
текстове
–
дипломни
и
курсови
работи,договори,книги,таблици,менюта за заведения и др.
Форматиране,подреждане и оформяне на текст.
Таблици и графики.
Сканиране.
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 1 лв на страница.
http://obiavidnes.com/obiava/56946/profesionalno-kompyutyrno-nabirane-na-vsyakakvi-tekstove

АНГЛИЙСКИ -РАЗГОВОРЕН КУРС - НАЧАЛО 4 МАРТ 2013 г.
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).
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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 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
При записване до 22 Февруари - 10% отстъпка.
Свържете се с нас и ще направите голяма крачка към постигане на целта си.
http://obiavidnes.com/obiava/56945/angliyski--razgovoren-kurs---nachalo-4-mart-2013-g

Английски – практически курс- начало 5 Март 2013г
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 160 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 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
При записване до 22 Февруари - 10% отстъпка.
Свържете се с нас и ще направите голяма крачка към постигане на целта си.
http://obiavidnes.com/obiava/56944/angliyski--prakticheski--kurs--nachalo-5-mart--2013g

Търговска Везна 40кг.
Търговска Везна 40кг.
Характеристики:
- Максимален капацитет 40кг. - Деление 2г./5г. - Светодиоден панел - Зарядна батерия - Захранване :220V - Размери

Страница 38/153

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

17.02.2013

плоча: 345x235mm - Размери везна: 340x330x115mm - Нераждаема плоча - Клавиатура: 12 бутона
Везната не е минала метрологичен контрол.
не e сертифицирана
http://obiavidnes.com/obiava/56943/tyrgovska-vezna-40kg

НАЙ-ПОСЛЕ: ПРАКТИЧЕСКИ АНГЛИЙСКИ - НАЧАЛО 5 МАРТ 2013 г
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!
Цена – САМО 160 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
При записване до 22 Февруари - 10% отстъпка.
Свържете се с нас и ще направите голяма крачка към постигане на целта си.
http://obiavidnes.com/obiava/56942/nay-posle-prakticheski-angliyski---nachalo-5-mart-2013-g

Подготовка за матура и кандидатстудентски изпити
Учебен център Орбис организира подготовка за матура и кандидатстудентски изпити по немски, английски, френски,
испански, италиански, български език и математика. Езиковото обучение включва граматичен преговор, решаване на
тестове и писане на есе. Часовете се провеждат в удобно за учениците и преподавателя време. Цена: 15 лева на учебен
час. При двама курсисти цената е 12 лева на учебен час
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
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e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/56941/podgotovka-za-matura-i-kandidatstudentski-izpiti

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/56940/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/56939/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.
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.
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Релена 92 – Помагаме за успеха Ви!
http://obiavidnes.com/obiava/56938/uroci-po-matematika--za-vsichki-klasove

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.
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/56937/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/56936/individualni-uroci-po-matematika-za--kandidat--studenti

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
http://obiavidnes.com/obiava/56935/uroci-po-bylgarski-za-vsichki-klasove
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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/56934/individualni-uroci-po-bylgarski-za--kandidat--studenti

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/56933/podgotovka-za-matura-po-bylgarski-ezik

АНГЛИЙСКИ -ПОМОЩ ЗА УЧИЛИЩЕ
Английски език – помощ за училище
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/56932/angliyski--pomosht-za-uchilishte

Индивидуални уроци по английски
Релена -92“ ЕООД
Индивидуални уроци по английски – 10 лв. на час
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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/56931/individualni-uroci-po-angliyski

Английски 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/56930/angliyski-za-kandidat-studenti

0887232146,фини шпакловки,започване веднага 0887232146,фини шпакловки,часно лице,качеството е гарантирано
Цена: 2.00 лв.
*****0887232146*****
-фини шпакловки.
-гипсова шпакловка.
-латекс бял и цветен.
-топлоизолация.
-обръщане покрай пвц дограма и врати с поставияне на лайсни или
измазване.
-гипсова мазилка.
-пръскана мазилка.
-минерални мазилки.
-замазки.
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-зидария.
-бързо,качествно,разумни цени,цени на място при договаряне,майстор с дълга практика в стройтелството,
започване веднага,часно лице.0887232146
http://obiavidnes.com/obiava/56929/0887232146fini-shpaklovkizapochvane-vednaga--

АНГЛИЙСКИ 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/56928/angliyski-za-matura

АНГЛИЙСКИ 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;
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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.
http://obiavidnes.com/obiava/56927/angliyski-za-turizma

ЗА ВСЕКИ, КОЙТО ЖЕЛАЕ ДА ПОЛУЧИ МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТ СЕРТИФИКАТ IELTS, FCE, CAE, TOEFL
А 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/56926/za-vseki-koyto-jelae-da-poluchi-mejdunarodno-priznat-sertifikat----ielts-fce-c

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

АНГЛИЙСКИ 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.
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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:
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/56925/angliyski-za-medicinski-sestri

Индивидуални уроци по български за кандидат -студенти
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”.
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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/56924/individualni-uroci-po-bylgarski-za--kandidat--studenti

НАУЧЕТЕ АНГЛИЙСКИ В ЕЗИКОВ ЦЕНТЪР "РЕЛЕНА 92"
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
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;
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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.
http://obiavidnes.com/obiava/56923/nauchete-angliyski-v-ezikov--centyr-relena-92

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/56922/angliyski--obsht-kurs--v-5-niva--ot-absolyutno-nachinaeshti-do-naprednali

АНГЛИЙСКИ ЗА ЛЕКАРИ
АНГЛИЙСКИ ЗА ЛЕКАРИ
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.
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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/56921/angliyski-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).
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/56920/za-lekari-za-medicinski-sestri

Търся спешно да правя по стандарен секс с едно младо и неопитно момиче обичам да опитам да
лижам сладките ви и малки клиторчета всичко това е безплатн
Аз съм млад тъмнокоскои неопитно момче на 26 годишен 55 килограма от софия и живея на адрес люлин 1 за повече
информация на тел 0877637211 давай
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http://obiavidnes.com/obiava/56919/tyrsya-speshno-da-pravya-po-standaren-seks-s-edno-mlado-i-neopitno-momiche-obicham-da

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
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/56918/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).
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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/56917/angliyski-za-elektroinjeneri--ili--injeneri-po-elektronika

АНГЛИЙСКИ 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:
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
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Свържете се с нас и ще направите голяма крачка към постигане на целта си.
http://obiavidnes.com/obiava/56916/angliyski-za-hotelierstvoto

13.3" (33.78 cm) Asus X301A-RX134D
13.3" (33.78 cm) Asus X301A-RX134D, двуядрен Intel® Core™ i3 2350M 2.3GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB, 500GB,
USB3.0, Free DOS, 1.7kg, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/56915/133-3378-cm-asus-x301a-rx134d

ЛМ-СЕРВИЗ
Със своята мрежа от приемни центрова в страната ЛМ-сервиз ООД предлага качествено обслужване на своите клиенти
за ремонт и гаранционна и извънгаранционна поддръжка на компютърна и офис техника.
http://obiavidnes.com/obiava/56914/lm-serviz

Охлаждаща поставка за лаптоп
Охлаждаща поставка за лаптоп, Canyon CNR-NS01, въртяща се на 360°
http://obiavidnes.com/obiava/56913/ohlajdashta-postavka-za-laptop

Thermaltake V3 BlacX Edition
Thermaltake V3 BlacX Edition, вградена HDD Docking Station, без захранване
http://obiavidnes.com/obiava/56912/thermaltake-v3-blacx-edition

0887232146,фини шпакловки,започване веднага 0887232146,фини шпакловки,часно лице,качеството е гарантирано
Цена: 2.00 лв.
*****0887232146*****
-фини шпакловки.
-гипсова шпакловка.
-латекс бял и цветен.
-топлоизолация.
-обръщане покрай пвц дограма и врати с поставияне на лайсни или
измазване.
-гипсова мазилка.
-пръскана мазилка.
-минерални мазилки.
-замазки.
-зидария.
-бързо,качествно,разумни цени,цени на място при договаряне,майстор с дълга практика в стройтелството,
започване веднага,часно лице.0887232146
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За контакт:
МАЙСТОР-ЧАСНО ЛИЦЕ
Тел: 0887232146
София
http://obiavidnes.com/obiava/56911/0887232146fini-shpaklovkizapochvane-vednaga--

Детективска агенция "Стар"-0885350440
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
- събиране на данни
- намиране на лица
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!!!
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
http://obiavidnes.com/obiava/56910/detektivska-agenciya-star-0885350440

0882551735,фини шпакловки,започване веднага 0882551735
- фини шпакловки.
- гипсова шпакловка.
- латекс бял и цветен.
- топлоизолация.
- обръщане покрай пвц дограма и врати с поставияне на лайсни или
измазване.
- гипсова мазилка.
- пръскана мазилка.
- минерални мазилки.
- замазки.
- зидария.
- бързо, качествно, разумни цени, цени на място при договаряне, майстор с дълга практика в стройтелството,
започване веднага, часно лице.
http://obiavidnes.com/obiava/56909/0882551735fini-shpaklovkizapochvane-vednaga--

Canyon CNR-MSO01NP
Canyon CNR-MSO01NP, оптична (800dpi), черна/розова, USB
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http://obiavidnes.com/obiava/56908/canyon-cnr-mso01np

Canyon CNR-MSO01NB
Canyon CNR-MSO01NB, оптична (800dpi), черна, USB
http://obiavidnes.com/obiava/56907/canyon-cnr-mso01nb

Canyon CNR-MSO01NS
Canyon CNR-MSO01NS, оптична (800dpi), черна/сребриста, USB
http://obiavidnes.com/obiava/56906/canyon-cnr-mso01ns

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/56905/30-50-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/56904/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/
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http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/56903/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Canyon CNR-MSO01NBL
Canyon CNR-MSO01NBL, оптична (800dpi), черна/синя, USB
http://obiavidnes.com/obiava/56902/canyon-cnr-mso01nbl

2 Genius SP-HF800A
2 Genius SP-HF800A, 20W RMS
http://obiavidnes.com/obiava/56901/2-genius-sp-hf800a

Уеб камера Canyon CNR-WCAM413G1
Уеб камера Canyon CNR-WCAM413G1, 1.3Mpix, микрофон
http://obiavidnes.com/obiava/56900/ueb-kamera-canyon-cnr-wcam413g1

HAMA "Shield" (108419)
HAMA "Shield" (108419), калъф за Samsung Galaxy S III, кожен, лилав
http://obiavidnes.com/obiava/56899/hama-shield-108419

Дистрибутори на Аквасорс
Дистрибутори за България
Ако искате да бъдете независими от никой и от нищо , сам да си бъдете шеф и да определяте мястото и времето на
работа.Предлагам Ви работа като Дистрибутор с 30% отстъпка от цената на продуктите ,с регистрация на личен
дистрибуторски номер, което не Ви обвързва с каквито и да било ангажименти за закупуване или разпространяване на
продуктите на АкваСорс.Така можете да пазарувате за себе си с отстъпка или да започнете собствен мрежов бизнес.
АкваСорс предлага суперхрани и хранителни добавки с естествени съставки, които помагат на човешкия организъм да
функционира правилно и пълноценно като му осигуряват качествена клетъчна храна.
Храната, в днешно време не ни доставя необходимите за нормално функциониране на организма вещества. В резултат на
това се чувстваме уморени, губим активност и здравето ни не е това , което бихме искали да бъде. Понякога се стига и
до болести, които трудно се повлияват от медикаменти.
Природните продукти, класифицирани като суперхрани и хранителни добавки, в болшинството от случаите се оказват
ключът към пълното излекуване на много заболявания, които са проблем за съвременната медицина. В това отношение
продуктите на Аква Сорс са уникални, качествени и ценни. Те дават на нашия организъм необходимото за пълноценното
му функциониране.
http://obiavidnes.com/obiava/56898/distributori-na-akvasors

Щори-вътрешни, над 400 цвята, производство и монтаж до 7 дни
Производител съм на вътрешни щори вертикални, хоризонтални - алуминиеви и роло.
Предлагам монтаж и демонтаж на всички видове вътрешни щори, ремонт и смяна на платове на стари щори
Идвам на място, избирате си цвят, произвеждам Ви щорите и ги монтирам до 7 дни.
- безплатно взимане на размери
- безплатна консултация
- безплатна доставка
Над 400 цвята за избор
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Най-ниските цени !!!
Отлично качество, производство и монтаж !!!
www.shtori-bg.freeoda.com
http://obiavidnes.com/obiava/56897/shtori-vytreshni-nad-400-cvyata-proizvodstvo-i-montaj-do-7-dni

Специализиран сервиз на компютърна и офис техника
- Продажба и сервиз на компютърна и офис техника – лаптопи и настолни компютри, компютърни аксесоари и
периферия, принтери, скенери , факс апарати, копирни машини;
- Продажба на оригинални и съвместими консумативи за принтери;
- Зареждане и рециклиране на тонер касети, пълнене на мастилни глави;
- Продажба на счетоводен и складов софтуер;
- Абонаментна поддръжка.
БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА В РАМКИТЕ НА ГР. ГАБРОВО!
АЙ ТИ ПРИНТ ЕООД – гр. Габрово, ул. Шипка 12 тел.: 066/99 03 25, моб.: 0878 100 737
http://obiavidnes.com/obiava/56896/specializiran-serviz-na-kompyutyrna-i-ofis-tehnika

Акции на Згорка АД
Продавам 30 броя акции на Загорка АД по 100 лв. 0887952537
http://obiavidnes.com/obiava/56895/akcii-na-zgorka-ad

Инверторни IGBT електрожени+АРГОН
Инверторни електрожени 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).
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.
Степен на защита IP 21
Входяща мощност (KVA) MMA/TIG- 6,6/4,5
Окомплектовка: кабел за маса, кабел с ръкохватка за електроди, аргонова ръкохватка /шланг за TIG заваряване/, маска и
аксесоари
http://obiavidnes.com/obiava/56894/invertorni-igbt-elektrojeniargon

Немска автоматична машина за СТИРОПОР
Немска автоматична машина за СТИРОПОР с автоматично зареждане, отваряне , затваряне,вадене на блок и т.н. за
2 размера блокове - 1,25 х0,50х4,00 метра и 1,00х0,50х4,00 метра , като по-малкия размер във височина се постига с
оригинална нарязана паропропускаща алуминиева плоча 0,25х0,50х4,00 метра , която се поставя на дъното на машината.
Комплекта включва също пакетираща машина и нарязваща машина за блоковете. Цената за комплекта машини е 45 000
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лева без ДДС . тел. 0887 303 307
http://obiavidnes.com/obiava/56893/nemska-avtomatichna--mashina--za-stiropor

РОСЕН 85
Автошкола „Росен-85” предлага на бъдещите водачи на моторни превозни средства, отлична теоретическа и
практическа подготовка за безопасно поведение на пъя.
Ново бъдеще шофьори избират услугите на учебен център „Росен-85”, заради отличната им репутация и качествено
обучение на правилника за движение и изграждане на практически шофьорски умения.
Обучението, съветите и подход към курсистите през целия шофьорски курс предлага автошкола „Росен-85”. Ще бъда
щастлив с нашия опит и професионализъм да допринесем за Вашия шофьорски курс в приятна и спокойна атмосфера.
Учебен център „Росен-85”
провежда шофьорски курс за категории M,A, B, B+E, C, C+E, D. Ние предлагаме:
професионално и безопасно обучение, квалифицирани инструктори , модерни и комфортни условия на обучение.
http://obiavidnes.com/obiava/56892/rosen-85

Супер цени на мемори матраци Блян
Матраци БЛЯН са първите създадени в България двулицеви непружинни матраци.Те притежават сартификат за
ортопедичност. Производството им се извършва по нова технология без лепила, като по този начин се елиминира всяка
остатъчна миризма. Предлагаме ви луксозната мемори колекция "1001 нощ". Матраците от тази серия биха задоволили
и най-претенциозните и изискани клиенти с високия клас на изработка, богата структура и скъпи материали.
http://obiavidnes.com/obiava/56891/super-ceni-na-memori-matraci-blyan

Супер цени на мемори матраци Блян
Матраци БЛЯН са първите създадени в България двулицеви непружинни матраци.Те притежават сартификат за
ортопедичност. Производството им се извършва по нова технология без лепила, като по този начин се елиминира всяка
остатъчна миризма. Предлагаме ви луксозната мемори колекция "1001 нощ". Матраците от тази серия биха задоволили
и най-претенциозните и изискани клиенти с високия клас на изработка, богата структура и скъпи материали.
http://obiavidnes.com/obiava/56890/super-ceni-na-memori-matraci-blyan

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/56889/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ИНКОГНИТО-ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
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-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/56888/detektivska-agenciya-inkognito-chasten-detektiv

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>JPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
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E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/56887/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Инверторни IGBT електрожени
Инверторни електрожени 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).
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.
Степен на защита IP 21
Входяща мощност (KVA) MMA/TIG- 6,6/4,5
Окомплектовка: кабел за маса, кабел с ръкохватка за електроди, аргонова ръкохватка /шланг за TIG заваряване/, маска и
аксесоари
http://obiavidnes.com/obiava/56886/invertorni-igbt-elektrojeni

БЕНЗИНОВИ ХРАСТОРЕЗ 130 лева
Професионални бензинови косачки /храсторези/ със каска 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. 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 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.
http://obiavidnes.com/obiava/56885/benzinovi-hrastorez-130--leva

БЕНЗИНОВИ ХРАСТОРЕЗИ VIKI С ЦЯЛ ПРЪТ2012
Професионални бензинови косачки /храсторези/ със каска 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. 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
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децибела (Lwa=107db(A))Опаковка: 2 части’.Тегло с 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.
http://obiavidnes.com/obiava/56884/benzinovi-hrastorezi-viki-s-cyal-pryt2012

БЕНЗИНОВИ ХРАСТОРЕЗИ VIKI
Здрава моторна коса с екологичен и мощен двигател.Оборудвана с мултифункционална лостова ръкохватка за
ергономично водене на уреда.За бързо,удобно и икономично косене на големи зелени площи и жилави и спластени бурени и
храсти.Подходяща за честа употреба с голямо натоварване.Окомплектована с подходящ режещ инструмент, може да
се използва и за рязане на дървовидни храсти и стебла с дебелина до 5-7см.Всичко това може да видите в приложеното
по-долу видео.Доставя се в комплект с кордова глава и тризъбен метален нож. .ОБОРУДВАН Е С ЕДИНСТВЕНИЯ НА
НАШИЯ ПАЗАР ОРИГИНАЛЕН, комфортен и лек презраменен колан-САМАР STIHL ЗА БЕЗОПАСНА И УДОБНА
РАБОТА!!!!
Двигателя е с центробежен съединител и помпа за подкачване на горивото при първоначално стартиране.Може да се
слагат циркулярни дискове/имаме такива на склад/за почистване на бурени и млади стебла до 5-7см.Храстореза има
темпомат за поддържане на постоянна скорост на мотора при рязане не е нужно да се дава газ с ръката.Всички
възможни резервни части за храсторези и резачки за дърва,шини,вериги,карбуратори,капаци ролки и много други редовно
на склад.
ВАЖНО !!! УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ ПРИ ПОЛУЧАВАНЕТО НА СТОКИТЕ ИМАТЕ ПРАВО ДА ГИ ПРОВЕРИТЕ И
ТОГАВА ДА ПЛАТИТЕ,ЗАЩОТО НА ПАЗАРА СЕ ПОЯВИХА ФИРМИЧКИ КОИТО СЕ СТРЕМЯТ ДА ВИ ЗАБЛУДЯТ,ЧЕ
ИМАТ САМАР,А ВСЪЩНОСТ ИЗПРАЩАТ ОБИКНОВЕН КОЛАН- НЕОБЕЗОПАСЕН И НЕ ФУНКЦИОНАЛЕН. БЪДЕТЕ
ВНИМАТЕЛНИ !!!!!!
Двигател: бензинов, въздушно охлаждане, един цилиндър, двутактов.

Обем двигател: 45 куб. см. Мощност: 1.8 kw /2.5 конски сили/
Обороти: 6500 об./мин. Максимални обороти: 8000 об./мин.
Диаметър на ножа: 255 мм Омасляване масло/бензин: 1: 40 /1 л бензин a95h: 35 мл двутактово масло/

Обем бензинов резервоар: 1 л Ниво на вибрациите ляво/дясно 2,8/2,4 м/сек? Ниво на шум: 105 db Размери: 183х61х42 мм
http://obiavidnes.com/obiava/56883/benzinovi-hrastorezi-viki

ИХР МЕТАЛ
„Ихр Метал” ЕООД е специализирана фирма за производство на изделия от метал. Освен наличните артикули, фирмата
предага и изработка на такива по размери и спецификация на клиента.
„Ихр Метал” ЕООД е специализирана в производството на изделия от метал – метални гардероби, шкафове,
контейнери, кошчета, колички, пейки и други. В сайта на фирмата ще откриете подробна информация за предлаганите
от нас артикули. Посетете ни на: http://www.ihr-metal.com.
"Фирма „Ихр Метал” ЕООД произвежда изделия от метал. Продуктовия ни каталог включва разнообразие от продукти
за:
- офиси, зали, цехово оборудване
- паркове и градини
- оборудване за складове
- оборудване за транспортиране
"
http://obiavidnes.com/obiava/56882/ihr-metal

Верижен трион Вики
Двигател: бензинов - двутактов, въздушно охлаждане, един цилиндър.
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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. Разгледайте и други наши артикули на адрес:лРазгледайте и други наши артикули на адрес:
htt:mashiniinstrumenti.alle.bg .
http://obiavidnes.com/obiava/56881/verijen-trion-viki

Генератор за ток 3.0 KW монофазен
Предлагаме на Вашето внимение нови бензинови четиритактови генератори "BULPOWER" за монофазен ток,
максимално замерена мощност 3,0 KW, постоянно отдадена мощност - 3 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:ръчно-камшично... 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. Доставяме навсякъде в страната по куриер с наложен платеж/цената на доставката за цяла
България е около 30 лв. и се заплаща от купувача при получаването на генератора.Продажби на едро на всички модели
монофазни и трифазни генератори,инверторни генератори,инверторни електрожени и много други.
http://obiavidnes.com/obiava/56880/generator-za-tok-30-kw-monofazen

БЕНЗИНОВИ МОНОФАЗНИ ГЕНЕРАТОРИ 5.5 KW / 13 Hp - СТАРТЕР
Предлагаме нови бензинови четиритактови генератори , за монофазен ток,мощност 5.5KW,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.
http://obiavidnes.com/obiava/56879/benzinovi-monofazni-generatori-55-kw--13-hp---starter

Инверторни IGBT електрожени + АРГОН
Инверторни електрожени 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).
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.
Степен на защита IP 21
Входяща мощност (KVA) MMA/TIG- 6,6/4,5
Окомплектовка: кабел за маса, кабел с ръкохватка за електроди, аргонова ръкохватка /шланг за TIG заваряване/, маска и
аксесоари
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http://obiavidnes.com/obiava/56878/invertorni-igbt-elektrojeni---argon

ТОНИКС 96
Фирма Тоникс 96 освен производството на стандартни мебели е специализирана в изработването на мебели по
индивидуален проект на клиента. фирмата вече седемнадесет години работи в страната и чужбина.
Фирма Тоникс 96 се намира в град Троян и изработва мебели от масивна дървесина. Производствената база се
разпростира на площ от 400 кв.м. и работят 30 души. Ние задоволява ме и най- капризните клиенти, като изработваме
мебели по техен модел.
Фирма Тоникс 96 е създадена през 1995г.с цел производство и търговия на мебели. През годините се утвърждава с
доброто качество на мебелите си както в страната, така и чужбина
Тоникс 96 е българска фирма предлагаща решение за всеки дом, хотел офис или заведение. За времето от своето
съществуване фирмата се е наложила на пазара с доброто качество и нестандартните си решения за изработка на
мебели.
Тоникс 96 - производство, проектиране и продажба на мебели. Фирмата обзавежда жилища, офиси, заведения и хотели с
кухни, маси, столове, бани, спални, врати, стълбища и др.
http://obiavidnes.com/obiava/56877/toniks-96

Бора ООД
Фирма „Бора” ООД е специализирана в проектирането и изграждането на пречисвателни системи. Можете да се
свържете с нас чрез телефон: 02/818 03 36, факс: 02/818 03 35, електронна поща: bora@cores.bg.
Основната дейност на фирма „Бора” ООД е в областта на пречистване на отпадъчни води – комунално-битови
пречиствателни станции и пречистване на отпадъчни води от хранително-вкусовата промишленост и животновъдни
ферми. За контакти: гр. София, ул. „Любляна” № 46.
„Бора” ООД е фирма, която е спициализирана в проектирането и изграждането на пречиствателни системи. Фирмата е
създадена през 1991 год., като за този период е успяла да утвърди името си в страната и има множество реализирани
проекти. За повече информация, моля посетете сайта ни: http://www.bora.bg.
Вече повече от двадесет години, фирма „Бора” ООД работи в сферата на проектирането и изграждането на
пречиствателни системи. Участвала е в проектирането на пречиствателни станции за отпадъчни води, работила е
съвместно със западни консултантски фирми с доказано качество във водния сектор. Подробности, относно дейността
на фирмата може да получите на телефон: 02/818 03 36.
http://obiavidnes.com/obiava/56876/bora-ood

ВЕСЕЛА ЛЮБОМИРОВА ЦОНЕВА
Частният съдебен изпълнител Весела Любомирова Цонева ще Ви съдейства да съберете вашите вземания от
длъжниците си. За контакти: гр. Габрово, ул. Скобелевска № 32. Телефони: 066/809717 и 0887/939576.
Частен съдебен изпълнител Весела Любомирова Цонева извършва услуги по принудително изпълнение на частни и
публични вземания в района на град Габрово.
http://obiavidnes.com/obiava/56875/vesela-lyubomirova-coneva

ДЖУДИ ДИМИТЪР ВИТАНОВ
Специализиран сервиз „Джуди”, с адрес: гр. София, кв. Хладилника, ул. Люба Величкович №24 е основен дистрибутор на
френската марка SERDI – световен лидер в производството на прецизно оборудване, в това число и с програмно
управление, за производство и ремонт на автомобилни глави. Оборудването на SERDI се използва в заводите на водещи
производители на двигатели, като: BMW, CATERPILLAR, DAF, FORD, GENERAL MOTORS, LIEBHER,
DAIMLER-CHRYSLER CORP., PEUGEOT-CITROEN, PROSCHE, RENAULT, ROVER, TWR, BUICK-OLDS-CADILLAC,
CHEVROLET PONTIAC, DETROIT DIESEL, HARLEY DAVIDSON, FERRARI и т.н., а също във фирмите за тунинговане,
ремонтни предприятия и автосервизи във всички страни по света.
http://obiavidnes.com/obiava/56874/djudi-dimityr-vitanov

Конферентна зала под наем
Конферентна зала под наем на изгодна цена, подходяща за следните дейности:
• Организиране на конференции;
• Провеждане на семинари и обучения;
• Уъркшопи и работни срещи;
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• Организиране на фирмени и частни партита и др.
Залата е с големина 90 кв.м. разполага със собствено озвучаване и отлична климатизация.
Намира се в центъра на София, бул. Дондуков 11
За повече информация, обадете се на тел.: 0878737805 Георги Мичев
e-mail: enter@zala1.com
или
http://zala1.com/zala-za-seminari/
http://obiavidnes.com/obiava/56873/konferentna-zala-pod-naem

Зала за танци под наем
Отдавам зала за почасово ползване на изгодна цена, подходяща за следните дейности:
• Hip-hop
• Латино танци
• Народни танци
• Детски школи
• Аеробика
• Зумба
• Танцови семинари
• Йога
Залата е с големина чиста площ 90 кв.м.
Без колони и преградни стени .
Разполага със собствено озвучаване и отлична климатизация.
Намира се в центъра на София бул. Дондуков 11.
За повече информация, обадете се на тел.: 0878737805 Георги Мичев
e-mail: enter@zala1.com или http://zala1.сom/
http://obiavidnes.com/obiava/56872/zala-za-tanci-pod-naem

Лео експрес
От 1-ви Август 2012 година фирма „Лео Експрес” ЕООД предлага на своите клиенти опцията да доставят своите
пратки до 00:00 часа в централния разпределителен хъб в квартал „Орландовци” ул.Планинско цвете 1. Пратките ще
пътуват същата вечер и ще бъдат разнесени спрямо графика на обслужване на населените места.
Заявки за куриер в рамките на град София на национален номер 0700 102 11 ще бъдат приемани до 21:00 часа,като ще
бъдете посетени от куриер,който ще вземе Вашите пратки от посочения адрес.
http://obiavidnes.com/obiava/56871/leo-ekspres

Наем на презентационно оборудване. Мултимедийни проектори, екрани.
Презентационна техника под наем - мултимедийни проектори, екрани. Най-ниски цени от 35 лв. За вашите презентации,
лекции, конференции, събития.
http://obiavidnes.com/obiava/56870/naem-na-prezentacionno-oborudvane-multimediyni-proektori-ekrani

АДВАЙЗЕРС
Адвайзерс ЕООД е опитна компания в областта на недвижимите имоти, която повече от 10 години посредничи в сделки
за бизнес обекти, оферти под наем, парцели за продажба, управление на сгради. Фирмата предлага съдействието си в
покупко-продажби и наеми на търговски обекти, офис площи, склад под наем. Екипът е от професионалисти и
осъществява цялостни решения при инвестиционна продажба. Благодарение на отличното познаване на пазара на
търговски площи, новини, цени, оферти, статистика, служителите ще реализират успешно вашите запланувани наеми,
продажба и покупка на офис сграда, склад, парцел, жилищен имот, площ, магазин под наем. Адрес: София, ул. Шипка 35,
ет.1, офис 5, +359 4 881 663, +359 88888 2035, +359 888 410969, office@advisers.bg, http://advisers.bg.
http://obiavidnes.com/obiava/56869/advayzers

Община Мездра
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"
Община Мездра е разполовена в Северозападна България. Умереноконтиненталния климат, чистия въздух и добрата
инфраструктура предразполагат за развитието на туризма в общината. Тук може да отседнете в:
Семеен хотел – с. Горна Бешовица
Хотелски комплекс ""РОДИНА""
Комплекс Оазис – с. Зверино
Хотелски комплекс ""Долче Вита""
Семеен хотел с. Типченица
"
http://obiavidnes.com/obiava/56868/obshtina-mezdra

Кул Консулт
"
Фирма Cool Consult.Ltd. извършва монтаж на вентилационни, климатични и отоплителни системи. Благодарение на тях
се осигурява висока енергийна ефективност на дома и офиса. Подготвени специалисти планират и реализират
проектите. Осигурена е доставка на съоръженията до обекта. Получавате гаранция и поддръжка, както и консултиране
в периода на изграждането. София 1113, ул. Николай Хайтов 2, вх. Г, ет. 5, ап.16, 02/870 74 47, coolconsult.com,
office@coolconsult.com.
Фирма Cool Consult.Ltd. извършва монтаж на вентилационни, климатични и отоплителни системи. Благодарение на тях
се осигурява висока енергийна ефективност на дома и офиса. Подготвени специалисти планират и реализират
проектите. Осигурена е доставка на съоръженията до обекта. Получавате гаранция и поддръжка, както и консултиране
в периода на изграждането. София 1113, ул. Николай Хайтов 2, вх. Г, ет. 5, ап.16, 02/870 74 47, coolconsult.com,
office@coolconsult.com."
http://obiavidnes.com/obiava/56867/kul-konsult

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
www.partybux.ovo.bg skype име- obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/56866/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
www.partybux.ovo.bg или се свържете с нас по скайп име на obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/56865/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
www.partybux.ovo.bg или ни пишете на Skype име obqva10 Сложил съм и ДОКАЗАТЕЛСТВА за извършените плащания
Поздрави, Галин Кръстев :)
http://obiavidnes.com/obiava/56864/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

Ате пласт
„Ате Пласт” ООД предлага на своите клиенти и фолиа за строителството. Този сектор със своите обширни дейности
позволява използването на изключително разнообразни типове фолиа. Сред тях са както обичайни продукти като чували

Страница 64/153

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

17.02.2013

и салфетки за транспортиране и опаковане на материали, така и фолиа със специални свойства, които да осигурят
допълнителна сигурност при обезопасяването на материалите или специализирани фолиа за леки продукти. Ние можем
да Ви предложим идеално решение за всеки тип производство на строителни смеси, изолации, санитарни материали,
цимент, керемиди и тухли. Ако търсите транспортна, индустриална опаковка или опаковка за краен клиент, можете да
се свържете с нас на следните телефони: 042 616 131 или 042 616 130.
http://obiavidnes.com/obiava/56863/ate-plast

Ет Нела Пейчева
Фирма ЕТ Нела Пейчева е директен вносител на трактори клас А, японско производство. Поддържаме наличност от 100
броя трактори, предлагаме резервни двигатели за тях. Фирмата осигурява безплатен транспорт за цялата страна,
както и гаранционен и извънгаранционен сервиз.
Фирма ЕТ Нела Пейчева се занимава с внос на трактори японско производство, клас А. Предлагаме резервни двигатели за
тях, разполагаме с наличност от 100 броя. Безплатна доставка за цялата страна.
http://obiavidnes.com/obiava/56862/et-nela-peycheva

Димитър Иванов 98
"ЕТ ""Димитър Иванов 98"" развива своята дейност в областта на селското стопанство.
Фирмата произвежда пшеница, слънчоглед, люцерна. Отглежда, крави, телета и йоници.
"
ЕТ "Димитър Иванов 98" извършва обработване на земеделска земя с цел производство на пшеница, слънчоглед и
люцерна. Фирмата отглежда и едър рогат добитък - крави, телета и йоници.
http://obiavidnes.com/obiava/56861/dimityr-ivanov-98

Ударни перфоратори реплика на BOSCH 2-26 със сменяеми патронници
Перфораторите са с 2 бързосменяеми патронника
Характеристики на перфораторите:
- Мощен 800 W мотор и сила на удара 3 J за бързо проникване при пробиване
- Спиране на въртенето за изсичане
- Спиране на удара за пробиване в стомана и дърво
- Лесна смяна на захвата на инструмента
- Сферична връзка на кабела за предотвратяване на прекъсването му
- Меко противоплъзгащо покритие на главната и допълнителната ръкохватка за сигурно хващане
- Предпазен съединител
- Въртяща се плоча с четкодържатели (за еднаква мощност при дясно и ляво въртене)
Технически данни
- Номинална консумирана мощност 800 W
- Енергия на удара 0 – 3 J
- Честота на ударите при номинални обороти 0 – 4.000 min-1
- Номинални обороти 0 – 900 min-1
- Тегло без кабел 2,7 kg
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- Дължина 377 mm
- Широчина 83 mm
- Височина 210 mm
- Захват на инструмента SDS-plus
- Диапазон на пробиване:
- O на отвора в бетон със свредло за перфоратори 4 – 26 mm
- Оптимална област на приложение в бетон със свредло за перфоратори 8 – 16 mm
- Макс. O на отвора в зидария с корона за ядково пробиване 68 mm
- Макс.O на пробиване в стомана 13 mm
- Макс. O на отвора в дърво 30 mm
Функции
- Бързосменяеми патронници (1 бр. патронник SDS Plus захват, 1 бр. патронник бързозатягащ-обикновен захват)
- Безстепенно регулиране на оборотите
- Дясно/ляво въртене
- Electronic
- Предпазен съединител
Цена: 100лв.

Доставяме до всяка точка на България чрез куриер с опция наложен платеж(плащате след получаване на машината) и
опция "отвори и виж преди да платиш".
Цени за доставка: До офис на куриерската фирма Еконт - 10лв, до посочен от вас адрес - 15лв.
уеб сайт: http://xn--e1afbosdj.naedro.eu/perforatori_replika_bosch-2-26.html
За запитвания и поръчки:
тел: 0886-22-96-97, 038/58-64-64
http://obiavidnes.com/obiava/56860/udarni-perforatori-replika-na-bosch-2-26-sys-smenyaemi-patronnici

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: --->
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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/56859/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den-

ИДЕАЛНИЯТ НАЧИН ДА ПЕЧЕЛИТЕ ДО 30-50 ЛЕВА ДНЕВНО-ПРАВИ ПАРИ ПРЕЗ
СВОБОДНОТО СИ ВРЕМЕ от ДОМА СИ
Работите си от вкъщи! Нямате шеф на главата! Вие сте си шеф! Минимална работа на ден от 30 минути!
Работите повече - печелите повече! Лесно е! За повече информация, влезте в сайта: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/56858/idealniyat-nachin-da-pechelite-do-30-50-leva-dnevno-pravi-pari-prez-svobodnoto-si-v

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/56857/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

АГРОХИМКОНСУЛТ
Фирма Агрохимконсулт-3 търгува с препарати за растителната защита. Произвежда семена и посевни материали. За
контакти: гр. Разград, ул. Стефан Караджа 4, вх.В, ап.16, п.к.133; тел:084660980
Фирма Агрохимконсулт-3 предлага растително защитни препарати - фунгициди, инсектициди, акарициди, хербициди,
нематоциди . Азотни, фосфорни, калиеви и комбинирани торове. Разнообразни сортови семена и посевни материали.
"Фирмата Агрохимконсулт-3 е специализирана в производство и търговия със семена и посевен материал, също и с
търговия с препарати за растителна защита, минерални торове.
"
Агрохимконсулт-3 - търговия с препарати за растителна защита, семена и посевни материали, производство на зърнени
култури. За контакти: гр. Разград, ул. Стефан Караджа 4, вх.В, ап.16, п.к.133; тел:084660980
http://obiavidnes.com/obiava/56856/agrohimkonsult

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
www.partybux.ovo.bg skype име- obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/56855/sigurna-rabota

ПРЕДЛАГАМ ДОПЪЛНИТЕЛНА РАБОТА ПО ИНТЕРНЕТ
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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
www.partybux.ovo.bg или се свържете с нас по скайп име на obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/56854/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
www.partybux.ovo.bg или ни пишете на Skype име obqva10 Сложил съм и ДОКАЗАТЕЛСТВА за извършените плащания
Поздрави, Галин Кръстев :)
http://obiavidnes.com/obiava/56853/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

Софийска стокова борса
Софийската Стокова борса е първият и най-голям борсов пазар, актуален както на спотния, така и на срочния пазар.
Съществуващ повече от 20 години и въпреки глобалната финансово - икономическа криза, успява да отбележи
внушителен ръст и възходящ тренд.
Софийската Стокова Борса (SCE) е първата и най-голяма бързоликвидна борса, действаща какво в спотния, така и в
срочния пазар. ССБ съществува вече 20 години и успява да се пребори с глобалната финансово-икономическа криза, като
отбелязва внушителен ръст от 30% през последната година. Брокерите са добре подготвени и познават не само
борсовите правила, но и пазарната конюнктура за търгуваните стоки.
http://obiavidnes.com/obiava/56852/sofiyska-stokova-borsa

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 Индивидуален уникален дизайн за всеки
интериор с професионална визия.
http://obiavidnes.com/obiava/56851/interioren-dizayn-eksterioren-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-sgra

Витоша Сбал
Болница Витошасе занимава с лечение на остеопоротични фрактури при най-възрастните. Здравното заведение работи
по социална програма, насочена към подпомагане на самотни възрастни хора – ако се налага влагане на импланти, то
тяхната цена ще бъде до 50% по-евтина в сравнение с другите болници. Поемаме частично разходите за импланти!
Заповядайте при нас!
http://obiavidnes.com/obiava/56850/vitosha-sbal

Адванс Интернешънъл Транспорт Инк
Адванс Интернешънъл Транспорт Инк. предлага услуги в сферата на логистиката и спедицията. Предлагаме
специализирани услуги за управление на проекти товари. Предлагаме въздушен транспорт, воден транспорт, сухопътен
транспорт и железопътен транспорт на Вашите товари. Занимаваме се с извънгабаритни и опасни товари, халета и
други.
http://obiavidnes.com/obiava/56849/advansinterneshynyl-transportink

Оградни системи Геопол
Официален вносител на италианските оградни мрежи Cavatorta е фирма ОГРАДНИ СИСТЕМИ ГЕОПОЛ ООД. Склад с
точково заварени оградни мрежи, плетени, поцинковани мрежи или с PVC покритие. Избор от огради за спортни
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площадки, магистрални мрежи. Наличности с бодливи телове, стоманени гвоздеи, оградни стълбове, врати, пана и
аксесоари за монтаж. Осигуряваме дистрибуция в цяла България и правим отстъпки при големи количества. Пазарджик
4400, ул. Киселец 32, 034447415; 0887982400, www.ogradi-geopol.com
http://obiavidnes.com/obiava/56848/ogradni-sistemi-geopol

Община Никола Козлево
Община Никола Козлево е от обл. Шумен в Североизточна България. Територията й е 264.33 km
http://obiavidnes.com/obiava/56847/obshtina--nikola-kozlevo

Фриматор -ултразвуков пилинг
Фриматор -ултразвуков пилинг
Този апарат е специално разработен за почистване на петна и заглаждане на бръчки чрез високо-честотни вибрации,
които правят кожата по-мека и отстраняват повърхностния слой, себум и замърсявания.
Фриматорът отстранява акне и белези от шарка, намалява меланина и тъмните петна, и като резултат прави кожата
на лицето блестяща и свежа.
Проникващият ефект на ултразвука масажира и почиства кожата в дълбочина. Фимраторът почиства порите,
премахва ефективно петна,
бръчки, пъпки и роговия слой, така че кожата ви изглежда бяла, чиста и еластична.
Фриматорът е най-популярния козметичен инструмент.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
http://obiavidnes.com/obiava/56846/frimator--ultrazvukov-piling

Електрическа подочистачка Twister Sweeper
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/.
0877540309
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/56845/elektricheska-podochistachka-twister-sweeper
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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.
ego elips,Ego twist,Elips,mona,
eGo ce4 ,eGo W,eGo ce5 ,eGo ce6
За повече информация кликнете тук
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/56844/elektronna-cigara

Докато се забавлявате нека парите работят за вас при условие че вие не влагате нито лев.
Допълнителни доходи от вашия домашен компютър. За около два часа работа в интернет можете да печелите от
няколко долара до няколко десетки долара дневно. Регистрирате се с линковете по-долу и четете указанията в сайта.
Ако не всичко ви е ясно ползвайте Google преводача. Отваряте (кликате) платените линкове и печелите. Не е необходимо
да разглеждате рекламите. Минимизирайте. Така не губите време и отваряте следващия сайт. Рекламките се обновяват
обикновено на 24 часа, на някой от посочените сайтове и по-често. Няма спам, няма вируси. Натрупаните суми се
теглят след като стигнете минимума, като за всеки сайт той е различен от няколко цента до няколко долара.
Съществуват множеството подобни измамни сайтове, като тук съм посочил само такива, на които съм се регистрирал
и със сигурност плащат. Трябва да сте постоянни и ще се радвате на успех. Като натрупате известна сума на някой от
посочените сайтовете можете да си наемете хора, които кликат за вас (реферали), срещу няколко цента. Плащането
става през Paypal или Alertpay. Моя съвет е да не регистрирате там дебитните си карти. Поръчайте си Visa от някоя
наша банка онлайн. Става бързо, безплатно и най-вече безопасно.
Желая Ви успех.
http://www.neobux.com/?r=gatev1
http://www.clixsense.com/?4433903
http://obiavidnes.com/obiava/56843/dokato-se-zabavlyavate-neka-parite-rabotyat-za-vas-pri-uslovie-che-vie-ne-vlagate-n

Бебешки онлайн магазин Бамболино
"БАМБОЛИНО – БЕБЕШКИ ОНЛАЙН МАГАЗИН предлага всичко за Вашето малко слънчице. Разнообразие от бебешки
аксесоари, бебешки буйки и обувки, също и дрехи за бебето, принадлежности за банята, памперси, различни видове
бебешки креватчета, комплекти за спане, детски играчки. Магазинът разполага с бебешки каши, млека, чайове. Налична
козметика за бебета. Вземете столчета за хранене, бебешки колички, комплекти за изписване, проходилки, столчета за
кола. Адрес: гр. Бургас, комплекс Зорница, бл. 57, 056 862 421, 0886 890 232, http://www.bambolino.bg/.
"
http://obiavidnes.com/obiava/56842/bebeshki-onlayn-magazin-bambolino

Община Оряхово
Община Оряхово е част от Област Враца и е разположена в Северозападна България по поречието на р.Дунав. Площта й
е 329 хил.дка. с население от 15 000 души в седем населени места. Гранично контролно пропускателният пункт и
фериботът са ключови за района. Добре развити са учебната и читалищната дейност с 11 учебни заведения и 7
читалища. Централната общинска администрация е на адрес: гр.Оряхово, п.к. 3300, ул. Андрей Чапразов 15,
mail@oriahovo.bg, тел: 09171/4702; 4703, http://oriahovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/56841/obshtina-oryahovo

Община Кнежа
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Община Кнежа е разположена в Северозападна България на 30 км. южно от р. Дунав , в равнината между р. Искър – на
изток , р. Скът на запад и Предбалкана – на юг. Простира се на площ от 317 812 дка , а само общинският център е
разпрострян върху 7 кв. км. площ .
Съгласно административно-териториалното деление на страната Община Кнежа премина в Плевенска област и
включва четири населени места – гр. Кнежа и селата Бреница, Еница и Лазарово.
Селското стопанство в град Кнежа е основен поминък на хората в района, което го поставя на челни позиции при
задоволяване на техните потребности. Общата обработваема земя в Община Кнежа е 299 091 дка.
В района на Община Кнежа почвено-климатичните условия са много подходящи за развитие на зърнени култури,
зеленчукопроизводство, отглеждане на билки и трайни насаждения. Основна пречка е напояването на културите.
Като основни направления на развитие на животновъдството в Община Кнежа могат да се посочат отглеждането на
едър и дребен рогат добитък в личните стопанства, които осигуряват храна под форма на мляко, мазнина, и месо за
населението, а наред с него и дребните пернати животни.
http://obiavidnes.com/obiava/56840/obshtina-kneja

15.6" (39.62 cm) ACER V3-571G-73638G1TMaii
15.6" (39.62 cm) ACER V3-571G-73638G1TMaii, четириядрен Intel® Core™ i7 3632QM 2.2/3.2GHz, IPS FULL HD LED
Display & GeForce GT 730M 4GB (HDMI), 8GB, 1TB, USB3.0, Linux, 2.6kg, 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/56839/156-3962-cm-acer-v3-571g-73638g1tmaii

Вегер рент а кар;Opel Zafira pod naem ;rent a car Sofia
Вегер рент а кар предлага на Вашето внимание Oпел Зафира-семеен клас автомобил под наем на атрактивната цена от
20.5 евро на ден без ДДС за период на наемане от един месец. Промоцията е актуална до края на Април месец 2013г.
Резервирайте сега!
http://www.vegercar.com
http://obiavidnes.com/obiava/56838/veger-rent-a-karopel-zafira-pod-naem-rent-a-car-sofia

Вегер рент а кар;Opel Zafira pod naem ;rent a car Sofia
Вегер рент а кар предлага на Вашето внимание Oпел Зафира-семеен клас автомобил под наем на атрактивната цена от
20.5 евро на ден без ДДС за период на наемане от един месец. Промоцията е актуална до края на Април месец 2013г.
Резервирайте сега!
http://www.vegercar.com
http://obiavidnes.com/obiava/56837/veger-rent-a-karopel-zafira-pod-naem-rent-a-car-sofia

Вегер рент а кар
Вегер рент а кар предлага на Вашето внимание Oпел Зафира-семеен клас автомобил под наем на атрактивната цена от
20.5 евро на ден без ДДС за период на наемане от един месец. Промоцията е актуална до края на Април месец 2013г.
Резервирайте сега!
http://www.vegercar.com
http://obiavidnes.com/obiava/56836/veger-rent-a-kar

Изомакс
. Лесни за полагане и надеждни – това са студените хидроизолации на битумна основа Изомакс. Полагат се с четка или
мече дори от неспециалисти!
. Изомакс е студена битумна хидроизолация на водна основа. Тя е екологична и лесна за полагане. Принципната разлика с
рулонната хидроизолация е, че е течна и позволява плътно прилепване към изолираната повърхност и така се избягва
образуването на въздушни джобове.
http://obiavidnes.com/obiava/56835/izomaks

30-50 лева дневно , само за няколко минути на ден !
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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/56834/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den-

ПОВИШЕТЕ ПРИХОДИТЕ СИ С НАД 600-900 $ НА МЕСЕЦ
http://easymoneybg.ovo.bg/ - ЩЕ ВИ ПОКАЖА КАК СТАВА ВСИЧКО

!

-

ЕТО

ТУК-

Повишете приходите си с над 600-900 $ 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/56833/povishete-prihodite-si-s-nad-600-900--na-mesec----eto-tuk--httpeasymoneybgo

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/56832/30-50-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/56831/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/56830/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Контур Уелнес
Контур Уелнес е СПА център, където ще възстановите тялото си от ежедневния стрес и ще презаредите душата си с
добро настроение. Кратки програми или разточително релаксиращи процедури. Кранио-сакрална терапия, Класически
масаж и арома масажи, Етно масажи, сауна, антицелулитни масажи, детоксикиращ лимфодренаж, Сайонджи масаж,
Възстановяване и баланс, Индийски масаж на глава, Активен релакс, Йога, Гимнастика, Лицева козметика. За
експериментаторите Хавайски масажи, Хамам Тай, Китайски, Бали, масаж със стъпала на тибетските монаси –
Ашиацу. Хранителни режими. Адрес: София, кв. Манастирски Ливади, бул. България 90, телефон: 02 8549559, 0886
102942, www.kontur-wellness.com.
http://obiavidnes.com/obiava/56829/kontur-uelnes

Спа хотел Извор
SPA хотел ИЗВОР е с четири звезди и е разположен в Сърнена средна гора, в комплекса Старозагорски минерални бани.
На разположение са 12 стаи, 2 студиa, 4 апартамента и напълно оборудвана конферентна зала с 80 места. Всяко
помещение е с тераса, баня с душ или вана, сешоар, отопление, телефон, сейф, телевизор, рум сървис. Сградата е с
асансьор, паркинг, интернет. За по-малките гости има и детска площадка. Отпуснете се в басейна, освежете се във
фитнеса, починете си в сауната и парната баня, раздвижете си с подводни процедури, релаксирайте с масажи и
терапии. Информация и резервации по телефона, през интернет или на място: Курортът Старозагорски минерални бани
е на 15 км. северозападно от Стара Загора. Телефони: 04111 22 14, 088 889 20 72, GPS-координати: 42.2713 с.ш. / 25.000
и.д., http://izvor-hotel.com.
http://obiavidnes.com/obiava/56828/spa-hotel-izvor

ИНТЕР АГРО ТРАНС ЕООД
ИНТЕР АГРО ТРАНС ЕООД съществува от 2004 г. и от тогава извършва търговия с препарати за растителна защита,
горива, тор, семена, транспорт и съхранение на зърно, резервни части за селскостопанска техника. Компанията работи
с висококачествени марки като Bayer, Pioneer, BASF Syngenta AGRIA Dupont , Pioneer, LG Limagrain, Dekalb, Rapool,
Екофол, Bayer. Фирмата обработва и над 40 хил. дка земеделска земя, държи ниски цени, има изградена търговска
мрежа. Повече информация: Офис в гр. Силистра, ул. Добруджа 1, ет. 6; Офис в гр. Добрич, ул. България 1, ет. 5, 0885
800 318, www.interagrotrans.com.
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ИНТЕР АГРО ТРАНС ЕООД е с предмет на дейност търгивя със семена, препарати за растителна защита, тор, горива,
съхранение и транспорт на зърно, резервни части за селскостопанска техника. Фирмата предлага и използва само
наложени продукти на BASF Syngenta AGRIA Dupont, Bayer, Pioneer, Rapool, Екофол, LG Limagrain, Dekalb. Обработва и
земеделска земя, поддържа добри цени, разполага с складове. За връзка с екипа: Офис в гр. Силистра, ул. Добруджа 1, ет.
6; Офис в гр. Добрич, ул. България 1, ет. 5, 0885 800 318, www.interagrotrans.com.
http://obiavidnes.com/obiava/56827/inter-agro-trans-eood

Хотел Белвю Слънчев бряг
В северната част на Слънчев бряг, на първа линия до плажа се намира хотел Белвю. Има 4 звезди, на 12 етажа, 248
двойни стаи, 6 апартамента и 16 фамилни стаи със свързваща врата. Стаите са снабдени с кабелна телевизия, директен
телефон, климатик, минибар, радио, румсервиз, самостоятелен санитарен възел, сешоар. В хотела работят два
ресторанта – Белвю, с тераса и изглед към морето и Бендита. Менюто е от българска и европейска кухня. Хотелът
предлага детски кът, билярд, интернет зала, информация от представителите на Туроператорските фирми, лятна
градина, открит басейн с малък детски басейн, охраняем паркинг, собствен плаж , фитнес център, фризьорски салон,
rent-a-car, екскурзии, масаж , обмяна на валута , трансфери. информация: 8240 Слънчев Бряг, тел.: +359 554 25575,
office@hotelbellevue-bg.com, www.hotelbellevue-bg.com.
http://obiavidnes.com/obiava/56826/hotel-belvyu--slynchev-bryag

АЛФА КУОЛИТИ БЪЛГАРИЯ
ISO (ИСО) 9001 - Управление на качеството. Приготовлението за сертифициране по стандарт ISO 9001 с помощта на
опитните консултанти на АКБ ЕООД е най- ефективният начин за получаванет на сертификат ISO 9001. Прилагането
на сертификат ISO 9001 най-често е първото условие за участие в търгове и обществени поръчки. Подготовката за
сертификация (от А до Я) представлява обучение, диагностика, планиране, проектиране и попълване на документация,
вътрешен одит и всички нужни подобрения. Подсигуряваме съпорт по време на одитите за сертификация, което
гарантира успешното им минаване и придобиването на сертификат. Конкретна информация за срокове на изпълнение и
цена ще Ви изпратим след запитване. гр. София, бул. Никола Вапцаров 27, тел./ факс: 02 868 75 31,
iso9001@iso-certificate.eu, www.iso9001bg.com.
http://obiavidnes.com/obiava/56825/alfa-kuoliti-bylgariya

Сатурн 2
САТУРН 2 ООД е регистрирано в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в
България за строителство от: ЧЕТВЪРТА ГРУПА - строежи от благоустройствената инфраструктура,
хидротехническото строителство и опазването на околната среда, с приоритет на групата строежи от втора и трета
категория.
САТУРН 2 ООД е регистрирано в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в
България за строителство от: ПЕТА ГРУПА - отделни видове СМР съгласно Националната класификация на
икономическите дейности.
"Фирма САТУРН 2 ООД предлага следните услуги:
- проектиране, изграждане и поддръжка на: силнотокови и слаботокови ел. инсталации;
- услуги от окабеляването на ново помещение до монтажа на осветителните тела;
- монтаж на главни разпределителни табла;
- внос и продажба на силно и слаботокови кабели от Турция;
"
http://obiavidnes.com/obiava/56824/saturn-2

ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ШИРОКА ПОЛЯНА
"ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ШИРОКА ПОЛЯНА заема западната част на Западните Родопи, попада изцяло
в обл. Пазарджик и покрива част от община Батак. Обхватът му е 10 990 хектара и включва няколко реки и язовири.
Природата е идеална за риболов, екотуризъм, спорт, лов, както и за пълноценна почивка. Характерна тук е късната
пролет, лятото е кратко и хладно, есента – топла, а зимата - студена и дълга с дебел сняг. Местностите „Кемера” и
„Дженевра” разкриват останки от римско време. Тук е и защитената местност „Дупката”. Резерватът е богат на
растителни и животински видове - широколистни, иглолистни дървета, билки. Обитават го всички типични за нашите
гори животни, а също и скокливите диви кози; дивечът е представен от благороден елен, глухар, сърна, дива коза, дива
свиня, лисица, мечка и заек, както и от доскоро застрашеният вид - муфлон. Гр.Батак, местност „Широка поляна”, тел.:
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03553/ 21 68, e-mail: dlsshirokapoliana@ucdp-smolian.com.
"
http://obiavidnes.com/obiava/56823/tp-dyrjavno-lovno-stopanstvo-shiroka-polyana

15.6" (39.62 cm) Lenovo IdeaPad Z500 59366588
15.6" (39.62 cm) Lenovo IdeaPad Z500 59366588, White Pearl, двуядрен Intel® Pentium® 2020M 2.4GHz, HD LED Display &
GeForce GТ 635M 2GB (HDMI), 4GB, 1TB, USB3.0, DOS, 2.2kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/56822/156-3962-cm-lenovo-ideapad-z500-59366588

Ивве еоод
Талпи, палета, дюшеме, ламперия и други дървени материали, може да намерите в фирма Ивве ЕООД. Продуктите на
фирмата са с високо качество, благодарение на съвременното оборудване и квалифицирания персонал.
Фирма Ивве ЕООД произвежда и продава дървен материал. Внася гръцки тухли и керемиди. Доставя дървен материал от
Румъния. Предлага транспорт, сушене на дървен материал, рендосване и други дърводелски услуги. За контакти: 0889
845 605
Ивве ЕООД е създадена през 2002г. Основната дейност на фирмата е производство и продажба на различни видове
дървен материал. Предлага палета, дюшемета, талпи, ламперии, челни дъски и други. Съвременното оборудване и добре
обучения персонал допринасят за високото качество на продуктите.
http://obiavidnes.com/obiava/56821/ivve-eood

Хотел и SPA ОТДИХ
Уютният четиризвезден ОТДИХ Хотел & SPA е в озеленената централна част на рок градчето Каварна, в недалечно
съседство с плажната ивица – на 1 км. В него се отдават 55 стаи, 6 апартамента и оборудвана зала за бизнес срещи.
Ползвате открит и закрит басейн, интернет, бюро за обмяна на валута, подземен и надземен паркинг, лоби бар, механа с
национални специалитети, SPA център, магазинчета, ресторант, фризьорски салон. Летище Варна е на разстояние 64
км. Подробности и резервации ще получите на телефоните или през контактната форма в сайта: гр. Каварна 9650, бул.
България, Градски парк, тел.: +359 570 830 49, +359 885 506321, http://www.hotelotdih.com.
http://obiavidnes.com/obiava/56820/hotel-i-spa-otdih

Община Твърдица
Община Твърдица е разположена в северозападната част на Сливенска област. Посетете Твърдица през пролетта и
станете част от Регионалния детския фолклорен празник „Пролетни игри и обичаи –Цветница”. На Петков ден тук се
провежда автомобилно Рали „Твърдица”, което възстановява традицията на домакинство на града в този спорт от
70-те години. На: 9 май – гр. Шивачево празник на пенсионерските клубове от региона – „На чаша бяло вино”; на
Великден, когато е празникът на с.Оризари, на Спасов ден – в с.Сборище, на Св.Константин и Елена 21 май - в
с.Червенаково и с. Боров дол, на Петковден празнува Твърдица, на Димитровден – Шивачево, а на Архангеловден - кв.
Козарево.
http://obiavidnes.com/obiava/56819/obshtina-tvyrdica

Етап Адресс АД
ЕТАП АДРЕСС АД е превозвач на пътници с автобусен транспорт в страната и в чужбина. Съвместно с туроператора
Груп плюс ООД използват собствена авторемонтна база и автопарк. Над 30 автобусни линии всекидневно в България.
Колите им са климатизирани, с хладилник, кафемашина, TV, DVD, микрофон, снабдени са с двойни подлакътници на
седалките, ABS спирачна система. Качеството на пътуването е високо, заради редовната техническа поддръжка и
квалифицирания екип. Разработените графици и съществуването на над 30 офиса в страната предлагат пълноценно
обслужване на населението. гр. София 1504, бул. Васил Левски 138, 02/ 945 39 99, Билетен център – Централна автогара
(София), 02/ 81 33 100, http://www.etapgroup.com.
http://obiavidnes.com/obiava/56818/etap-adress-ad

Автотрейд
АВТОТРЕЙД е дългогодишен доставчик и търговец на резервни части за леки автомобили, товарни автомобили, камиони,
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автобуси, ремаркета и др. произведени в ЕС. Една година гаранция и сертификат за качество, доставка в цялата страна.
Mercedes, MAN, Volvo, Scania, DAF, Iveco, BPW и Renault, ROR, SAF, отоплители Webasto, FRUEHAUF оси, части за
хладилни агрегати Thermo–King. Части за съединители, двигатели, части за скоростни кутии и диференциали,
охладителна система, филтри, кормилно управление, спирачна система, окачване, главини, масла, електрическа система,
греси и антифризи, ауспуси и изпускателни тръби, буфери и лафети, части за кабини и каросерия, аксесоари. Магазини:
гр. Пловдив, ул. Копривките 2, след Гарнизона фурна, тел.: 032/ 643699, e-mail: info@autotrade-bg.net,
http://www.autotrade-bg.net; гр. Пазарджик, бул. България 91, откъм Околовръстното шосе, тел.: 034/ 986646, 088/
8904976.
http://obiavidnes.com/obiava/56817/avtotreyd

Сдружение АБ - Асфалт и Бетон
Сдружение АБ – Асфалт и Бетон Хасково произвежда: камък трошен за пътни основи и асфалтови покрития; едър
добавъчен материал за бетон; пясък за пътна настилка; пясък за бетон и бетонови изделия; пътна асфалтова смес тип
А; асфалтобетонна смес за основа тип А 0, ll марка; асфалтова смес тип Биндер; брашно минерално за асфалтобетони
смеси; бетон класове 10, 12.5, 15, 20, 25, 30.
Дейността на сдружение АБ –Асфалт и Бетон е строителство, ремонт и поддръжка на пътища и пътни съоръжения.
Фирмата разполага с модерни машини и съоръжения, лицензирана строително изпитвателна лаборатория, бетонов
център, товарни автомобили, както за собствени така и за транспортни услуги.
http://obiavidnes.com/obiava/56816/sdrujenie-ab---asfalt-i-beton

Гроу Комб лазерна четка за коса
Гроу Комб лазерна четка за коса
Гроу Комб използва инфрачервени и лазерни лъчи с терапевтично действие. Тяхната енергия достига корените и
подобрява кръвообращението на скалпа!
Тя предизвиква появата на нови корени в кожните торбички и растеж на нова коса!
Резултатът е стимулация и обновяване на отделните кожни торбички на косъма,
водещи до възстановяване растежа на косата!
Гроу Комб има режим на вибрация за приятен масаж на скалпа. Ускорява кръвообращението и повишава притока на
кръв!
Използвайте 10 минути на ден и вижте резултата!
Ако косата отдавна ви е казала 'Сбогом', отстранете приставката и използвайте направо върху скалпа!
Гроу Комб е лесна за използване, получавате и 3 подаръка:
1 ръчен масажор
2 четка за коса
3 комплект за маникюр
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/56815/grou-komb-lazerna-chetka-za-kosa
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Athlon II X4 750K четири-ядрен (3.4GHz (Turbo Freq. @4.0GHz)
Athlon II X4 750K четири-ядрен (3.4GHz (Turbo Freq. @4.0GHz), 4MB L2, 100W, FM2) Black Edition
http://obiavidnes.com/obiava/56814/athlon-ii-x4-750k-chetiri-yadren-34ghz-turbo-freq-40ghz

НАЙ-БЪРЗИТЕ КРЕДИТИ от 500 до 1000 лв само за 30 минути
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/53334/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.
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/53335/lesni-i-byrzi-pari-onlayn-ot-burzikreditibg-samo-za-vas-ot-500-do-1000-lv

Ivy Bridge Pentium® G2010 дву-ядрен (2.8GHz
Ivy Bridge Pentium® G2010 дву-ядрен (2.8GHz, 3MB L3, 650MHz GPU, LGA1155) BOX
http://obiavidnes.com/obiava/56813/ivy-bridge-pentium-g2010-dvu-yadren-28ghz

20" (50.8 cm) Philips 200V4LSB HD+ LED
20" (50.8 cm) Philips 200V4LSB HD+ LED, 5ms 10 000 000:1 250cd/m2 DVI (HDCP), черен, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/56812/20-508-cm-philips-200v4lsb-hd-led

27" (68.58 cm) Philips 273E3LSB
27" (68.58 cm) Philips 273E3LSB, FULL HD LED, 3.5ms 20 000 000:1 300cd/m2, DVI, черен, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/56811/27-6858-cm-philips-273e3lsb

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 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 и ОТГОВОРНОСТ
са в съответствие с действащата нормативна уредба.
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ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация. За старите
ЗАДЪЛЖЕНИЯ на дружеството , което е предмет на продажба , бившият собственик не носи финансова отговорност.
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД ) от всички бизнес сектори и региони на страната.
Гарантираме лоялност към Клиентите си , пълна конфиденциалност , качество и професионализъм, посветеност на
Клиента и индивидуален подход към всеки отделен случай.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр. Велико Търново
0884 57 80 53
0877 37 20 83
http://obiavidnes.com/obiava/56810/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 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 и ОТГОВОРНОСТ
са в съответствие с действащата нормативна уредба.
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация. За старите
ЗАДЪЛЖЕНИЯ на дружеството , което е предмет на продажба , бившият собственик не носи финансова отговорност.
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД ) от всички бизнес сектори и региони на страната.
Гарантираме лоялност към Клиентите си , пълна конфиденциалност , качество и професионализъм, посветеност на
Клиента и индивидуален подход към всеки отделен случай.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр. Велико Търново
0884 57 80 53
0877 37 20 83
http://obiavidnes.com/obiava/56809/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 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 и ОТГОВОРНОСТ
са в съответствие с действащата нормативна уредба.
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация. За старите
ЗАДЪЛЖЕНИЯ на дружеството , което е предмет на продажба , бившият собственик не носи финансова отговорност.
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Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД ) от всички бизнес сектори и региони на страната.
Гарантираме лоялност към Клиентите си , пълна конфиденциалност , качество и професионализъм, посветеност на
Клиента и индивидуален подход към всеки отделен случай.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр. Велико Търново
0884 57 80 53
0877 37 20 83
http://obiavidnes.com/obiava/56808/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

HAMA Casano
HAMA Casano, Slim, черна, USB
http://obiavidnes.com/obiava/56807/hama-casano

Brother MFC-J4410DW цветен мастилен принтер/копир/скенер
Brother MFC-J4410DW цветен мастилен принтер/копир/скенер, 18/ 16стр/мин, 6000x1200dpi, ADF, WiFi 802.11 & Lan,
USB, 2+1 г.
http://obiavidnes.com/obiava/56806/brother-mfc-j4410dw-cveten-mastilen-printerkopirskener

Калъф за таблет Aha "Lenni" (101480)
Калъф за таблет Aha "Lenni" (101480), черен, до 7" (17.78 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/56805/kalyf-za-tablet-aha-lenni-101480

Калъф за таблет Aha "Lenni" (101483)
Калъф за таблет Aha "Lenni" (101483), черен, до 10.1" (25.60 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/56804/kalyf-za-tablet-aha-lenni-101483

Калъф за таблет Aha "Lenni" (101484)
Калъф за таблет Aha "Lenni" (101484), тъмно-син, до 10.1" (25.60 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/56803/kalyf-za-tablet-aha-lenni-101484

Калъф за таблет Aha "Sanni" (101485)
Калъф за таблет Aha "Sanni" (101485), лилав, до 10.1" (25.60 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/56802/kalyf-za-tablet-aha-sanni-101485

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.http://www.facebook.com/3DkoevDesig Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с
професионална визия.
http://obiavidnes.com/obiava/56801/interioren-dizayn-eksterioren-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-sgra

Избери къде да отидеш тази вечер
Нашият сайт съдържа с информация за предстоящите партита в най-посещаваните барове в нашият обхват!Нашият
сайт носи с информация за идващите забавления в най-яките клубове около нас! Не съществува по-добър уеб сайт за
концерти!
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http://obiavidnes.com/obiava/56800/izberi-kyde-da-otidesh-tazi-vecher

Детективска агенция "СТАР" - 0885350440
Детективска агенция “Стар” предлага професионални и дискретни детективски разследвания на териториятана цялата
страна.
- Разкриване на изневери с фото и видео материали
- наблюдение
- проучвания
- справки за адреси ,месторабота ,телефони
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
-поставяне на скрити аудио и записващи устройства
-установяване на биологични родители
- събиране на данни
- намиране на лица и установяване на тяхното местонахождение.
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!
http://obiavidnes.com/obiava/56799/detektivska-agenciya-star---0885350440

Детективска агенция "СТАР" - 0885350440
Детективска агенция “Стар” предлага професионални и дискретни детективски разследвания на териториятана цялата
страна.
- Разкриване на изневери с фото и видео материали
- наблюдение
- проучвания
- справки за адреси ,месторабота ,телефони
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
-поставяне на скрити аудио и записващи устройства
-установяване на биологични родители
- събиране на данни
- намиране на лица и установяване на тяхното местонахождение.
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!
http://obiavidnes.com/obiava/56798/detektivska-agenciya-star---0885350440

Калъф за таблет HAMA "Tab" (108252)
Калъф за таблет HAMA "Tab" (108252), черен, до 10.6" (26.92 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/56797/kalyf-za-tablet-hama-tab-108252

Калъф за Nexus 7 HAMA
Калъф за Nexus 7 HAMA, "Arezzo" (108214), черен
http://obiavidnes.com/obiava/56796/kalyf-za-nexus-7-hama

Оргахим АД
"
Оргахим АД спонсорира и спорта, като подпомага отбора на женския баскетбол в града „Дунав 8806”, който през 2011г
спечели купата на България. През същата година изпълнителният директор на „Оргахим” АД Акиле Бардели, получи от.
кмета на града Божидар Йотов грамота и почетен плакет за приноса в развитие на икономиката и активната подкрепа
на спорта в града."
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Мажоритарният собственик на Оргахим АД, Поликолор, е с повече от 40 години и опит и е водещият производител на
лакове, бои и смоли в Румъния. Основните сегменти на пазара за покрития, в които работи Поликолор са декоративните
бои, автобоите, авто OEM, както и продуктите за индустриални покрития и покрития за дърво.
http://obiavidnes.com/obiava/56795/orgahim-ad

Детективска агенция АЯКС 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/56794/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv

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/56793/detektivska-agenciya-ayaks-e-vashiyat-uspeshen-izbor-na-chasten-detektiv

ДЕТЕКТИВСКА агенци АЯКС - изневери,издирване,проучване,справки
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/56792/detektivska-agenci-ayaks---izneveriizdirvaneprouchvanespravki
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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/56791/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

Калъф за iPad Mini HAMA
Калъф за iPad Mini HAMA, "Arezzo" (106498), черен
http://obiavidnes.com/obiava/56790/kalyf-za-ipad-mini-hama

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/56789/detektivska-agenciya---foks--chastni-detektivi

Частна детективск
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!
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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/56788/chastna-detektivska-agenciya-foks

Celeron® G1620 дву-ядрен (2.7GHz
Celeron® G1620 дву-ядрен (2.7GHz, 2MB, 650MHz GPU, LGA1155) BOX
http://obiavidnes.com/obiava/56787/celeron-g1620-dvu-yadren-27ghz

Пловдив Пътна Помощ 0877 565 888
Професионална Пътна Помощ за град Пловдив,магистрала Тракия и цялата страна.Повече информация за предлаганите
от нас услуги можете да получите на нашият сайт:http://patnapomosht.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/56786/plovdiv-pytna-pomosht-0877-565-888

Пловдив - Пътна Помощ 0899 10 65 01
Лицензирана Пътна Помощ за
на:http://patnapomosht.run-bg.com

град

Пловдив,магистрала

Тракия

и

цялата

страна.Повече

информация

http://obiavidnes.com/obiava/56785/plovdiv----pytna-pomosht-0899-10-65-01

21.5" (54.61 cm) Philips 226V4LSB FULL HD LED
21.5" (54.61 cm) Philips 226V4LSB FULL HD LED, 5ms 10 000 000:1 250cd/m2 черен, DVI (HDCP), 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/56784/215-5461-cm-philips-226v4lsb-full-hd-led

Пловдив Пътна Помощ 0899 10 65 01
Професионална Пътна Помощ за град Пловдив,магистрала Тракия и цялата страна.Предлаганите от нас услуги можете
да разгледате от нашият сайт на адрес:http://patnapomosht.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/56783/plovdiv-pytna-pomosht-0899-10-65-01

0877696928 -Частен Детектив - Детективска Агенция Инкогнито
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
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-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/56782/0877696928--chasten-detektiv---detektivska-agenciya-inkognito

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
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
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http://obiavidnes.com/obiava/56781/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Yachta WYBACYACHTS 53HT
Model:WYBACYACHTS 53HT
Website: www.wybacyachts.com
e-mail: info@wybacyachts.com
e-mail: wybacyachts@gmail.com
e-mail: v.kovacev@wybacyachts.com
Price: 400000 €
Contact: Wybacyachts d.o.o
Contact phone +38163268753
Model is from 2011,is new
Technical specifications:
Length overall:16,20m(53 ft)
Beam:3,75m(12,3 ft)
Draft:0,82m
Displacement:15 tones
Fuel capacity:1.400 l(369 gallons)
Water capacity:400 l
Engine: Twin Cummins QSC 8,3 – 540 hp
Beds 6
Toilets with shower 3
Saloon with kitchen
Refrigerator with deep freeze compartment
Electric quiet flush toilets
Saloon LCD TV
Saloon and cockpit stereo CD/DVD/radio
All cabins are fitted with opening portholes and 240v power points
All bathrooms feature electric quiet flush toilets and 240v shaver points
Power-assisted hydraulic steering system
24v DC/240v AC electrical system
240v shore power with 50-amp float battery charger
Remote control electric anchor winch
Autopilot
VHF with DSC R/T
Speed and distance log
Echo sounder with alarm
Remote control searchlight
GPS
Cockpit sun bed and cushions
Hard top with electrically operated sliding sunroof
Transom door
Hot and cold transom shower
Cockpit hood and tonneau cover
Generator 4kw
Batteries 4
Fire extinguishers 6
Transformer 12V/24V/220V
http://obiavidnes.com/obiava/56780/yachta-wybacyachts-53ht

Зарядно у-во JJS008
Зарядно у-во JJS008, 12-24V -> USB, 1000mA / 5V, бяло/черно
http://obiavidnes.com/obiava/56779/zaryadno-u-vo-jjs008

СИГУРНА РАБОТА
Предлагаме ви сигурна работа по интернет небходимо ви е само 30 мин. на ден.Допълнете свободното си време и
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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
www.partybux.ovo.bg skype име- obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/56778/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
www.partybux.ovo.bg или се свържете с нас по скайп име на obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/56777/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
www.partybux.ovo.bg или ни пишете на Skype име obqva10 Сложил съм и ДОКАЗАТЕЛСТВА за извършените плащания
Поздрави, Галин Кръстев :)
http://obiavidnes.com/obiava/56776/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

Зарядно у-во HAMA
Зарядно у-во HAMA, 12V -> 2x USB, 3100mA / 5V
http://obiavidnes.com/obiava/56775/zaryadno-u-vo-hama

Зарядно у-во HAMA
Зарядно у-во HAMA, 100-240V -> 2x USB, 2100mA / 5V
http://obiavidnes.com/obiava/56774/zaryadno-u-vo-hama

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 Индивидуален уникален дизайн за всеки
интериор с професионална визия.
http://obiavidnes.com/obiava/56773/interioren-dizayn-eksterioren-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-sgra

Комплект електронни цигари eGo-Т CE4 (2.4 мл) 650 mAh INOX
Електронната цигара eGo-T + картомайзер СЕ4 2.4 мл e уникална комбинация между качествен картомизатор/пълнител
CЕ4 и нагревател в едно и много издръжлива батерия, ще си осигурите дълго и приятно пушене през целия ден без да
мислите непрекъснато за зарядни устройства.
Количеството пара е обилно и плътно, с отлично предаване на ароматите.
Батерията 650 mAh е с ръчна активация чрез натискане на бутон, подобно на повечето модифицирани модели - решение,
осигуряващо по-висока надеждност.
Картомайзера CE4 е с голям резервоар ( 1,6 мл ) и е пригоден за директно пълнене с никотинова течност.
За да напълните картомайзер Kanger CE4, просто развийте мундщука, сипете течност в тялото, като внимавате да не
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накапете в централната тръбичка, завийте мундщука обратно и сте готови за пушене!
Защо батерията 650 mAh е за предпочитане пред другите по-мощни батерии:
- употреба 5-7 часа ( според маниера на изпаряване )
- зареждане 1.5 - 2 часа
- електронната цигара с батерия 650 mAh е много по-компактна и удобна за употреба
Съдържание на комплекта:
2 бр. батерия 650 mAh 3.7-4.2V (inox)
2 бр. картомайзер - СE4 2.4 мл
1 бр. адаптер 220 V ( по БДС )
1 бр. USB зарядно
1 бр. никотинова течност 20 мл
http://obiavidnes.com/obiava/56772/komplekt-elektronni-cigari-ego-t-ce4-24-ml-650-mah-inox

Зарядно у-во HAMA "Picco" 12V -> USB
Зарядно у-во HAMA "Picco" 12V -> USB, 2100mA / 5V
http://obiavidnes.com/obiava/56771/zaryadno-u-vo-hama-picco-12v---usb

Курс по италиански 1 ниво
Център за италиански език и култура “Италика”- Пловдив обявава вечерен курс по италиански език за начинаещи от
26.02.2013. Вторник и четвъртък – 18:15 – 21:00. Курсът включва занятия с участие на италианец и видеообучение.
Продължителност – 80 учебни часа. Специална отстъпка до 15.02 – 20%!
За повече информация – 0877 718 818, www.italikabg.com
http://obiavidnes.com/obiava/56770/kurs-po-italianski-1-nivo

Калъф за Таблет с QWERTY клавиатура
Създайте си удобство!
Вземете калъф-протектор с вградена USB QWERTY клавиатура за по-удобно писане когато ползвате таблета си.
за 7" (инча)
Размери: 228mm X 140mm
Височина: 18mm~20mm (Inlet)
за 10" (инча)
Размери: 230mm X 142mm
Височина: 18mm~20mm (Inlet)

материал: PU + ABS компактен и стилен дизайн;
Подходящ за таблети 7 инча;
80 клавиша QWERTY клавиатура с USB преходник;
Този протектор защитава уреда от надрасквания и повреди. LED подсветка.
цвят: черен
Вградена стойка
1 x кожен калъф
1 x вградена клавиатура
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1 x USB cable
1 х стилус
http://obiavidnes.com/obiava/56769/kalyf-za-tablet-s-qwerty-klaviatura

ARTronic Platinium 6kVA
ARTronic Platinium 6kVA, ON Line, USB, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/56768/artronic-platinium-6kva

Ударни перфоратори RTRMAX RTM-226 SDS Plus
Характеристикa на перфораторите:
- Мощен 800 W мотор и сила на удара 3 J за бързо проникване при пробиване
- Спиране на въртенето за изсичане
- Спиране на удара за пробиване в стомана и дърво
- Сферична връзка на кабела за предотвратяване на прекъсването му
- Меко противоплъзгащо покритие на главната и допълнителната ръкохватка за сигурно хващане
- Предпазен съединител
- Въртяща се плоча с четкодържатели (за еднаква мощност при дясно и ляво въртене)
Технически данни
- Номинална консумирана мощност 800 W
- Енергия на удара 0 – 3 J
- Честота на ударите при номинални обороти 0 – 4.000 min-1
- Номинални обороти 0 – 900 min-1
- Тегло без кабел 2,7 kg
- Дължина 377 mm
- Широчина 83 mm
- Височина 210 mm
- Захват на инструмента SDS-plus
- Диапазон на пробиване:
- O на отвора в бетон със свредло за перфоратори 4 – 26 mm
- Оптимална област на приложение в бетон със свредло за перфоратори 8 – 16 mm
- Макс. O на отвора в зидария с корона за ядково пробиване 68 mm
- Макс.O на пробиване в стомана 13 mm
- Макс. O на отвора в дърво 30 mm
Функции
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- Безстепенно регулиране на оборотите
- Дясно/ляво въртене
- Electronic
- Предпазен съединител
Цена: 149лв.
3 години гаранционен срок
Интернет адрес http://trimeri.naedro.eu
http://obiavidnes.com/obiava/56767/udarni-perforatori-rtrmax-rtm-226-sds-plus

Таблет PRIVILEG MID-7P
Технически характеристики
Операционна система

Android 4.0.4 (поддържа български)
Процесор

Action ATM7013, 1GHz
Памет

RAM 512MB DDR3, Build in 4GB NandFlash, поддържа microSD
Flash поддръжка

Да
Екран
Тип

7” (17.8 cm) multi touch LCD капацитивен сензорен екран
Резолюция

800 x 480
Аудио и Видео формати
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Аудио

MP1, MP2, MP3, WMA, OGG, AAC, M4A, FLAC, APE, AC3, AMR, DTS, RA, WAV и т.н. (всички разпространени)
Видео

AVI,3GP/MP4,MPG,RMVB,,MKV,MOV,FLV,WMV 1080p
Интерфейс
I/O портове

Micro USB 2.0 порт x 1, Mini-HDMI 1.4 порт x 1, Вход за слушалки - 3.5 mm, DC вход, слот за micro SD карти
Връзка към жични клавиатура и мишка

Да, (посредством USB преходник, може да се връзва към мишка, клавиатура и други)
Поддръжка на външен твърд диск с автономно захранване

вградена USB OTG функция
Комуникационни възможности
Безжична мрежа

Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n
3G

Нe, но поддържа външни USB 3G адаптери като съвместими WCDMA донгъли: Huawei (Е230, E176G, E160E, E182G,
E1782, E261, E182E, S830, E261, E182E, S830), ZTE (E1750, MF633BP-1, MF633, MF637U), Alcatel (X220L)
USB

Micro USB 2.0
GPS, A-GPS поддръжка

Не
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Камера
Предна камера

VGA
Аудио
Високоговорител

Да
Вграден микрофон

Да
Видео
Видео запис

Да
Акселерометър
G-сензор

Да
Приложения
Инсталирани приложения (достъп до приложения)

Да (над 250 000 приложения в Google Play (Android Market), повечето безплатни)
Батерия
Живот на батерията в режим на готовност

до 72 часа
Живот на батерията в активен режим
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до 4 часа (непрекъснато видеовъзпроизвеждане)
Физически характеристики
Размери

18.2
http://obiavidnes.com/obiava/56766/tablet-privileg-mid-7p

Mобилен телефон PRIVILEG S1 Android 2.3
Операционна система

Google Android 2.3
Брой на SIM слотове

2 слота за 2 SIM карти (Dual SIM GSM), двете карти работят едновременно
Процесор

MTK6515 1GHz
УКВ Радио

Да
Размер
Размери (В x Ш x Д)

124 x 65 x 12 mm
Тежест

120 г /включително батерията/
Батерия
Капацитет на батерията

Li-Ion 2500 mAh (2 броя)
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Време в режим на покой

До 160 часа (зависи от силата на сигнала и индивидуалното ползване)
Време за разговори

До 5 часа (зависи от силата на сигнала и индивидуалното ползване)
Характеристики на дисплея
Тип

4.0” (10.1 см) капацитивен сензорен екран
Резолюция

480 x 800 пиксела
Връзка
Четири бандов

GSM / GPRS / EDGE 850/900/1800/1900
Свързване
Bluetooth

А2DP
Wi-Fi IEEE 802.11b/g

Да
Modem dial-up

Да
USB

Micro USB 2.0
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Изображение
Формат

JPEG, GIF, PNG, BMP
Капацитет

Зависи от капацитета на microSD картата
Аудио
Формат

MP3,WAV, AAC
Капацитет

Зависи от капацитета на microSD картата
Видео
Формат

3GP/MPEG4
Капацитет

Зависи от капацитета на microSD картата
Телефонен указател
Капацитет

Зависи от капацитета на microSD картата
Ринг тон
Тип

MP3, AAC, AMR
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Цифрова камера
Тип запис

JPEG, GIF, PNG, BMP
Камерa

1-ва задна: 5.0 мегапиксела
2-ра предна: VGA
Съобщения
SMS

Да
MMS

Да
E-mail

Да
GPS навигация
GPS, AGPS

Вграден GPS приемник
Външна памет
Тип

Micro SD Card
Приложения
Поддържани приложения

Всички достъпни от Android Market
http://obiavidnes.com/obiava/56765/mobilen-telefon-privileg-s1-android-23
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ARTronic Platinium 10kVA
ARTronic Platinium 10kVA, ON Line, USB, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/56764/artronic-platinium-10kva

стъкларски услуги по домовете в софия
Аварийни стъкларски услуги и стъклопоставяне.
Извършваме услуги по домовете в удобно за Вас време.
Предлагаме разнообразие от огледала, орнаментни и плоски стъкла.
Високо качество на НИСКИ ЦЕНИ
http://obiavidnes.com/obiava/56763/styklarski-uslugi-po-domovete-v-sofiya

Ремонт на Авто Интериори
Професионално боядисване на кожени волани, автомобилни седалки, холни гарнитури, луксозни телефони и всякакви
изделия от естествена кожа.
- Ремонт на пластмасови елементи от интериора на автомобила, счупени или одраскани дръжки, кори на врати,
арматурни табла, еърбеци.
- Технология за възстановяване на износени каучукови волани.
АВТОИНТЕРИОР 2000
www.avtointerior.com
http://obiavidnes.com/obiava/56762/remont-na-avto-interiori

Автоинтериорни и авторемонтни услуги
Автоинтериорни и авторемонтни услуги от всякакъв вид, безупречен ремонт и боядисване на: автоинтериор и авто
интериорни пространства, авто кокпит, салон, купе на автомобили, детайли от пластмаса и кожа, волани и седалки
изработени от пластмаса или кожа.
Гарантираме, че всички обработени и ремонтирани от нас детайли и сглобки стават като нови без ненужно
претапициране както биха направили много автотапицери.
-Повече за нас на адрес WWW.AVTOINTERIOR.COM
АВТОИНТЕРИОР 2000 Тел. 0878 254 354
http://obiavidnes.com/obiava/56761/avtointeriorni-i-avtoremontni-uslugi

Професионално боядисване на износени кожени салони, волани
-Професионално боядисване на износени кожени салони, волани, топки на скоростен лост
- Ремонт и възстановяване на повредени пластмаси, дръжки, кори на врати, еърбеци, арматурни табла
-Регенерат на гумени волани
-Повече за нас на адрес WWW.AVTOINTERIOR.COM
АВТОИНТЕРИОР 2000

Тел. 0878 254 354

-Работим с куриери за цялата страна
http://obiavidnes.com/obiava/56760/profesionalno-boyadisvane-na-iznoseni-kojeni-saloni-volani

Детективска агенция "Стар"-0885350440
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
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- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
- събиране на данни
- намиране на лица
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!!!
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
http://obiavidnes.com/obiava/56759/detektivska-agenciya-star-0885350440

ARTronic Platinium Combo 3.1 10kVA
ARTronic Platinium Combo 3.1 10kVA, 3Phase in ->1Phase Out, ON Line, RS232, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/56758/artronic-platinium-combo-31-10kva

АВТОИНТЕРИОР 2000- Автоинтериорни услуги
Автоинтериорни и авторемонтни услуги от всякакъв вид, безупречен ремонт и боядисване на: автоинтериор и авто
интериорни пространства, авто кокпит, салон, купе на автомобили, детайли от пластмаса и кожа, волани и седалки
изработени от пластмаса или кожа.
Гарантираме, че всички обработени и ремонтирани от нас детайли и сглобки стават като нови без ненужно
претапициране както биха направили много автотапицери.
-Повече за нас на адрес WWW.AVTOINTERIOR.COM
АВТОИНТЕРИОР 2000 Тел. 0878 254 354
http://obiavidnes.com/obiava/56757/avtointerior-2000----avtointeriorni-uslugi

ARTronic Platinium Combo 3.1 15kVA
ARTronic Platinium Combo 3.1 15kVA, 3Phase in ->1Phase Out, ON Line, RS232, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/56756/artronic-platinium-combo-31-15kva

НАЙ-БЪРЗИТЕ КРЕДИТИ от 500 до 1000 лв само за 30 минути
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/56708/nay-byrzite-krediti--ot--500-do-1000-lv--samo-za-30-minuti

ARTronic Platinium Combo 3.1 20kVA
ARTronic Platinium Combo 3.1 20kVA, 3Phase in ->1Phase Out, ON Line, RS232, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/56755/artronic-platinium-combo-31-20kva

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 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
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сме Вашето РЕШЕНИЕ !!!
Всички правни действия, които предприемаме с цел НАПЪЛНО ОСВОБОЖДАВАНЕ от ЗАДЪЛЖЕНИЯ и ОТГОВОРНОСТ
са в съответствие с действащата нормативна уредба.
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация. За старите
ЗАДЪЛЖЕНИЯ на дружеството , което е предмет на продажба , бившият собственик не носи финансова отговорност.
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД ) от всички бизнес сектори и региони на страната.
Гарантираме лоялност към Клиентите си , пълна конфиденциалност , качество и професионализъм, посветеност на
Клиента и индивидуален подход към всеки отделен случай.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр. Велико Търново
0884 57 80 53
0877 37 20 83
http://obiavidnes.com/obiava/56754/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 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 и ОТГОВОРНОСТ
са в съответствие с действащата нормативна уредба.
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация. За старите
ЗАДЪЛЖЕНИЯ на дружеството , което е предмет на продажба , бившият собственик не носи финансова отговорност.
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД ) от всички бизнес сектори и региони на страната.
Гарантираме лоялност към Клиентите си , пълна конфиденциалност , качество и професионализъм, посветеност на
Клиента и индивидуален подход към всеки отделен случай.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр. Велико Търново
0884 57 80 53
0877 37 20 83
http://obiavidnes.com/obiava/56753/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 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 и ОТГОВОРНОСТ
са в съответствие с действащата нормативна уредба.
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ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация. За старите
ЗАДЪЛЖЕНИЯ на дружеството , което е предмет на продажба , бившият собственик не носи финансова отговорност.
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД ) от всички бизнес сектори и региони на страната.
Гарантираме лоялност към Клиентите си , пълна конфиденциалност , качество и професионализъм, посветеност на
Клиента и индивидуален подход към всеки отделен случай.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр. Велико Търново
0884 57 80 53
0877 37 20 83
http://obiavidnes.com/obiava/56752/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

ARTronic Platinium RackMount 6kVA
ARTronic Platinium RackMount 6kVA, ON Line, USB, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/56751/artronic-platinium-rackmount-6kva

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/56750/30-50-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/56749/za-cyalata-strana--zlatna-oferta--dohodna-nadomna-rabota

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
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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/56748/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

ARTronic Platinium RackMount 10kVA
ARTronic Platinium RackMount 10kVA, ON Line, USB, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/56747/artronic-platinium-rackmount-10kva

PRESTIGIO GeoVision 5050
PRESTIGIO GeoVision 5050, 5" (12.7 cm) широко-екранен сензорен екран, 4GB & MicroSD слот, BG карти, 2 г.
http://obiavidnes.com/obiava/56746/prestigio-geovision-5050

Кабел USB за iPhone 5
Кабел USB за iPhone 5
http://obiavidnes.com/obiava/56745/kabel-usb-za-iphone-5

HAMA кабел USB за iPhone 3G/3GS/4/4S & iPod
HAMA кабел USB за iPhone 3G/3GS/4/4S & iPod
http://obiavidnes.com/obiava/56744/hama-kabel-usb-za-iphone-3g3gs44s--ipod

HAMA зарядно за автомобил за Apple iPhone 3G/3GS/4/4S & iPod
HAMA зарядно за автомобил за Apple iPhone 3G/3GS/4/4S & iPod
http://obiavidnes.com/obiava/56743/hama-zaryadno-za-avtomobil-za-apple-iphone-3g3gs44s--ipod

Star Master - проектор
Star Master - проектор с икономично LED осветление

Характеристики на продукта:

Star Master пресъздава небосвода посредством 1+3 лампички (LED диода) които можете да активирате поединично
или заедно за постигане на максимален ефект : различни цветове - ярко червено, ярко зелено с натискане на LED бутон,
мек кехлибар - звезди с натискане на STAR или комбинация в режим натиснати и двата бутона
Възможност да наблюдавате различни звезди и съзвездия-проекцията не пресъздава реални звезди а само наподобява
този ефект.
Осветява стаята с мека светлина;
Подходяща компания за малки и големи;
Тегло 200 гр.;
Височина 11.0 см.;
Цвят на тялото - черен;
Работи с 3 батерии тип АА (не са включени в опаковката).
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Кратко ръководство:
Поставете 3 батерии тип АА в гнездото и затворете.
От двете страни на лампата ще видите бутон STAR и бутон LED. Включете последователно или самостоятелно
бутоните в зависимост какво искате да проектирате само звезди или и фигурки. Конуса на лампата може да се върти ,
така се измества фокуса на проекцията.
Никога не докосвайте фолиото отгоре, а при замърсяване почистете със суха кърпичка без власинки
http://obiavidnes.com/obiava/56742/star-master---proektor

MP4 Player - 4 GB
Характеристики на продукта:
4GB Slim MP4 плейър
Вградена 4GB памет
2.2-инчов екран с висока разделителна способност за разглеждане на снимки, четене на електронни книга и гледане на
видео и филми
Функции:
Музикален плейър + Movie Player + Звукозапис + FM Radio + Picture Viewer + Е-книги + телефоннен указател + игри
Вграден микрофон
Спецификации на продукта:
Езици: български, английски, немски, италиански, португалски, френски, испански, руски, турски, гръцки, японски,
корейски, китайски и др. (26)
Дисплей: 2.2 "TFT LCD екран
Видео формат: поддържа AMV формат
Музикален плейър: MP3, WAV и WMA формати
FM радио: Да
Игри: Snake, Box Man, Russia Block
Запис: вграден микрофон за запис на аудио
Разглеждане на снимки: BMP, GIF, PNG и JPG формат
E-книги Reader: поддържа TXT формат
Удобни функции: Часовник и телефонен указател
Памет: Да, вградена 4GB
High Speed USB порт: Да
Universal Audio Port: универсален 3.5 mm аудио жак
Удобен за потребителя: Енергоспестяваща настройка, регулируема яркост,
Батерия: С вградена акумулаторна батерия
Цвят: Черен
Размер: 90 х 42 х 5mm (Д х Ш х Т)
Тегло: 35g
http://obiavidnes.com/obiava/56741/mp4-player---4-gb

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
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-установяване на биологични родители
- събиране на данни
- намиране на лица и установяване на тяхното местонахождение.
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!
http://obiavidnes.com/obiava/56740/detektivska-agenciya-star---0885350440

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/56739/detektivska-agenciya-ayaks-e-vashiyat-uspeshen-izbor-na-chasten-detektiv

ДЕТЕКТИВСКА агенци АЯКС - изневери,издирване,проучване,справки
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/56738/detektivska-agenci-ayaks---izneveriizdirvaneprouchvanespravki

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
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http://obiavidnes.com/obiava/56737/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

Детективска Агенция Фокс Детективски Услуги-Стара Загора
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/56736/detektivska-agenciya-foks--detektivski-uslugi-stara-zagora

Вибрираща вагина-мастурбатор
Вибро мастурбатора вагина е сочна и съблазнителна, с отличен релеф за нежни изживявания и активна стимулация
едновременно. Вътрешният тунел е покрит с десетки нежни и малки нишки, които са готови без умора да ви ласкаят и
да ви дарят с пикантни удоволствия. Те са разположени по-цялата дължина на вътрешността и активно стимулират
пениса.
Материал:
- Медицински силикон "TPR"
- Цвят: Телесен
- Размер: Универсален
- Дължина: 18,5 cm.
- Диаметър: 6cm.
- Захранване: 2 батерии AA /не са включени/
Заявка - извършва се , чрез лично съобщение на e-mail: selman@abv.bg , съдържащо данните ви за доставка: имена,
телефон, адрес или офис на Еконт.
Дискретно опакован
ДОСТАВКА ДО ОФИС НА ЕКОНТ 3.00 ЛЕВА
http://obiavidnes.com/obiava/56735/vibrirashta-vagina-masturbator

Звездна лампа
Звездна лампа
Star Master- създава по-голям и по-блестящи светлинно шоу за гледане на забавленията.
Декор на вашата стая, къща , много цветове
Star Master проектора: Използвайте проекция, рефлекс на закрепени изображение звезда вселената на стената и тавана в
стаята си,
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и ще видите Милиони звезди, има 12 месеца може да се върти за избор в зависимост от вашите спътници да се коригира
звезда небе,
любимите ви, звезди ще ви помогнат да прекарате една романтична вечер.
Когато Включите адаптера ,ще видите над себе си звездното небе, когато натиснете бутона LED,
,ако натиснете бутона FTAR, ще видите Вселената.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/56734/zvezdna-lampa

Магнитни наколенки Др. Ливайн
Магнитни наколенки Др. Ливайн:
*** подобряват състоянието при болка в колянната става;
*** подпомагат втзстановяването при травми;
*** подобряват кръвообращението;
*** подходящи при спортни натоварвания;
*** удобни за носене и незабележими под дрехите;
Комплектът включва:
2 бр. магнитни наколенки;
1 бр. магнитна лента за ръка;
Цвят - черен
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/56733/magnitni-nakolenki--dr-livayn

Кенгуру Кийпър органайзер за дамска чанта
Кенгуру Кийпър органайзер за дамска чанта
Подредете чантата си за секунди с Кenguru Кiipur:
Как ще ви помогне Кенгуру Кийпър?
събира над 70 предмета
модерен и стилен дизайн
получавате два различни размера, които можете да ползвате отделно или един в друг
подходящ за всеки тип чанта
за повече място в средата може да го обърнете с джобовете навън
смяната на чантите става за секунди
идеален подарък за всяка жена
За повече информация посетете нашите интернет магазини :

Страница 104/153

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

17.02.2013

www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/56732/kenguru-kiypyr-organayzer-za-damska-chanta

Евтини и надеждни асансьори от НИК-МИ
Фирма НИКМИ ЕООД предлага на своите клиенти целогодишна поддръжка на асансьори. Ние сме се специализирали в
поддържането на асансьори вече 15 години. За повече информация: 0895/ 62 65 67
http://obiavidnes.com/obiava/56731/evtini-i-nadejdni-asansyori-ot-nik-mi

Детективска Агенция Инкогнито - Частен Детектив
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>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/56730/detektivska-agenciya-inkognito---chasten-detektiv

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
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-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>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/56729/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

КУРС ПО РУМЪНСКИ ЕЗИК – ниво А2
Учебен център Орбис организира вечерен курс по румънски език по системата Puls, второ ниво. По време на обучението
се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене и се акцентира върху уменията за изразяване на
румънски език. Курсът се провежда два пъти в седмицата – понеделник и сряда от 18.30 до 20.30 ч., всичко 80 учебни
часа. Цена – 250 лв. Начало: 04.03.2013г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване :
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http: // www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/56728/kurs-po-rumynski-ezik--nivo-a2

Дневен курс по испански език
Учебен център Орбис организира дневен курс по испански език по системата Espanol en marcha, начално ниво. По време на
обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от
около 1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на испански
език. Курсът се провежда два пъти седмично – вторник и четвъртък от 11.00 до 13.00 ч., всичко 70 учебни часа. Начало –
19.02.2013 г.
Цена 220 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Тел. 02/8438363 и 0898714456
Ул. „Мизия “ № 19
http://obiavidnes.com/obiava/56727/dneven-kurs-po-ispanski-ezik

Thinxstore - Маски Calalinos Calafant
Заповядайте в магазинa ни на адрес гр. София, бул.“ Ген. Тотлебен“ 43
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и вижте продуктите ни, които развиват визуалните, моторните, конгнитивните, логическите и артистичните умения
на децата.
Представяме ви Маски Calalinos. След оцветяването и декорирането им, маските могат лесно да бъдат анимирани с
прост механизъм - детето трябва само да задържи маската пред лицето си и да я движи. Calalinos са много подходящи
за насърчаване на говорното развитие чрез ролеви игри. Предлагаме ви 3 различни модела: куче-пони, тигър-лъв,
пират-викинг.
Работното ни време е
От понеделник до петък от 13 до 19ч.
Събота от 10:30 до 16ч.
Неделя – почивен ден.
телефон за контакт: 0877 637 517
присъединете се към нас на
http://www.facebook.com/pages/Thinx-Store/300126903363713
Посетете нашия online-магазин:
http://thinxstore.com/
Разгледайте блога ни:
http://thinxshop.wordpress.com/
http://obiavidnes.com/obiava/56726/thinxstore---maski-calalinos-calafant

Събиране на вземания, дългове и финансова информация
“ДЕЛОВИ ГРУП” ООД предлага: ПРОФЕСИОНАЛНО СЪБИРАНЕ НА ДЪЛГОВЕ / ВЗЕМАНИЯ
Дължат Ви пари–Ние сме с Вас !
Събиране на просрочени вземания от длъжниците.
а/ Проверка финансовото състояние на длъжника;
б/ Лични контакти с длъжника и с кредитора;
в/ Подписване на договори за изплащане на вземането.
Изкупуване на дългове. Изкупуване изкупуване ипотеки – посредничество.
Правни консултации - банкови проблеми, проблеми с кредити, трудови спорове, търговски дела, проблеми с недвижими
имоти, фирмени договори, съдебно и извънсъдебно събиране на вземания, семейни проблеми, наследствени проблеми,
глоби, наказания, проблеми с администрации и институции – държавни и общински, ипотеки, запори, възбрани и други.
Поемане цялостното събиране на задължения.
Бизнес съвети и услуги за бизнеса.
Адрес за контакти: „ДЕЛОВИ ГРУП” ООД
град Пловдив, ул. „Драва” № 5
Телефони: 032/96 33 11; 0898 82 97 24
www.turgovebg.com
http://obiavidnes.com/obiava/56725/sybirane-na-vzemaniya-dylgove-i-finansova-informaciya

Курс по испански език за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по испански език по системата Espanol en marcha, начално ниво. По време
на обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от
около 1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на испански
език. Курсът се провежда два пъти седмично – понеделник и сряда от 18.30 до 20.30 ч., всичко 70 учебни часа. Начало –
25.02.2013 г.
Цена 220 лв.
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Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Тел. 02/8438363 и 0898714456
Ул. „Мизия “ № 19
e-mail : orbis@abv.bg
http: // www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/56724/kurs-po-ispanski-ezik-za-nachinaeshti

Съботен курс по португалски език за начинаещи
Учебен център Орбис организира съботен курс по португалски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender Portuguеs. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене.
Нивото въвежда основна лексика от 1200 – 1500 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на
португалски език. Продължителност 50 часа, събота от 11.30 до 15.30 часа. Цена 160 лв. Начало: 16.02.2013г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. „Мизия” N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/56723/syboten-kurs-po-portugalski-ezik-za-nachinaeshti

Вечерен курс по бразилски португалски
Учебен център Орбис организира вечерен курс по бразилски португалски за начинаещи. Курсът се провежда по
системата Falar, Ler, Escrever. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане,
говорене. Нивото въвежда основна лексика от 1500 - 1800 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване.
Продължителност 50 учебни часа, понеделник и четвъртък от 18.30 до 20.30 часа. Цена 160 лв. Начало: 25 февруари
2013г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/56722/vecheren-kurs-po-brazilski-portugalski

ЗАМАЗКА,ТЕРАКОТ,ФАЯНС,НАСТИЛКИ,ГИПСОКАРТОН,БОЯДЖИЙСКИ УСЛУГИ
ЦЯЛОСТНИ И ДОВЪРШИТЕЛНИ СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ :
* ОБЛИЦОВКИ: фаянс, теракота, гранитогрес, мрамор, полагане на мокет, балатум и др.
* МОНТАЖИ НА: тоалетни чинии, казанчета, умивалници, батерии, душ кабини, вани, бойлери, аксесоари , лайсни,
ревизионни отвори, вентилатори.
* БОЯДЖИЙСКИ УСЛУГИ: шпакловки, боядисване с бял и цветен латекс, блажно боядисване, лепене на тапети,
пръскани и декоративни мазилки.
* ДРУГИ:
* ЗАМАЗКИ: Полагане на цименто-пясъчна замазка, Полагане на цименто-пясъчна замазка Полагане на армирана
цименто-пясъчна замазка Полагане на перлито-бетонна замазка, Полагане на самонивелираща се замазка, Направа на
индустриални подове
- Монтаж на ГИПСКАРТОН-окачени тавани, преградни стени, предстенни обшивки. Интериорни решения.
- ЗИДАРИЯ- на тераси, преди монтаж на дограма; изграждане на ново разпределение на стени и др.
- УСВОЯВАНЕ на тераси към стаи.
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- ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЕРМОИЗОЛАЦИЯ на тераси, стени, тавани, жилища, мазета и влажни помещения.
- ОБРЪЩАНЕ на врати и прозорци след поставяне на нова дограма.
- ВиК -професионален ДЕМОНТАЖ и МОНТАЖ на всички видове водопроводни мрежи. .
- МОНТАЖ на ДОГРАМА-BRUGMAN, WEISS PROFIL, КОМАРНИЦИ, ЩОРИ.
- Предлагаме КАЧЕСТВЕН НЕМСКИ ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ-БЕЗПЛАТЕН МОНТАЖ И ПОДЛОЖКА, ЕСТЕСТВЕН
ТРИСЛОЕН ПАРКЕТ, МАСИВЕН ПАРКЕТ.
- КЪРТЕНЕ. ИЗВОЗВАНЕ на строит. отпадъци.
- Снабдяваме с материали БЕЗ НАДЦЕНКА.
БЕЗПЛАТЕН ОГЛЕД. Дизайнерска консултация и коректност. ДОГОВОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КАЧЕСТВО И
СРОКОВЕ.
ДМ СТРОЙ ЕООД Ви предлага БОГАТИЯ СИ ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ, ПЪЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ И КОРЕКТНОСТ, за
да осъществите с лекота предстоящия Ви ремонт. Екипът ни се състои от строителен инжинер, технически
ръководител и опитни майстори, доказали качествата си на различни обекти.
Фирмата извършва груб строеж на сгради от пета категория.
ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ 0889240656 0877670055 dmstroy.dir.bg
http://obiavidnes.com/obiava/56721/zamazkaterakotfayansnastilkigipsokartonboyadjiyski-uslugi

КУРС ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК – първо ниво
Учебен център Орбис организира курс по френски език по системата ECHO, начално ниво. По време на обучението се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от около 1800 – 2000
думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на френски език. Цена 250 лв.
Продължителност 80 часа, два пъти седмично (сряда и петък) от 18.30 до 20.30 часа. Начало: 27.02.2013г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за вас време по 10 лв на час.
Допълнителна информация и записване :
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http: // www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/56720/kurs-po-frenski-ezik--pyrvo-nivo

Детективска Агенция Аякс -Сандански Петрич Банско
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/56719/detektivska-agenciya-ayaks--sandanski-petrich-bansko

Детоксикатор – компактен 220
Детоксикатор – компактен модел 220
Моделът е без инфрачервен колан за подгряване, 1 режима на работа при йонна детоксикация
1 Електрод в комплекта.
Уредът съчетава предимството на компактен модел – размер на куфара 32 х 21 х 14 см – и възможностите на
класическия модел.Предназначен e за домашна употреба.
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положителните ефекти вследствие употреба на детоксикатора, като например:
1. Увеличен потенциал на движението на ставите
2. Облекчаване на болката вследствие на артрит
3. По - здрав сън
4. Повишаване на жизнения тонус
ПРОГРАМИ : .
(1)Режим на работа – универсален - 70+/30 подходящ за повечето хора
В процеса на детоксикация, тялото отделя токсините като частици, оцветяващи водата в различен цвят. По тях може
да се съди за органите, които се пречистват:
Цвят на частиците
1.Черен 2.Черни частици 3.Кафяв 4.Тъмнозелен 5.Оранжев 6.Червен 7.Бели, подобни на сирене частици 8.Бяла пяна
9.Жълто-зелени
Част от тялото, която се детоксикира или отделящо се вещество
1.Черен дроб 2.Тежки метали 3.Детоксикация от отровите в черния дроб, от никотин и клетъчни 4.Жлъчка
5.Детоксикация на ставите 6.Пречистване на кръвта 7.Кръвни съсиреци 8.Пречистване на лимфната система
9.Пречистване на бъбреците, жлъчката, отделителната и половата система..Цена 180лв
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/56718/detoksikator--kompakten-220

Въздухочистител-йонизатор с UV и активна мултифилтърна система
С антиалергично и антибактериално действие. За ефективно отстраняване на миризми, дим, прах, алергени и всякакви
други замърсявания в затворени жилищни помещения, офиси. С шест нива на филтрация. За ефективно отстраняване на
миризми, дим, прах, алергени и всякакви други замърсявания в затворени жилищни помещения, спални, офиси. Обогатява
въздуха с отрицателни йони (витамините на въздуха) и кислород. С антиалергично и антибактериално действие. С
HEPA-филтър активен въглен, фотокатализатор, йонизатор, UV-лампа и вентилатор. Сбогувайте се с вредния прах и
лошите миризми във въздуха около вас. Осигурете си здраве и бодрост. И по-рядко бърсане на прах в стаята. Вижте
подробности и поръчайте в е-магазина www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994
http://obiavidnes.com/obiava/56717/vyzduhochistitel-yonizator-s-uv-i-aktivna-multifiltyrna-sistema

Озонатори за въздух и вода – здраве у дома
Пречистват вода за пиене и миене, дезинфекцират и лекуват (зъби, венци, стомашно-чревни болести, кожни заболявания
и всякакви рани; за дълбоко почистване, омекотяване и предпазване от стареене на кожата). Почистват и
обезпаразитяват месо, риба, плодове и зеленчуци. Предпазват от всякакви зарази, ако сте обработили хранителните
продукти с озонирана вода. Пречистват въздуха, премахват лошите миризми от риба, зеле, цигарен дим, мухъл и др.
Предпазват от заразни болести, които се разпространяват чрез въздуха. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина
www.tehnomag.net или на тел.02/8298504, 02/4224228, 0884386878
http://obiavidnes.com/obiava/56716/ozonatori-za-vyzduh-i-voda--zdrave-u-doma

КУРС ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК – B1
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Учебен център Орбис организира курс по италиански език, трето ниво. Курсът се провежда по системата Qui Italia. В
процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Продължителност 80 часа,
два пъти седмично (сряда и петък) от 18.30 до 20.30 часа. Цена 250лв. Начало: 27 февруари
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/56715/kurs-po-italianski-ezik--b1

КУРС ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК – A2
Учебен център Орбис предлага курс по италиански език, второ ниво. Курсът се провежда по системата Progetto Italiano.
В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Продължителността на
курса е 80 часа, провежда се два пъти седмично (понеделник и четвъртък) от 18.30 до 20.30 часа. Цена 250лв. Начало:
18.02.13г. Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/56714/kurs-po-italianski-ezik--a2

КУРС ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК – начално ниво
Учебен център Орбис организира курс по италиански език, първо ниво. Курсът се провежда по системата Progetto
Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда
основна лексика от 1800-2000 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на италиански език.
Продължителност 80 часа, два пъти седмично (понеделник и четвъртък) от 18.30 до 20.30 часа. Цена: 250 лева. Начало:
18.02.2013г
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/56713/kurs-po-italianski-ezik--nachalno-nivo

Gigabyte X79-UP4
Gigabyte X79-UP4, X79, LGA2011, DDR3 @ 2133MHz, 4xPCI-E (SLi/CF), SB7.1, Lan1000, 6xSATA 6Gb/s RAID 0,1, 4xUSB3.0,
2xeSATA 6Gb/s, ATX
http://obiavidnes.com/obiava/56712/gigabyte-x79-up4

професионален домоуправител предлагани услуги
Срещу 2.95 на месец вие ще имате професионален домоуправител за вашия вход. За тази сума вие получавате правна и
юрисдическа помощ от квалифицирано лице. За повече информация ни се обадете на телефон: 0883 48 24 88
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http://obiavidnes.com/obiava/56711/profesionalen-domoupravitel-predlagani-uslugi

Фондация Ейнджълс с номинация в Проект на годината 2012
Фондация Ейнджълс с номинация в Проект на годината 2012
Фондация Ейнджълс с председател Ивелин Кичуков кандидатства в конкурса Проект на годината 2012, провеждан от
фондация "Лале". В него участват 38 проекта, които са насочени изцяло към подпомагане и интегриране на хора в
неравстойно положение на територията на цялата страна. Проектът, с който фондация "Ейнджълс" взе участие е
"Библиотеки". Основната цел на "Библиотеки" е обособяване на библиотечен кът в домове за деца, лишени от
родителски грижи, от където подрастващите да могат да черпят знания и да се обогатяват духовно. До края на месец
се очаква да бъде обявен проектът, който ще получи наградата на фондация "Лале".
Фондация "Ейнджълс" желае успех на всички участници в конкурса...
Актуална информация можете да следите на www.foundationangels.org.
Защото заедно можем повече...
http://obiavidnes.com/obiava/56710/fondaciya-eyndjyls-s-nominaciya-v-proekt-na-godinata-2012

НАЙ-БЪРЗИТЕ КРЕДИТИ от 500 до 1000 лв само за 30 минути. burzikrediti.bg
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/56709/nay-byrzite-krediti--ot--500-do-1000-lv--samo-za-30-minuti-burzikreditibg

ASRock Z77 Pro4-М
ASRock Z77 Pro4-М, Z77, LGA1155, DDR3, 3xPCI-E (CF) (HDMI & DVI), THX TruStudio™ SB7.1, Lan1000, 2xSATA 6Gb/s
RAID 0,1,5,10, 2xUSB3.0, mATX
http://obiavidnes.com/obiava/56707/asrock-z77-pro4-m

Професионално почистване
Микамо еоод предлага комплексно почистване на домове,офиси и административни сгради.Пране на мокети и
тапицерии.Стъклопочистване.Почистване на жилищни входове.
Фирмата предлага абонаментна поддръжка за
Вашият дом,офис или жилищен вход.
За контакти-Микамо еоод
Тел-0899937192
0897921969
http://obiavidnes.com/obiava/56706/profesionalno-pochistvane

Професионално почистване
Микамо еоод предлага комплексно почистване на домове,офиси и административни сгради.Пране на мокети и
тапицерии.Стъклопочистване.Почистване на жилищни входове.
Фирмата предлага абонаментна поддръжка за
Вашият дом,офис или жилищен вход.
За контакти-Микамо еоод
Тел-0899937192
0897921969
http://obiavidnes.com/obiava/56705/profesionalno-pochistvane
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Ремонтиране на протекли покриви
Покрива на вашия блок се нуждае от ремонт? Ние ще го ремонтираме. В последно време ремонтираме по 1 покрив на
всяка седмица и имаме опит. Телефон за контакти: 0899 86 2090
http://obiavidnes.com/obiava/56704/remontirane-na-protekli-pokrivi

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 Индивидуален уникален дизайн за всеки
интериор с професионална визия.
http://obiavidnes.com/obiava/56703/interioren-dizayn-eksterioren-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-sgra

ASRock Z77 Extreme3
ASRock Z77 Extreme3, Z77, LGA1155, DDR3, 2xPCI-E 3.0 (SLi/CF) (HDMI & DVI), SB7.1 THX TruStudio™, Lan1000, 2xSATA
6Gb/s RAID 0,1, 5, 10, 2xUSB3.0, ATX
http://obiavidnes.com/obiava/56702/asrock-z77-extreme3

ASRock Z77 OC Formula
ASRock Z77 OC Formula, Z77, LGA1155, DDR3, 2xPCI-E 3.0 (SLi/CF) (HDMI), SB7.1 THX TruStudio™, Lan1000, 6xSATA 6Gb/s
RAID 0,1, 6xUSB3.0, EATX
http://obiavidnes.com/obiava/56701/asrock-z77-oc-formula

ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ С ЗАДЪЛЖЕНИЯ-КУПУВАМЕ БИЗНЕС !!!
Купуваме АД ЕАД ООД ЕООД с задължения .
Оказваме съдействие на фирми и търговски дружества натрупали големи задължения към НАП, НОИ и към контрагенти
( доставчици на стоки, материали или услуги).
Освобождаваме от длъжност и отговорност предишният собственик в рамките на един работен ден.Има напълно
законна възможност да ви освободим веднага от солидарната отговорност .
Офертата е валидна за всички бизнес сектори и региони на БЪЛГАРИЯ .
Очакваме сериозни бизнес предложения на тел.0895034839
http://obiavidnes.com/obiava/56700/yuridichesko-sydeystvie-na-firmi-s-zadyljeniya-kupuvame-biznes-

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
www.partybux.ovo.bg skype име- obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/56699/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
www.partybux.ovo.bg или се свържете с нас по скайп име на obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/56698/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
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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
www.partybux.ovo.bg или ни пишете на Skype име obqva10 Сложил съм и ДОКАЗАТЕЛСТВА за извършените плащания
Поздрави, Галин Кръстев :)
http://obiavidnes.com/obiava/56697/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

ASRock FM2A75 Pro4
ASRock FM2A75 Pro4, FM2, AMD A75, DDR3, 2xPCI-E (CF)(HDMI & DVI), SB7.1 THX TruStudio™, Lan1000, 5xSATA 6.0Gb/s
RAID 0,1,10, eSATA 6Gb/s, 6xUSB3.0, ATX
http://obiavidnes.com/obiava/56696/asrock-fm2a75-pro4

НАЙ-БЪРЗИТЕ КРЕДИТИ от 500 до 1000 лв само за 30 минути
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/56695/nay-byrzite-krediti--ot--500-do-1000-lv--samo-za-30-minuti

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

GF GTX 650
GF GTX 650, 1GB Asus GTX650-E-1GD5, PCI-E 3.0, DDR5, 128bit, HDMI & DVI
http://obiavidnes.com/obiava/56694/gf-gtx-650

Хидрофобен ШПЕРПЛАТ ДИРЕКТЕН ВНОСИТЕЛ - 42лв
Планет Строй 2008 ООД предлага:
******* ВОДОУСТОЙЧИВ ШПЕРПЛАТ, 1-во качество-топола, черен и кафяв филм, фенолово WBP лепило:
20х1220х2440мм;
21х1220х2440мм.
***** Вилици – поцинковани;
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***** Шпилки за вертикален кофраж с 2 бр. гайки – поцинковани;
****** ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ ОСБ /OSB/ плоскости - внос от САЩ:
OSB-3 – размер: 8.7x1220x2440мм;
OSB-3 – размер: 11.1x1220x2440мм;
OSB-3 – размер: 15.1х1220х2440мм;
OSB-3 – размер: 18.3x1220x2440мм.
ЗА КОЛИЧЕСТВА - ДОСТАВКИ В ЦЯЛАТА СТРАНА!
Складови бази във Варна и София
0884266912; 0888416733; 02/9310348;
www.shperplat.com
www.vodoustoichivshperplat.com
www.osbbg.com
http://obiavidnes.com/obiava/56693/hidrofoben-shperplat-direkten-vnositel---42lv

GF GTX 650
GF GTX 650, 2GB Asus GTX650-E-2GD5, PCI-E 3.0, DDR5, 128bit, HDMI & DVI
http://obiavidnes.com/obiava/56692/gf-gtx-650

GF GTX 660
GF GTX 660, 2GB Asus GTX660-DC2O-2GD5, PCI-E 3.0, DDR5, 192bit, HDMI, DisplayPort, 2xDVI
http://obiavidnes.com/obiava/56691/gf-gtx-660

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/56690/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den-
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ПОВИШЕТЕ ПРИХОДИТЕ СИ С НАД 600-900 $ НА МЕСЕЦ
http://easymoneybg.ovo.bg/ - ЩЕ ВИ ПОКАЖА КАК СТАВА ВСИЧКО

!

-

ЕТО

ТУК-

Повишете приходите си с над 600-900 $ 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/56689/povishete-prihodite-si-s-nad-600-900--na-mesec----eto-tuk--httpeasymoneybgo

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/56688/30-50-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/56687/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/
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http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/56686/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

GF GTX 650 Ti
GF GTX 650 Ti, 1GB Gigabyte N65TOC-1GI, PCI-E 3.0, DDR5, 128bit, HDMI & 2xDVI
http://obiavidnes.com/obiava/56685/gf-gtx-650-ti

AMD 6450
AMD 6450, 2GB, Asus HD6450-SL-2GD3-L, безвентилаторно охлаждане, PCI-E, DDR3, 64bit, HDMI & DVI
http://obiavidnes.com/obiava/56684/amd-6450

AMD 7770
AMD 7770, 1GB, Asus HD7770-DC-1GD5-V2, PCI-E 3.0, DDR5, 128bit, HDMI, DisplayPort, 2xDVI
http://obiavidnes.com/obiava/56683/amd-7770

Бебефон Motorola MBP11
Бебефонът Motorola MBP11 е един от топ моделите бебефони на пазара. Устройството е с изключително силен
микрофон, благодарение на който ще имате възможността да чувате детето си ясно и чисто дори в голяма къща.

Връзката не бебефона с родителското устройство позволява двете да са разделени близо до 300 метра - едно разстояние
напълно достатъчно да излезете на пазар, до съсед или пред къщата или блока в който живеете. С този бебефон няма да
загубите никога връзка с детето! Поръчайте сега и се възползвайте от безплатна доставка!

1.8GHz DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) технология, която
приемника и предавателя в стаята на детето.

осъществява бърза връзка между

Бебефон с високо чувствителен микрофон
Обхват до 300 метра на открито при пряка видимост
Аларма за липса на обхват на бебефона.
Визуален 5 степенен LED индикатор със звуково задействане - указва силата на звука
LED индикатор за режима на работана устройството (включено/изключено)
Клипс за колана за лесно пренасяне
Регулиране на силата на звука
Презареждаща се батерия само на приемника (включена)
Режим за пестене на електроенергия

24 месеца гаранция
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В кутията:

Родителски приемник
Предавател
Ръководство за употреба
Гаранционна карта
Акумулаторен батериен пакет (за родителският приемник)
Захранващ адаптер (за родителският приемник)
Захранващ адаптер (за предавателя)
http://obiavidnes.com/obiava/56682/bebefon-motorola-mbp11

Boombox v2 Vibro Speaker
За първи път в България, от официалния представител на BoomBOX у нас!
Революция в начина на слушане на музика!
Превърнете всеки предмет във високоговорител и удивете приятелите си! По всяко време, навсякъде, през телефон или
лаптоп, от MP3 или iPad- музиката за цялата компания се побира в джоба Ви!
BoomBX v2 е иновативно устройство, което превръща буквално почти всичко в тон колона. Включете го към вашия
музикален плейър, прикрепете boombox на какъвто и да предмет и се наслаждавайте на качествен силен звук!
цвят: зелен, черен

Boombox v2 Vibro Speaker се предлага с 1 година гаранция
Въпроси и отговори

1. Задължително ли е да се ползват батерии?
Не, устройството има USB кабел който можете да включите към вашия лаптоп и така да захраните устройството.
2. Качеството на звука драстично падна.
Ако ползвате вашето устройство с батерии, това значи че те са вече изтощени и трябва да се сменят.
3. На какви повърхности може да се залепя устройството?
Най-добър ефект се получава при използване на картонени кутии или стиропор. Забавното в случая е да
експериментирате и да изненадата себе си и приятелите. Страхотен ефект се получава при комбинация на boomBX и
хладилна чанта на плажа. Избягвайте ронливи или замърсени повърхности, части от които могат да останат по
лепенката и да я замърсят.
4. Колко време издържа лепенката?
Лепенката е консуматив и колко ще издържи зависи как я ползвате и с какъв интензитет. Хубавото в случая е, че
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лепенката може да бъде почистена и възстановена на 95% многократно, а когато това вече е невъзможно може да
използвате 3те броя резервни лепенки от комплекта.
5. Как се почиства лепенката?
Можете да почистите лепенката с влажна кърпа или с леко навлажнен пръст, като след като изсъхне лепкавостта и ще
се възстанови на 95%. Моля изключвайте устройството от копчето и от електрическата мрежа при почистване и
внимавайте да не попадне вода в него.
http://obiavidnes.com/obiava/56681/boombox-v2-vibro-speaker

Естествена европейска коса на треса, цвят светло кафяво
За изработката на редовете е използвана треса качествена естествена европейска коса клас ААА. Един комплект е
достатъчен за цялостно удължаване и сгъстяване на Вашата собствена коса.
http://obiavidnes.com/obiava/56680/estestvena-evropeyska-kosa-na-tresa-cvyat-svetlo-kafyavo

Продавам стреч фолио за опаковане
МАРИНА РОМЕА ЕООД продава ролки със стреч фолио за ръчно опаковане на палети, кашони, мебели, стоки върху
палети и други нехранителни продукти с произволна форма и габарити.Подходящо за употреба във всички сфери на
промишлеността, логистиката, производства, търговия, в домът – навсякъде, където е необходимо да се гарантира на
продукта предпазване от прах и замърсяване, нараняване, сигурност при транспортиране, непромокаемост и търговска
неприкосновеност.Служи за опаковане на мека и твърда мебел, матраци, техника и др. Устойчиво на температурни
амплитуди.
Цвят: прозрачен
Ширина на ролката 500мм
Дебелина на фолиото 23 микрона
Разтегливост: 150 - 180 процента
Дължина на фолиото в ролка: около 300 метра след разтегливост
Цена на ролка:6, 40лв
http://obiavidnes.com/obiava/56679/prodavam-strech-folio-za-opakovane

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/56678/detektivska-agenciya---foks--chastni-detektivi--0888400413-0897024504
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Vredestein snowtrack 3 - 120 лева
Изберете зимни гуми Vredestein snowtrack 3 - 120 лева от фирма БГгуми. Това най-ниската цена на такива гуми в град
София. Фирма БГгуми държи на склад различни размери от тези гуми. За повече информация: 0899 177373
http://obiavidnes.com/obiava/56677/vredestein-snowtrack-3---120-leva

СПЕСТИ над 2500 лв. С УРЕД ЗА СРЕБЪРНА ВОДА+3 подаръка *78 лв.
УРЕД Dr.SILVER 101+ за 20 000 л. СРЕБЪРНА ВОДА със
101 ЛЕЧЕБНИ БИЛКИ плюс 3 ПОДАРЪКА: крачкомер,
цифров телесен термометър и щипка против хъркане
* СПЕСТИ над 2500 лв.! В АПТЕКИТЕ 1 л. Е НАД 30 лв.!
* УРЕДЪТ Е ДОМАШЕН ЛЕКАР И ВТОРА ИМУННА СИСТЕМА!
Сребърната вода е най-мощният природен антисептик, унищожаващ над 700 вида вируси, гъбички и паразити. Тя
действа по-бързо от антибиотиците, като микроорганизмите загиват до минути.
В сребърната вода има пренос на енерго-информацион¬ни матрици на 101 лечебни билки,
За 1 мин. се получават 3 л. сребърна питейна вода с концентрация 0,05 мг/л.
ВИДЕОКЛИП:
http://youtu.be/A_l_YvDd4oc
Гаранция 1 г.
ЦЕНА: 78 лв.
ПОКУПКИ:
СОФИЯ, пазар “Борово”, павилион 12
или по куриер; такса от офиса 6,10 лв., до адрес: 7,20 лв.
КОНТАКТИ:
0887/255 692; albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ:
www.albo-bg.com
www.albobg.com
http://obiavidnes.com/obiava/56676/spesti-nad-2500-lv-s-ured-za-srebyrna-voda3-podaryka-78-lv

Детективска агенция АЯКС Частен детектив-Плевен Русе Варна Шумен
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/56675/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-pleven-ruse-varna-shumen
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Детективи Инкогнито - Търсете отговорите на професионално ниво ! - Бургас , Пазарджик ,
Стара Загора , Пловдив
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>JPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/56674/detektivi-inkognito---tyrsete-otgovorite-na-profesionalno-nivo----burgas--paza

Детективи Инкогнито - Търсете отговорите на професионално ниво ! - Бургас , Пазарджик ,
Стара Загора , Пловдив
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>JPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
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(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/56673/detektivi-inkognito---tyrsete-otgovorite-na-profesionalno-nivo----burgas--paza

Детективи Инкогнито - Търсете отговорите на професионално ниво ! - Бургас , Пазарджик ,
Стара Загора , Пловдив
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>JPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/56672/detektivi-inkognito---tyrsete-otgovorite-na-profesionalno-nivo----burgas--paza

Продуктите на Ай Еф Джи Лизинг АД
Микрокредит - Кредит от 50 до 399 лева за покриване на текущи потребности или при необходимост от пари за кратък
период от време. Максимално улеснени условия за кандидатстване и отпускането на средствата.
Потребителски кредити – Кредит от 3000 до 10 000 предназначен за обучение, за почивка или за рефинансиране на Ваши
задължения, за покупка на автомобил или жилищно обзавеждане. Фиксиран лихвен процент и възможност сами да
определите периода, за който ще ползвате отпуснатия кредит
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Кредит Трета възраст - Кредит от 150 до 500 лева, предназначен за хора в пенсионна възраст. Максимално улеснени
условия за кандидатстване и преференциални лихвени проценти.
Ипотечен кредит Развитие - Кредит от 3 000 до 100 000 лева, предназначен за покупка или ремонт на жилище, офис,
земя или за финансиране на Вашия бизнес. Кредит с обезпечение и максимално гъвкави условия. Изготвя се индивидуален
план за всеки наш клиент с цел максимално удовлетворяване на потребностите му. Лихвеният процент се определя
индивидуално и спрямо периода на финансиране.
Безлихвен кредит Приятели – Приятели е Вашият продукт с преференциални условия. Представяме на Вашето внимание
безлихвен кредит с много изгодни условия, защото ние работим за Вас, а Вие го заслужавате. Вземете сума от 50лв до
1000лв и задоволете вашите желания.
Кредит с преференциални условия Фамилия - Вие ни се доверихте, а ние изготвихме за Вас специален промоционален
продукт, от който можете да се възползвате само и единствено сега. Заповядайте в офиса ни в гр....,ул..... и се
запознайте с промоционалния продукт „Фамилия” – кредит с преференциални условия за Вас и Вашето семейство.
Възползвайте се от сума 50лв до 1000лв и заведете семейството си на почивка наслаждавайки се на изгодните условия,
които Ви предоставяме.
http://obiavidnes.com/obiava/56671/produktite-na-ay-ef-dji-lizing-ad

Тримери / Храсторези / Моторни коси GBC-43
Продаваме нови бензинови храсторези тип (моторни коса - моторни тримери)
Характеристики на машината:
- Тип на двигателя: Едноцилиндров, бензинов, , двутактов, въздушно охлаждане.
- Обем на цилиндъра: 42. 7cc (кубика)
- Запалителна свещ: Champion RCJ7Y, NGK BPMR7A или NHSP LD L8RTF
- 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.
Характеристики:
- Диаметър на тръбата/пръта: 26мм.
- Обща дължина на косачката: 165см.
- Съотношение на Бензин с Двутактово масло: 40: 1 (25мл. за 1л. бензин)
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- 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 на двигателя с празен резервоар: 5. 8 кг.
- Тегло на целия комплект: 9. 0 кг.
Доставя се в комплект с кордова глава с корда и 2 метални диска, тризъб и циркулярен с ф 255 мм. за косене на жилава и
сплъстена трева. Има центробежен съединител и помпа за подкачване на горивото при първоначално стартиране.
Доставяме до всяка точка на България чрез куриер с опция наложен платеж(плащате след получаване на машината) и
при желание от ваша страна с опция отвори и виж преди да платиш.
За поръчки и запитваия:
тел: 0886229697, 038/58-64-64
уеб сайт: http://xn--e1afbosdj.naedro.eu/hrastorez_trimer_gbc-43.html
http://obiavidnes.com/obiava/56670/trimeri--hrastorezi--motorni-kosi-gbc-43

Ай ЕФ Джи Лизинг АД
Ай Еф Джи Лизинг АД предоставя кредити за текущи нужди,жилищни кредити и кредити за малки и средни
предприятия. Индивидуален подход и гъвкави условия спрямо вашите потребности.
Ай Еф Джи Лизинг АД вече и в гр.Велико Търново на ул.Бачо Киро №1ет.1 ап.2.Заповядайте в офиса ни,където можете
да получите подробно информация за всеки продукт.
http://obiavidnes.com/obiava/56669/ay-ef-dji-lizing-ad

Транспортни услуги БЕЗ ПОЧИВЕН ДЕН. Превоз на покъщнина, багаж, МЕБЕЛИ. Изгодни
цени/0877-663-995/0898-874-253.ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ
Превози на мебели, багаж, покъщнина, лични вещи.Транспортни услуги без почивен ден. Цялостен или частичен пренос на
Вашето обзавеждане. Транспортни услуги в София, страната и ЕС. Товарни превози с бордови микробуси и камиони с
дължина на товарната част до 4, 50 метра. Транспорт с мебелен фургон изцяло тапициран от вътрешна страна за
запазване цялостта на Вашето обзавеждане. Превоз на обзавеждане, мебели, багаж, черна и бяла техника от жилища,
квартири, офиси, магазини, складове. Транспорт на товари в рамките на ЕС. Възможност за експресни доставки на
стоки до всяка точка в ЕС. Коректност. Тел за връзка: 02/4890390 / 0877663995 / 0898874253 http://valtrans.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/56668/transportni-uslugi-bez-pochiven-den-prevoz-na-pokyshtnina-bagaj-mebeli-izgodni-

Детективска агенция "Стар"-0885350440
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
- събиране на данни
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- намиране на лица
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!!!
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
http://obiavidnes.com/obiava/56667/detektivska-agenciya-star-0885350440

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
www.partybux.ovo.bg skype име- obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/56666/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
www.partybux.ovo.bg или се свържете с нас по скайп име на obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/56665/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
www.partybux.ovo.bg или ни пишете на Skype име obqva10 Сложил съм и ДОКАЗАТЕЛСТВА за извършените плащания
Поздрави, Галин Кръстев :)
http://obiavidnes.com/obiava/56664/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

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/56663/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den-
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ПОВИШЕТЕ ПРИХОДИТЕ СИ С НАД 600-900 $ НА МЕСЕЦ
http://easymoneybg.ovo.bg/ - ЩЕ ВИ ПОКАЖА КАК СТАВА ВСИЧКО

!

-

ЕТО

ТУК-

Повишете приходите си с над 600-900 $ 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/56662/povishete-prihodite-si-s-nad-600-900--na-mesec----eto-tuk--httpeasymoneybgo

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/56661/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den-

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
www.partybux.ovo.bg skype име- obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/56660/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
www.partybux.ovo.bg или се свържете с нас по скайп име на obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/56659/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
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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
www.partybux.ovo.bg или ни пишете на Skype име obqva10 Сложил съм и ДОКАЗАТЕЛСТВА за извършените плащания
Поздрави, Галин Кръстев :)
http://obiavidnes.com/obiava/56658/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

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/56657/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

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/56656/nay-byrzite-krediti--ot--500-do-1000-lv--samo-za-30-minuti

Електрически супник цена – 190лв. Тел за контакт- 0877/533-907:0896/206-754... / г-н Костов../
Доставка по куриер на место до вашия град и офис..
Електрически супник цена – 190лв. Тел за контакт- 0877/533-907:0896/206-754...
/ г-н Костов../ Доставка по куриер на место до вашия град и офис..
http://obiavidnes.com/obiava/56655/elektricheski-supnik-cena--190lv-tel-za-kontakt--0877533-9070896206-754-

Бенмарита нови на водна баня със 3бр. гасстро норми./юнокс-канти/ цена -320лв. Тел за
контакт- 0877/533-907:0896/206-754; / г-н Костов../ Доставка по куриер на место до вашия град и
офис..
Бенмарита нови на водна баня със 3бр. гасстро норми./юнокс-канти/ цена -320лв.
Тел за контакт- 0877/533-907:0896/206-754; / г-н Костов../ Доставка по куриер на место до вашия град и офис..
http://obiavidnes.com/obiava/56654/benmarita-novi-na-vodna-banya--sys-3br-gasstro-normiyunoks-kanti-cena--320lv-

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
www.partybux.ovo.bg skype име- obqva10
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http://obiavidnes.com/obiava/56653/sigurna-rabota

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
www.partybux.ovo.bg или ни пишете на Skype име obqva10 Сложил съм и ДОКАЗАТЕЛСТВА за извършените плащания
Поздрави, Галин Кръстев :)
http://obiavidnes.com/obiava/56652/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

НАБИРАМЕ УЧАСТНИЦИ ЗА ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТ
Разнообразете живота си ако ви е скучно и висите цял ден в нета.Спечелете допълнителни приходи като участвате в
нашият мащабен проект,където ще ви научим как да печелите приходи от интернет и ще получите пълна подкрепа по
Skype от наша страна за повече информация пишете ни на Skype име obqva10 или посетете сайта ни www.partybux.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/56651/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt

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/56650/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den-

ЛЕПЕНЕ ТАПЕТИ ОТ МАЙСТОР НЕПУШАЧ БОЯДИСВАМ С ЛАТЕКС ШПАКЛОВКИ
ИЗМАЗВАНЕ И ОБРЪЩАНЕ НА ДОГРАМИ
ДОМАШНИ ДОВЪРШИТЕЛНИ И ОСВЕЖИТЕЛНИ РЕМОНТИ ИЗВЪРШЕНИ ОТ ЧАСТНО ЛИЦЕ, НЕПУШАЧ СЪМ И
БОЯДИСВАМ С ЛАТЕКС И БОИ, БОЯДИСВАНЕ НА ВРАТИ ПРОЗОРЦИ И РАДИАТОРИ, СВАЛЯНЕ ЛЕПЕНЕ ТАПЕТИ,
ШПАКЛОВКИ И ИЗОЛАЦИИ, ОБРАБОТКА НА ДОГРАМИ СЛЕД ПОСТАВЯНЕТО ИМ, МОНТАЖ ДЕМОНТАЖ НА
КЛЮЧОВЕ КОНТАКТИ, ЛАМПИОНИ И АПЛИК ЛАМИНАТ МОКЕТИ И БАЛАТУМИ, копане НА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ
КУТИИ КОНЗОЛИ ЗА КЛЮЧОВЕ И КОНТАКТИ ДРУГИ ВЪТРЕШНИ И ДОВЪРШИТЕЛНИ РЕМОНТИ НА ОФИСИ
АПАРТАМЕНТИ И КЪЩИ АТЕЛИЕТА МАГАЗИНИ ЗАВЕДЕНИЯ 0887822741
изпълнявам и по сложни и трудни поръчки за ремонти!!!!!!
ПРЕДИ ВСЕКИ РЕМОНТ АБСОЛЮТНО БЕЗПЛАТНО И ВИНАГИ СЕ ОПАКОВА С ТЪНЪК И ДЕБЕЛ НАЙЛОН,
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ХАРТИЕНО ТИКСО ЗА ВСИЧКИ ДЕТАЙЛИ ПОД МЕБЕЛИ ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ С ЦЕЛ ДА СЕ РАБОТИ ЧИСТО И ДА
НЕ СЕ ЦАПА
0887822741
http://obiavidnes.com/obiava/56649/lepene-tapeti-ot-maystor-nepushach-boyadisvam-s-lateks-shpaklovki-izmazvane-i-obryshta

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/56648/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/56647/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

WWW.SHPERPLAT.COM - Шперплат 42лв от най-големия Вносител в България - Планет
Строй 2008 ООД
Планет Строй 2008 ООД предлага:
******* ВОДОУСТОЙЧИВ ШПЕРПЛАТ, 1-во качество-топола, черен и кафяв филм, фенолово WBP лепило:
20х1220х2440мм;
21х1220х2440мм.
***** Вилици – поцинковани;
***** Шпилки за вертикален кофраж с 2 бр. гайки – поцинковани;
****** ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ ОСБ /OSB/ плоскости - внос от САЩ:
OSB-3 – размер: 8.7x1220x2440мм;
OSB-3 – размер: 11.1x1220x2440мм;
OSB-3 – размер: 15.1х1220х2440мм;
OSB-3 – размер: 18.3x1220x2440мм.
ЗА КОЛИЧЕСТВА - ДОСТАВКИ В ЦЯЛАТА СТРАНА!
Складови бази във Варна и София
0884266912; 0888416733; 02/9310348;
www.shperplat.com
www.vodoustoichivshperplat.com
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www.osbbg.com
http://obiavidnes.com/obiava/56646/wwwshperplatcom---shperplat-42lv-ot-nay-golemiya-vnositel-v-bylgariya---planet-st

Община Лозница
Община Лозница е в рамките на област Разград. Територията й е 249 483 дка. и обединява 16 отделни селища. В
областта традиционно се развива читалищната дейност. Районът има възможности за развитие на земеделие и горско
стопанство. В административната сграда се предлагат услуги по гражданско състояние, заявки и регистрации за всички
стопански дейности, дубликати на документи, заверки, събират се данъци и такси. Лозница, област Разград
http://obiavidnes.com/obiava/56645/obshtina-loznica

0892379579 Фини и гипсови шпакловки.
0892379579- ФИНИ ШПАКЛОВКИ.
-ГИПСОВА ШПАКЛОВКА.
-ЛАТЕКС БЯЛ И ЦВЕТЕН.
-ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ.
-ОБРЪЩАНЕ ПОКРАЙ ПВЦ ДОГРАМА.
- МАЗИЛКи.
-ЗАМАЗКИ.
-ЗИДАРИЯ.
http://obiavidnes.com/obiava/56644/0892379579-fini-i-gipsovi-shpaklovki

0887232146 Фини и гипсови шпакловки,започване веднага
0887232146, 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...
http://obiavidnes.com/obiava/56643/0887232146-fini-i-gipsovi-shpaklovkizapochvane-vednaga

0882551735 качествени шпакловки,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...
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http://obiavidnes.com/obiava/56642/0882551735-kachestveni-shpaklovkizapochvane-vednaga

Готови ли сте да чуете това? Обадете се....
ИСКАТЕ ЛИ ДА ИМАТЕ СОБСТВЕН ОНЛАЙН МОЛ ???
Вижте: https://bitly.com/WTj2or
Join: http://join.igoshoppingmall.com/go/janel83
С IGO SHOPPING MALL получавате:
-достъп до над 5000 реномирани търговци от цял свят
- избор от над 300 000 000 разнообразни стоки
-доставка до дома
-големи отстъпки,намаления,купони-до 40% от цената на продукта се връща обратно в банковата ви сметка и още...
За всички търсещи нови решения,безплатната регистрация тук:
https://bitly.com/RePLmr
е уникална възможност да получавате реални доходи на всеки три дни.
Колко? Информация на janel83@abv.bg skype-janel832
http://janel83.blogspot.com/
http://obiavidnes.com/obiava/56641/gotovi-li-ste-da-chuete-tova-obadete-se

Обичате ли промоциите?По-бързите кредити, с подарък......
Имате ли нужда от пари? CREDIHOME предоставя най-достъпния бърз заем от 200-1500лв без поръчители ,само срещу
лична карта за период от 9 до 36 седмици .Само за района на Бургас-свържете се на телефона
http://obiavidnes.com/obiava/56640/obichate-li-promociitepo-byrzite-krediti-s-podaryk

Всичко е във Вашите ръце!!!
Само ако знаехте? Уникален,първи и единствен по рода си бизнес проект на компанията Global One в който 100% от
активните участници печелят.
Ако търсите нови решения и обичате подаръците,грабнете този шанс за безплатна регистрация сега
https://www.ultimatepowerprofits.com/janel83
за да научите как да получите доходи на всеки три дни.
Колко?.... Всеки избор,който правим накрая става резултат.Какъв ще е той зависи от Вас...
Подробности на емейл-janel83@abv.bg или скайп janel832
http://janel83.blogspot.com/
https://bitly.com/WVWoKQ
http://obiavidnes.com/obiava/56639/vsichko-e-vyv-vashite-ryce

Всичко е във Вашите ръце!!!
Само ако знаехте? Уникален,първи и единствен по рода си бизнес проект на компанията Global One в който 100% от
активните участници печелят.
Ако търсите нови решения и обичате подаръците,грабнете този шанс за безплатна регистрация сега
https://www.ultimatepowerprofits.com/janel83
за да научите как да получите доходи на всеки три дни.
Колко?.... Всеки избор,който правим накрая става резултат.Какъв ще е той зависи от Вас...
Подробности на емейл-janel83@abv.bg или скайп janel832
http://janel83.blogspot.com/
https://bitly.com/WVWoKQ
http://obiavidnes.com/obiava/56638/vsichko-e-vyv-vashite-ryce

Всичко е във Вашите ръце!!!
Само ако знаехте? Уникален,първи и единствен по рода си бизнес проект на компанията Global One в който 100% от
активните участници печелят.
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Ако търсите нови решения и обичате подаръците,грабнете този шанс за безплатна регистрация сега
https://www.ultimatepowerprofits.com/janel83
за да научите как да получите доходи на всеки три дни.
Колко?.... Всеки избор,който правим накрая става резултат.Какъв ще е той зависи от Вас...
Подробности на емейл-janel83@abv.bg или скайп janel832
http://janel83.blogspot.com/
https://bitly.com/WVWoKQ
http://obiavidnes.com/obiava/56637/vsichko-e-vyv-vashite-ryce

Масажна-масажираща седалка
Масажна-масажираща седалка
Масажиращата седалка осигурява успокояващ и тонизиращ масаж на гърба,
кръста и бедрата, премахва болките в мускулите чрез китайските методи "Шиатсу масаж"
за разлика от традиционните вибрации, използвани при другите подобни масажори.
Масажорът е уникален със своята масажираща глава, която се движи под повърхността на седалката
и осъществява масаж имитиращ натиска на палците, който е основен похват при масажа "Шиатсу".
Неповторимо е усещането, създадено от механичното движение по предварително зададена траектория
на масажиращата глава. Предлагат се различни степени на интензивност за различните области на тялото: долната
част на бедрата,
кръста и гърба. Масажиращата седалка е единствения продукт на българския пазар,
създаден и използван в Северна Америка за рехабилитация на хора с проблеми в
опорнодвигателния апарат. Масажорът се захранва от електрическата мрежа,
но може да се използва и в автомобил, като захранването се извършва от гнездото на запалката.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/56636/masajna-masajirashta-sedalka

СПЕСТИ над 2500 лв. С УРЕД ЗА СРЕБЪРНА ВОДА+3 подаръка *78 лв.
УРЕД Dr.SILVER 101+ за 20 000 л. СРЕБЪРНА ВОДА със
101 ЛЕЧЕБНИ БИЛКИ по разработка на НАСА-САЩ плюс
3 ПОДАРЪКА: крачкомер, цифров телесен термометър
и щипка против хъркане
** САМО СРЕЩУ 78 лв. СПЕСТЯВАТЕ над 2500 лв. ТЪЙ КАТО
В АПТЕКИТЕ 1 литър Е НАД 30 лв., А УРЕДЪТ Е ЗА 20 000 л.!
** СПЕЦИАЛИСТИТЕ ОПРЕДЕЛЯТ УРЕДА КАТО ДОМАШЕН ЛЕКАР
И ВТОРА ИМУННА СИСТЕМА; МОЩНО СРЕДСТВО ПРОТИВ ГРИП,
ПРОСТУДА, АНГИНИ, ГАСТРИТ, ЯЗВИ и много др. заболявания!
** СИГУРНА ЗАЩИТА СРЕЩУ 700 ВИРУСА И МИКРООРГАНИЗМИ!
ЕНЕРГИЕН ПРЕНОС НА 101 ЛЕЧЕБНИ БИЛКИ И РАСТЕНИЯ!
** СРЕБЪРНА ВОДА ПОЛЗВАТ АМЕРИКАНСКИ И РУСКИ КОСМОНАВТИ!
Сребърната вода е най-мощният и безопасен природен антисептик, унищожаващ повече от 700 вида болестотворни
микроорганизми, вируси, гъбички и паразити, в т.ч. стафилококи, стрептококи, ГРИП, дизентерия, тиф, като не оказва
вредно въздействие на полезната микрофлора в човешкия организъм.
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Вълшебната сребърна вода действа много по-бързо от повечето антибиотици, като и най-устойчивите микроорганизми
загиват до няколко минути.
Специалистите определят уреда като ДОМАШЕН ЛЕКАР, ВТОРА ИМУННА СИСТЕМА и сигурна преграда за десетки
заболявания.
Сребърна вода с питейна концентрация е прекрасно природно профилактично и целебно средство преди всичко за
повишаване на имунитета, профилактика на простудни заболявания и заболявания на стомашно-чревния тракт.
В периоди на грипни епидемии и вирусни инфекции сребърната вода създава в организма уникален предпазен щит, пред
който отстъпват настинки, грип, инфекциозни и много други заболявания.
ПРИЛОЖЕНИЕТО НА СРЕБЪРНА ВОДА в домашни условия е изключително широко:
- обезаразяване на водопроводна вода и вода с неизвестен произход;
- ефективно антибактериално и възстановяващо действие при: простуда, грип, ангини и висока температура;
хранителни отравяния, дизентерии, гастрити и повишена киселинност в стомаха; кожни заболявания, изгаряния и кожни
проблеми и много др.
СРЕБЪРНАТА ВОДА може да използвате още за:
- дезинфекция и обработка на плодове и зеленчуци;
- дезинфекция на мивки, вани, съдове;
- дезинфекция на вода за къпане на деца, дезинфекция на
детски играчки и дрехи;
- в козметологията за подмладяващо, противовъзпалително и балансиращо кожата
действие;
- в растениевъдството за покълване на семена и поливане на растения;
- при консервиране на храни, напитки, сокове и компоти.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕФЕКТИ на уреда „Dr.Silver 101+”
- наред с генерирането на сребърни йони във во¬дата, уредът дава още два мощни ефекта: магнитна обработка и
структуриране на водата и енергиен пренос на 101 лечебни билки и растения с ясно изразен ефект за активиране на
имунната сис¬тема на организма.
ОСНОВНИ ЕФЕКТИ ОТ ПРИЕМА НА МАГНИТНО-СТРУКТУРИРАНА ВОДА:
- синергично подпомага ефекта на сребърните йони;
- нормализира енергийното състояние и моле¬кулната структура
на вътреклетъчната течност;
- подобрява пропускливостта на клетъчните мем¬брани;
- подобрява дейността на бъбреците и отделител¬ната система;
- подпомага организма при камъни в бъбреците и жлъчния мехур;
- подпомага очистването на организма от шлаки и токсини;
- подобрява перисталтиката на червата;
- подобрява функционалното състояние на нерв¬ната система;
- подпомага регулирането на телесното тегло;
- регулира артериалното налягане;
- алкализира тъканите;
- подобрява снабдяването на клетките с кисло¬род;
- подмладява организма.
ЕНЕРГИЕН ПРЕНОС НА 101 ЛЕЧЕБНИ БИЛКИ И РАСТЕНИЯ
При производството на уреда се използва спе¬циална технология, благодарение на която във вода¬та се осъществява
пренос на енергоинформацион¬ните матрици на специално подбрани 101 лечебни билки и растения. Този пренос
обогатява водата, насища я с информационните характеристики за лечебното действие на билките, които са специално
подбрани за активна подкрепа на имунната система, общите възстановителни сили на организма, виталността и
жизнените сили на организма.
Благодарение на едновременния ефект на маг¬нитно-структуриране и пренос на енергийна ин¬формация, паметта на
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водата се зарежда с благот¬ворно и лечебно действие, което се предава върху клетъчната система на организма. В
резултат на тази синергична комбинация, наред с дезинфек¬ционното и бактерицидно действие на сребърните йони,
получената при обработка вода носи мощна информация за възстановяване и съхраняване на човешкото здраве,
повишаване виталността и жизнените сили.
В зоната на електродната камера са монтирани постоянни магнити, които формират магнитно поле със специфична
конфигурация, което структурира водата и усилва целебното действие на сребърните йони.
Уредът не се нуждае от презареждане и смяна на батерии. С Dr.Silver 101+ могат да се обработят 20 000 литра вода
и има ресурс 100 работни часа, което го прави уникален в сравнение с други подобни уреди и устройства.
За 1 мин. с уреда се получават 3 л. сребърна питейна вода с концентрация 0,05 мг/л.
Уредът е с размери: 40х170 мм и тегло 100 гр.
ВИДЕОКЛИП:
http://youtu.be/A_l_YvDd4oc
Сертификат СЕ. Гаранция 1 г.
ЦЕНА: 78 лв.
(цената е с пъти по-ниска от аналозите в чужбина)
ПОКУПКИ:
СОФИЯ, пазар “Борово”, павилион 12
(срещу супермаркет “Европа”)
или по куриер с наложен платеж; такса до поискване:
6,10 лв., на адрес: 7,20 лв. и получаване на следващия ден.
КОНТАКТИ:
0887/255 692; 02/855 26 35; albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ:
www.albo-bg.com
www.albobg.com
www.alb-bg.info

РЕЦЕПТИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА СРЕБЪРНА ВОДА
АНГИНА
Изплаква се гърлото в продължение на 3 до 5 мин. със сребърна вода с концентрация 15 мг/л.
ГИНЕКОЛОГИЧНИ ВЪЗПАЛЕНИЯ
Измива се възпаленото място 3-4 пъти на ден със сребърна вода, а най-добре да се постави компрес със затоплена
(30-35°С) сребърна вода с концентрация 30 мг/л.
НАТРАВЯНЕ С ХРАНА
Три пъти на ден се пие по 100 мл сребърна вода с концентрация 5 мг/л.
В случай на остро натравяне, до оказването на лекарска помощ, да се изпие 100 мл сребърна вода с концентрация 10 мг/л
и се предизвика повръщане, след което на всеки три часа да се пие по 100 мл сребърна вода с концентрация 5 мг/л. Може
да се очаква подобрение след около 2-3 часа.
ВИСОКА ТЕМПЕРАТУРА
Пие се 50-100 мл сребърна вода с концентрация 10 мг/л. Може да се очаква понижение на температурата след няколко
часа. Подобряване на общото здравословно състояние. В продължение на няколко месеца, вместо чешмяна, да се пие
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сребърна вода с концентрация 0,05 мг/л. След това се прави тримесечна пауза и курсът се повтаря.
СЛЕДОПЕРАЦИОННИ ВЪЗПАЛЕНИЯ (костни, мускулни и др. възпаления, причинени от стафилопневмококови
инфекции)
Мястото се измива, подсушава и се прави компрес със затоплена (30-35°С) сребърна вода с концентрация 30-35 мг/л за
15-20 минути. Компресът се прави от 4-5 слоя марля, напоена със сребърна вода.
НАСТИНКА
Изплаква се устата със затоплена (30-35°С) сребърна вода с концентрация 20 мг/л . През 3 часа се пие по 100 мл
сребърна вода с концентрация О, 15 мг/л. Настинката преминава за 2-3 дни или по-бързо.
ДИЗЕНТЕРИЯ
На всеки 4 часа се пие по една лъжица сребърна вода с концентрация 5 мг/л.
ДИФТЕРИТ
На всеки 4 часа се пие по една лъжица сребърна вода с концентрация 5 мг/л.
ФУРУНКУЛОЗА
Компрес със затоплена (30-35°С) сребърна вода с концентрация 35 мг/л.
ЕКЗЕМИ, ЛИШЕИ
Компрес със затоплена (30-35°С) сребърна вода с концентрация 35 мг/л за 40 минути. Лечението продължава до 2
седмици.
ГАСТРИТ
Три пъти на ден, 20-30 минути преди ядене се пие по 100 мл сребърна вода с концентрация 0,5 -1,0 мг/л в продължение на
две седмици. Болката намалява след няколко дни.
ИНФЕКЦИОЗЕН ХЕПАТИТ
В продължение на 10 дни, 20-30 минути преди ядене, да се пие по 100 мл сребърна вода с концентрация: 1 мг/л.
КЕРАТИТ, КОНЮНКТИВИТ
Очите се измиват със сребърна вода със стайна температура или се прави компрес с концентрация
20 мг/л.
ВЪЗПАЛЕНИЯ НА УШИ, НОС, ГЪРЛО (ВЪЗПАЛЕНИЯ НА СЛУХОВИЯ КАНАЛ, СРЕДНОТО ФАРИНГИТ, ЛАРИНГИТ,
ТОНЗИЛИТ, РИНИТ, ГРИПНИ ЕПИДЕМИИ)
Изплаква се носа, устата или ушите с топла (30-35°С) сребърна вода с концентрация 20 - 25 мг/л и се прави компрес за
30-35 минути.
ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВОДА С НЕЯСЕН ПРОИЗХОД
Във водата с неизвестен произход се добавя сребърна вода с концентрация 10 мг/л (50 мл/л). След 4 часа водата е годна
за пиене.
ИЗГАРЯНИЯ
Мястото се измива, подсушава и след това се прави компрес със сребърна вода с концентрация 30 мг/л. Изгарянията се
лекуват бързо и не остават белези. Това е един от най-ефективните начини за на изгаряния.
ПАРАПРОКТИТ
Компрес със сребърна вода с концентрация 30 мг/л, два пъти на ден. Гнойта ще се събере върху марлята, раните ще
почистени.
ТРИХОФИТОЗА
Компрес със сребърна вода с концентрация 30 мг/л в продължение на 30-40 минути. Продъжителност на лечението 3-4 седмици.
ПРОСТУДНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ВИРУСНИ)
Да се използва сребърна вода с концентрация 10- 20 мг/л за: изплакване; компреси; измиване. Начинът на използване се
избира в зависимост от заболяването.
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ВЪЗПАЛЕНИЯ НА БЪБРЕЦИТЕ
Три пъти дневно се пие по 100 мл сребърна вода с концентрация 1 мг/л. Продължителност на лечение - 2-3 седмици.
РОЗАЦЕЯ
Компрес с топла (30-35°С) сребърна вода с концентрация 30 мг/л в продължение на 30-40 минути. Продължителност на
лечението - 3-4 седмици.
ЯЗВА
В продължение на 10 дни, 20-30 минути преди хранене, се пие по 100 мл сребърна вода с концентрация 5 мг/л. След това,
в продължение на 20 дни, 20-30 минути преди ядене се пие сребърна вода с концентрация 1 мг/л. Болката изчезва след
няколко дни.
СТОМАТОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ (АФТИ, ГИНГИВИТ, СТОМАТИТ)
След хранене устата да се изплакне в продължение на 3-5 минути със затоплена (30-35°С) сребърна с концентрация 30
мг/л. Продължителност на лечението - 5-7 дни.
ПРОФИЛАКТИКА ПРИ ДЕЦА
При кашлица се измиват устата и носа със сребърна вода с концентрация 1-2 мг/л. Изпива се 50 мл сребърна вода с
концентрация 0,5 мг/л. Подобрява се имунната система.
ПРОФИЛАКТИКА СРЕЩУ ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ
Три-четири пъти на ден, 20-30 минути преди се пие по 100 мл сребърна вода с концентрация 0,1 -0,2 мг/л.
Продължителност - 3 месеца
ЧРЕВНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
Всеки 4-6 часа се пие по 100 мл сребърна вода с концентрация 0,1 мг/л.
Продължителност - 7-10 дни.
ДРУГИ ПРИЛОЖЕНИЯ НА СРЕБЪРНАТА ВОДА
1. ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПРИ ГРИПНИ И ДРУГИ ЕПИДЕМИИ
Да се напръскат с помощта на пулверизатор всички открити повърхности в помещенията - подове, стени, мебели и др.
със сребърна вода с концентрация 20 мг/л. За помещение 20 кв.м. е достатъчно 0,5 л вода.
2. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕПРИЯТНА МИРИЗМА НА КРАКАТА
След измиване, краката се напръскват със сребърна вода с концентрация 5 мг/л. Краката не се изтриват, а се оставят
да изсъхнат. Чорапите също могат да се напръскат от вътрешна страна с помощта на пулверизатор със сребърна вода
с концентрация 20 мг/л. След това трябва да бъдат изсушени при стайна температура.
3. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕПРИЯТНА МИРИЗМА НА КРАКАТА
След къпане, мишниците се напръскат с помощта на пулверизатор със сребърна вода с концентрация 20 мг/л. Кожата
трябва да изсъхне на въздух.
4. ОБРАБОТКА НА ДОЛНО БЕЛЬО, ЧАРШАФИ И КАЛЪФКИ
В отсека за омекотител на пералнята, налейте 100 мл сребърна вода с концентрация 20 мг/л. Така последното пране
дрехите ще бъдат дезинфекцирани. Сребърна вода със същата концентрация може да се използва и при гладене с парна
ютия.
5. ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ХЛАДИЛНИК И ФРИЗЕР
След почистване, вътрешните повърхности се напръсква с помощта на пулверизатор със сребърна вода с концентрация
10 мг/л и се оставят да изсъхнат.
6. ОБРАБОТКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ
Месо, риба, колбаси и други нетрайни продукти се напръсква с помощта на пулверизатор със сребърна вода с
концентрация 20 - 30 мг/л.
7. ОБРАБОТКА НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ
Измийте обилно на течаща вода плодовете и зеленчуците. Отделете тези, които имат следи от загниване и
нараняване. Зеленчуците с листа измийте отделяте листата. Напръскайте ги с помощта на пулверизатор със сребърна
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вода с концентрация 20 мг/л. След това ги поставете върху домакинска да изсъхнат. Обработените по този начин
плодове и зеленчуци ще се съхранят в хладилника за много по-дълго време.
8. ОБРАБОТКА НА ПЛОДОВЕ ЗА КОМПОТ
Подберете здрави плодове без загнивания и нараняване. Измийте ги обилно с течаща вода. Подгответе необходимото
количество сребърна вода с концентрация 10 мг/л. Потопете плодовете и зеленчуците в сребърната вода за 5 минути.
Заливането на плодовете в бурканите да стане със сребърна вода с концентрация 0,5 мг/л.
http://obiavidnes.com/obiava/56635/spesti-nad-2500-lv-s-ured-za-srebyrna-voda3-podaryka-78-lv

СПЕСТИ над 2500 лв С УРЕД ЗА СРЕБЪРНА ВОДА плус 3 подаръка 78 лв
УРЕД Dr.SILVER 101+ за 20 000 л. СРЕБЪРНА ВОДА със
101 ЛЕЧЕБНИ БИЛКИ по разработка на НАСА-САЩ плюс
3 ПОДАРЪКА: крачкомер, цифров телесен термометър
и щипка против хъркане
** САМО СРЕЩУ 78 лв. СПЕСТЯВАТЕ над 2500 лв. ТЪЙ КАТО
В АПТЕКИТЕ 1 литър Е НАД 30 лв., А УРЕДЪТ Е ЗА 20 000 л.!
** СПЕЦИАЛИСТИТЕ ОПРЕДЕЛЯТ УРЕДА КАТО ДОМАШЕН ЛЕКАР
И ВТОРА ИМУННА СИСТЕМА; МОЩНО СРЕДСТВО ПРОТИВ ГРИП,
ПРОСТУДА, АНГИНИ, ГАСТРИТ, ЯЗВИ и много др. заболявания!
** СИГУРНА ЗАЩИТА СРЕЩУ 700 ВИРУСА И МИКРООРГАНИЗМИ!
ЕНЕРГИЕН ПРЕНОС НА 101 ЛЕЧЕБНИ БИЛКИ И РАСТЕНИЯ!
** СРЕБЪРНА ВОДА ПОЛЗВАТ АМЕРИКАНСКИ И РУСКИ КОСМОНАВТИ!
Сребърната вода е най-мощният и безопасен природен антисептик, унищожаващ повече от 700 вида болестотворни
микроорганизми, вируси, гъбички и паразити, в т.ч. стафилококи, стрептококи, ГРИП, дизентерия, тиф, като не оказва
вредно въздействие на полезната микрофлора в човешкия организъм.
Вълшебната сребърна вода действа много по-бързо от повечето антибиотици, като и най-устойчивите микроорганизми
загиват до няколко минути.
Специалистите определят уреда като ДОМАШЕН ЛЕКАР, ВТОРА ИМУННА СИСТЕМА и сигурна преграда за десетки
заболявания.
Сребърна вода с питейна концентрация е прекрасно природно профилактично и целебно средство преди всичко за
повишаване на имунитета, профилактика на простудни заболявания и заболявания на стомашно-чревния тракт.
В периоди на грипни епидемии и вирусни инфекции сребърната вода създава в организма уникален предпазен щит, пред
който отстъпват настинки, грип, инфекциозни и много други заболявания.
ПРИЛОЖЕНИЕТО НА СРЕБЪРНА ВОДА в домашни условия е изключително широко:
- обезаразяване на водопроводна вода и вода с неизвестен произход;
- ефективно антибактериално и възстановяващо действие при: простуда, грип, ангини и висока температура;
хранителни отравяния, дизентерии, гастрити и повишена киселинност в стомаха; кожни заболявания, изгаряния и кожни
проблеми и много др.
СРЕБЪРНАТА ВОДА може да използвате още за:
- дезинфекция и обработка на плодове и зеленчуци;
- дезинфекция на мивки, вани, съдове;
- дезинфекция на вода за къпане на деца, дезинфекция на
детски играчки и дрехи;
- в козметологията за подмладяващо, противовъзпалително и балансиращо кожата
действие;
- в растениевъдството за покълване на семена и поливане на растения;
- при консервиране на храни, напитки, сокове и компоти.
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕФЕКТИ на уреда „Dr.Silver 101+”
- наред с генерирането на сребърни йони във во¬дата, уредът дава още два мощни ефекта: магнитна обработка и
структуриране на водата и енергиен пренос на 101 лечебни билки и растения с ясно изразен ефект за активиране на
имунната сис¬тема на организма.
ОСНОВНИ ЕФЕКТИ ОТ ПРИЕМА НА МАГНИТНО-СТРУКТУРИРАНА ВОДА:
- синергично подпомага ефекта на сребърните йони;
- нормализира енергийното състояние и моле¬кулната структура
на вътреклетъчната течност;
- подобрява пропускливостта на клетъчните мем¬брани;
- подобрява дейността на бъбреците и отделител¬ната система;
- подпомага организма при камъни в бъбреците и жлъчния мехур;
- подпомага очистването на организма от шлаки и токсини;
- подобрява перисталтиката на червата;
- подобрява функционалното състояние на нерв¬ната система;
- подпомага регулирането на телесното тегло;
- регулира артериалното налягане;
- алкализира тъканите;
- подобрява снабдяването на клетките с кисло¬род;
- подмладява организма.
ЕНЕРГИЕН ПРЕНОС НА 101 ЛЕЧЕБНИ БИЛКИ И РАСТЕНИЯ
При производството на уреда се използва спе¬циална технология, благодарение на която във вода¬та се осъществява
пренос на енергоинформацион¬ните матрици на специално подбрани 101 лечебни билки и растения. Този пренос
обогатява водата, насища я с информационните характеристики за лечебното действие на билките, които са специално
подбрани за активна подкрепа на имунната система, общите възстановителни сили на организма, виталността и
жизнените сили на организма.
Благодарение на едновременния ефект на маг¬нитно-структуриране и пренос на енергийна ин¬формация, паметта на
водата се зарежда с благот¬ворно и лечебно действие, което се предава върху клетъчната система на организма. В
резултат на тази синергична комбинация, наред с дезинфек¬ционното и бактерицидно действие на сребърните йони,
получената при обработка вода носи мощна информация за възстановяване и съхраняване на човешкото здраве,
повишаване виталността и жизнените сили.
В зоната на електродната камера са монтирани постоянни магнити, които формират магнитно поле със специфична
конфигурация, което структурира водата и усилва целебното действие на сребърните йони.
Уредът не се нуждае от презареждане и смяна на батерии. С Dr.Silver 101+ могат да се обработят 20 000 литра вода
и има ресурс 100 работни часа, което го прави уникален в сравнение с други подобни уреди и устройства.
За 1 мин. с уреда се получават 3 л. сребърна питейна вода с концентрация 0,05 мг/л.
Уредът е с размери: 40х170 мм и тегло 100 гр.
ВИДЕОКЛИП:
http://youtu.be/A_l_YvDd4oc
Сертификат СЕ. Гаранция 1 г.
ЦЕНА: 78 лв.
(цената е с пъти по-ниска от аналозите в чужбина)
ПОКУПКИ:
СОФИЯ, пазар “Борово”, павилион 12
(срещу супермаркет “Европа”)
или по куриер с наложен платеж; такса до поискване:
6,10 лв., на адрес: 7,20 лв. и получаване на следващия ден.
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КОНТАКТИ:
0887/255 692; 02/855 26 35; albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ:
www.albo-bg.com
www.albobg.com
www.alb-bg.info

РЕЦЕПТИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА СРЕБЪРНА ВОДА
АНГИНА
Изплаква се гърлото в продължение на 3 до 5 мин. със сребърна вода с концентрация 15 мг/л.
ГИНЕКОЛОГИЧНИ ВЪЗПАЛЕНИЯ
Измива се възпаленото място 3-4 пъти на ден със сребърна вода, а най-добре да се постави компрес със затоплена
(30-35°С) сребърна вода с концентрация 30 мг/л.
НАТРАВЯНЕ С ХРАНА
Три пъти на ден се пие по 100 мл сребърна вода с концентрация 5 мг/л.
В случай на остро натравяне, до оказването на лекарска помощ, да се изпие 100 мл сребърна вода с концентрация 10 мг/л
и се предизвика повръщане, след което на всеки три часа да се пие по 100 мл сребърна вода с концентрация 5 мг/л. Може
да се очаква подобрение след около 2-3 часа.
ВИСОКА ТЕМПЕРАТУРА
Пие се 50-100 мл сребърна вода с концентрация 10 мг/л. Може да се очаква понижение на температурата след няколко
часа. Подобряване на общото здравословно състояние. В продължение на няколко месеца, вместо чешмяна, да се пие
сребърна вода с концентрация 0,05 мг/л. След това се прави тримесечна пауза и курсът се повтаря.
СЛЕДОПЕРАЦИОННИ ВЪЗПАЛЕНИЯ (костни, мускулни и др. възпаления, причинени от стафилопневмококови
инфекции)
Мястото се измива, подсушава и се прави компрес със затоплена (30-35°С) сребърна вода с концентрация 30-35 мг/л за
15-20 минути. Компресът се прави от 4-5 слоя марля, напоена със сребърна вода.
НАСТИНКА
Изплаква се устата със затоплена (30-35°С) сребърна вода с концентрация 20 мг/л . През 3 часа се пие по 100 мл
сребърна вода с концентрация О, 15 мг/л. Настинката преминава за 2-3 дни или по-бързо.
ДИЗЕНТЕРИЯ
На всеки 4 часа се пие по една лъжица сребърна вода с концентрация 5 мг/л.
ДИФТЕРИТ
На всеки 4 часа се пие по една лъжица сребърна вода с концентрация 5 мг/л.
ФУРУНКУЛОЗА
Компрес със затоплена (30-35°С) сребърна вода с концентрация 35 мг/л.
ЕКЗЕМИ, ЛИШЕИ
Компрес със затоплена (30-35°С) сребърна вода с концентрация 35 мг/л за 40 минути. Лечението продължава до 2
седмици.
ГАСТРИТ
Три пъти на ден, 20-30 минути преди ядене се пие по 100 мл сребърна вода с концентрация 0,5 -1,0 мг/л в продължение на
две седмици. Болката намалява след няколко дни.
ИНФЕКЦИОЗЕН ХЕПАТИТ
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В продължение на 10 дни, 20-30 минути преди ядене, да се пие по 100 мл сребърна вода с концентрация: 1 мг/л.
КЕРАТИТ, КОНЮНКТИВИТ
Очите се измиват със сребърна вода със стайна температура или се прави компрес с концентрация
20 мг/л.
ВЪЗПАЛЕНИЯ НА УШИ, НОС, ГЪРЛО (ВЪЗПАЛЕНИЯ НА СЛУХОВИЯ КАНАЛ, СРЕДНОТО ФАРИНГИТ, ЛАРИНГИТ,
ТОНЗИЛИТ, РИНИТ, ГРИПНИ ЕПИДЕМИИ)
Изплаква се носа, устата или ушите с топла (30-35°С) сребърна вода с концентрация 20 - 25 мг/л и се прави компрес за
30-35 минути.
ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВОДА С НЕЯСЕН ПРОИЗХОД
Във водата с неизвестен произход се добавя сребърна вода с концентрация 10 мг/л (50 мл/л). След 4 часа водата е годна
за пиене.
ИЗГАРЯНИЯ
Мястото се измива, подсушава и след това се прави компрес със сребърна вода с концентрация 30 мг/л. Изгарянията се
лекуват бързо и не остават белези. Това е един от най-ефективните начини за на изгаряния.
ПАРАПРОКТИТ
Компрес със сребърна вода с концентрация 30 мг/л, два пъти на ден. Гнойта ще се събере върху марлята, раните ще
почистени.
ТРИХОФИТОЗА
Компрес със сребърна вода с концентрация 30 мг/л в продължение на 30-40 минути. Продъжителност на лечението 3-4 седмици.
ПРОСТУДНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ВИРУСНИ)
Да се използва сребърна вода с концентрация 10- 20 мг/л за: изплакване; компреси; измиване. Начинът на използване се
избира в зависимост от заболяването.
ВЪЗПАЛЕНИЯ НА БЪБРЕЦИТЕ
Три пъти дневно се пие по 100 мл сребърна вода с концентрация 1 мг/л. Продължителност на лечение - 2-3 седмици.
РОЗАЦЕЯ
Компрес с топла (30-35°С) сребърна вода с концентрация 30 мг/л в продължение на 30-40 минути. Продължителност на
лечението - 3-4 седмици.
ЯЗВА
В продължение на 10 дни, 20-30 минути преди хранене, се пие по 100 мл сребърна вода с концентрация 5 мг/л. След това,
в продължение на 20 дни, 20-30 минути преди ядене се пие сребърна вода с концентрация 1 мг/л. Болката изчезва след
няколко дни.
СТОМАТОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ (АФТИ, ГИНГИВИТ, СТОМАТИТ)
След хранене устата да се изплакне в продължение на 3-5 минути със затоплена (30-35°С) сребърна с концентрация 30
мг/л. Продължителност на лечението - 5-7 дни.
ПРОФИЛАКТИКА ПРИ ДЕЦА
При кашлица се измиват устата и носа със сребърна вода с концентрация 1-2 мг/л. Изпива се 50 мл сребърна вода с
концентрация 0,5 мг/л. Подобрява се имунната система.
ПРОФИЛАКТИКА СРЕЩУ ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ
Три-четири пъти на ден, 20-30 минути преди се пие по 100 мл сребърна вода с концентрация 0,1 -0,2 мг/л.
Продължителност - 3 месеца
ЧРЕВНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
Всеки 4-6 часа се пие по 100 мл сребърна вода с концентрация 0,1 мг/л.
Продължителност - 7-10 дни.
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ДРУГИ ПРИЛОЖЕНИЯ НА СРЕБЪРНАТА ВОДА
1. ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПРИ ГРИПНИ И ДРУГИ ЕПИДЕМИИ
Да се напръскат с помощта на пулверизатор всички открити повърхности в помещенията - подове, стени, мебели и др.
със сребърна вода с концентрация 20 мг/л. За помещение 20 кв.м. е достатъчно 0,5 л вода.
2. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕПРИЯТНА МИРИЗМА НА КРАКАТА
След измиване, краката се напръскват със сребърна вода с концентрация 5 мг/л. Краката не се изтриват, а се оставят
да изсъхнат. Чорапите също могат да се напръскат от вътрешна страна с помощта на пулверизатор със сребърна вода
с концентрация 20 мг/л. След това трябва да бъдат изсушени при стайна температура.
3. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕПРИЯТНА МИРИЗМА НА КРАКАТА
След къпане, мишниците се напръскат с помощта на пулверизатор със сребърна вода с концентрация 20 мг/л. Кожата
трябва да изсъхне на въздух.
4. ОБРАБОТКА НА ДОЛНО БЕЛЬО, ЧАРШАФИ И КАЛЪФКИ
В отсека за омекотител на пералнята, налейте 100 мл сребърна вода с концентрация 20 мг/л. Така последното пране
дрехите ще бъдат дезинфекцирани. Сребърна вода със същата концентрация може да се използва и при гладене с парна
ютия.
5. ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ХЛАДИЛНИК И ФРИЗЕР
След почистване, вътрешните повърхности се напръсква с помощта на пулверизатор със сребърна вода с концентрация
10 мг/л и се оставят да изсъхнат.
6. ОБРАБОТКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ
Месо, риба, колбаси и други нетрайни продукти се напръсква с помощта на пулверизатор със сребърна вода с
концентрация 20 - 30 мг/л.
7. ОБРАБОТКА НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ
Измийте обилно на течаща вода плодовете и зеленчуците. Отделете тези, които имат следи от загниване и
нараняване. Зеленчуците с листа измийте отделяте листата. Напръскайте ги с помощта на пулверизатор със сребърна
вода с концентрация 20 мг/л. След това ги поставете върху домакинска да изсъхнат. Обработените по този начин
плодове и зеленчуци ще се съхранят в хладилника за много по-дълго време.
8. ОБРАБОТКА НА ПЛОДОВЕ ЗА КОМПОТ
Подберете здрави плодове без загнивания и нараняване. Измийте ги обилно с течаща вода. Подгответе необходимото
количество сребърна вода с концентрация 10 мг/л. Потопете плодовете и зеленчуците в сребърната вода за 5 минути.
Заливането на плодовете в бурканите да стане със сребърна вода с концентрация 0,5 мг/л.
http://obiavidnes.com/obiava/56634/spesti-nad-2500-lv-s-ured-za-srebyrna-voda-plus-3-podaryka-78-lv

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/56633/detektivska-agenciya-ayaks-e-vashiyat-uspeshen-izbor-na-chasten-detektiv
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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/56632/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
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/56631/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
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-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>JPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/56630/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

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.
ego elips,Ego twist,Elips,mona,
eGo ce4 ,eGo W,eGo ce5 ,eGo ce6
За повече информация кликнете тук
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/56629/elektronna-cigara

Детективска Агенция Инкогнито- Детективски Услуги-0877696928
Детективска Агенция Инкогнито-Безплатни Консултации!
Предлаганите услуги са от частни детективи
с висок професионален стандарт!
Разкрива изневери, издирва лица,
справки, корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес,месторабота и др.
Открива биологични родственици.
Установяване и блокиране на скрита аудио/видео техника
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в жилища,офиси автомобили.
GPS предаватели и др.
Повече информация на http://detektivi.com
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
Детективска Агенция "Инкогнито" Извършва услуги на територията на цяла България!!!
http://obiavidnes.com/obiava/56628/detektivska-agenciya-inkognito--detektivski-uslugi-0877696928

Детективска Агенция Фокс- Детективски Услуги-Стара Загора
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/56627/detektivska-agenciya-foks--detektivski-uslugi-stara-zagora

Детективска агенция ФОКС-специализирани детективски услуги
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
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E-mail:fox@detectiv-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/56626/detektivska-agenciya-foks-specializirani-detektivski-uslugi

Енергопестяващо ток 19Kw
Енергопестяващо ток 19Kw
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
http://obiavidnes.com/obiava/56625/energopestyavashto--tok--19kw

йонизатори Озонотор за въздух и вода
йонизатори Озонотор за въздух и вода.
Нашият магазин предлага на своите клиенти Озонотор за въздух и вода.
Устройството произвежда озон от кислорода във въздуха и образува отрицателни йони,
които премахват замърсявания и миризми и спомагат за унищожаването на болестотворни организми.
”БГ магазин” разполага и с йонизатори – Йонизатор ”AEROION” и Йонизатор и генератор на озон ”M Fresh”. За повече
информация относно изброените уреди се свържете с нас или посетете нашия сайт.
Прочистете вдишвания от Вас въздух, дарявайки си здраве.
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/56624/yonizatori-ozonotor-za-vyzduh-i-voda

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
www.partybux.ovo.bg skype име- obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/56623/sigurna-rabota

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
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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
www.partybux.ovo.bg или ни пишете на Skype име obqva10 Сложил съм и ДОКАЗАТЕЛСТВА за извършените плащания
Поздрави, Галин Кръстев :)
http://obiavidnes.com/obiava/56622/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

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
www.partybux.ovo.bg skype име- obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/56621/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
www.partybux.ovo.bg или се свържете с нас по скайп име на obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/56620/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
www.partybux.ovo.bg или ни пишете на Skype име obqva10 Сложил съм и ДОКАЗАТЕЛСТВА за извършените плащания
Поздрави, Галин Кръстев :)
http://obiavidnes.com/obiava/56619/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

НАБИРАМЕ УЧАСТНИЦИ ЗА ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТ
Разнообразете живота си ако ви е скучно и висите цял ден в нета.Спечелете допълнителни приходи като участвате в
нашият мащабен проект,където ще ви научим как да печелите приходи от интернет и ще получите пълна подкрепа по
Skype от наша страна за повече информация пишете ни на Skype име obqva10 или посетете сайта ни www.partybux.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/56618/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt

Продавам финно нарязан след ферментация тютюн
Продавам нарязан на лентички тютюн,сорт вирджиния.Много добре е обработен,така че да се премахне неприятната
миризма. Идеален е за пушене,мек на вкус, без тежка миризма. Обработен е на пара! Качеството е
гарантирано!Предлагам и гилзи. Цената за 1 кг е 35лв. Тел: 0897686932
http://obiavidnes.com/obiava/56617/prodavam-finno-naryazan-sled-fermentaciya-tyutyun

МБАЛ "Света Петка" АД
МБАЛ СВЕТА ПЕТКА има 100 годишна история. Лечебното заведение е с областни функции и като такова в него се
извършват оперативни интервенции. Болницата разполага с модерна техника и добри специалисти. В лечебното
заведение е изградена и функционира болнична информационна система, която дава възможност за по- голяма
колаборация между отделните звена.
http://obiavidnes.com/obiava/56616/mbal-sveta-petka-ad
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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/56615/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den-

ПОВИШЕТЕ ПРИХОДИТЕ СИ С НАД 600-900 $ НА МЕСЕЦ
http://easymoneybg.ovo.bg/ - ЩЕ ВИ ПОКАЖА КАК СТАВА ВСИЧКО

!

-

ЕТО

ТУК-

Повишете приходите си с над 600-900 $ 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/56614/povishete-prihodite-si-s-nad-600-900--na-mesec----eto-tuk--httpeasymoneybgo

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 !
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ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/56613/30-50-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/56612/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/56611/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Воден Ксилофон
Заповядайте в магазинa ни на адрес гр. София, бул.“ Ген. Тотлебен“ 43и вижте продуктите ни, които развиват
визуалните, моторните, конгнитивните, логическите и артистичните умения на децата.
Воден Ксилофон
Отлично забавление за мъниците по време на баня. С този цветен ксилофон те могат да възпроизведат 5 различни
мелодии с помощта на листовете с песни, които се съдържат в комплекта.
Работното ни време е От понеделник до петък от 13 до 19ч. Събота от 10:30 до 16ч. Неделя – почивен ден.
телефон за контакт: 0877 637 517
присъединете се към нас на http://www .facebook.com/pages/Thinx-Store/300126903363713 »
Посетете нашия online-магазин: http://thinxstore.com/ »
Разгледайте блога ни: http://thinxshop.wordpress.com/ »
http://obiavidnes.com/obiava/56610/voden-ksilofon

0882551735 качествени шпакловки,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.
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-ЗИДАРИЯ.
-БЪРЗО, КОРЕКНО, КАЧЕСТВЕНО, РАЗУМНИ ЦЕНИ, МАЙСТОР С ДЪЛГОДИШНА ПРАКТИКА В СТРОЙТЕЛСТВОТО ,
ЦЕНИ ПРИ ОГЛЕД И ДОГОВОРКА НА МЯСТО. ЧАСНО ЛИЦЕ
-ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА...
http://obiavidnes.com/obiava/56609/0882551735-kachestveni-shpaklovkizapochvane-vednaga

Комплект електронни цигари eGo-Т CE4 (2.4 мл) 650 mAh INOX
Електронната цигара eGo-T + картомайзер СЕ4 2.4 мл e уникална комбинация между качествен картомизатор/пълнител
CЕ4 и нагревател в едно и много издръжлива батерия, ще си осигурите дълго и приятно пушене през целия ден без да
мислите непрекъснато за зарядни устройства.
Количеството пара е обилно и плътно, с отлично предаване на ароматите.
Батерията 650 mAh е с ръчна активация чрез натискане на бутон, подобно на повечето модифицирани модели - решение,
осигуряващо по-висока надеждност.
Картомайзера CE4 е с голям резервоар ( 1,6 мл ) и е пригоден за директно пълнене с никотинова течност.
За да напълните картомайзер Kanger CE4, просто развийте мундщука, сипете течност в тялото, като внимавате да не
накапете в централната тръбичка, завийте мундщука обратно и сте готови за пушене!
Защо батерията 650 mAh е за предпочитане пред другите по-мощни батерии:
- употреба 5-7 часа ( според маниера на изпаряване )
- зареждане 1.5 - 2 часа
- електронната цигара с батерия 650 mAh е много по-компактна и удобна за употреба
Съдържание на комплекта:
2 бр. батерия 650 mAh 3.7-4.2V (inox)
2 бр. картомайзер - СE4 2.4 мл
1 бр. адаптер 220 V ( по БДС )
1 бр. USB зарядно
1 бр. никотинова течност 20 мл
http://obiavidnes.com/obiava/56608/komplekt-elektronni-cigari-ego-t-ce4-24-ml-650-mah-inox

Ремонт на покриви, хидроизолации, топлоизолации, вътрешни ремонти, PVC мембрани,
безшевни улуци в цялата страна.
Строителна фирма Рус–Булстрой ЕООД извършва:
- Строителство, ремонт и хидроизолация на всички видове покриви – PVC и битумни мембрани, керемиди, ламарини,
улуци, водосточни тръби, воронки, бордове и комини, дървени конструкции, капандури, битумни керемиди.
- Саниране с автовишка, скеле или алпийски способ.
- Хидроизолация и топлоизолация на стени, основи, фундаменти, подземни съоръжения, мостове и виадукти.
- Строителни ремонти от всякакъв вид – зидане, мазилка, шпакловка, боядисване, фаянс и теракота.
- Безплатни огледи и изготвяне на оферти.
- Почистване и извозване на отпадъците до сметище.
- Високо качество.
- Ниски цени.
- Многогодишна гаранция.
Фирмата разполага с високо квалифицирани специалисти с многогодишен опит. Те имат постоянна готовност да
приемат и изпълнят поръчки за строително-монтажни дейности във всяка точка на България и чужбина, по всяко време.
За повече информация, посетете сайта ни.
>> GSM : 0898 432 248
>> Телефон/ Факс : 082 860 401
>> Mail : rus_bulstroi@abv.bg
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>> Сайт : http://rus-bulstroi.com
http://obiavidnes.com/obiava/56607/remont-na-pokrivi-hidroizolacii-toploizolacii-vytreshni-remonti-pvc-membrani

Орифлейм - страхотна възможност
Станете консултант
Без значение дали искате просто да поръчвате продукти за Вас и Вашето семейство или да продавате на други хора и да
печелите допълнителен доход, можете да се регистрирате като консултант на Орифлейм и да купувате качествена
козметика с 30% отстъпка от цената в каталога.
Да си независим консултант на Орифлейм е забавно, лесно и възнаграждаващо!Всичко, което трябва да можете да
правите, е да имате желание за работа, да сте комуникативни, да бъдете открит и общителен човек, да имате ясни
цели, да сте готови да се учите и променяте. В днешно време все повече хора търсят алтернативни начини за
осигуряване на приходи и Директните продажби са идеално средство за това. Този вид бизнес е за всички хора, които
ценят личната си свобода, свободното време със семейството и приятелите. Няма изискване за ниво на образование,
натрупан опит или начален капитал. Хора на всякаква възраст и с различни професии успяват в директните продажби с
Орифлейм. Можете също:
Да се запознаете с нови хора и да изградите нови приятелства;
Да получите признание за постиженията си;
Да израстнете личностно и професионално чрез срещи, обучения и семинари;.
Да пътувате из страната и чужбина;
Да се насладите на вълнуващи събития и преживявания;
Да помагате на другите да растат, докато градите своя екип.
Mоже
да
се
регистрирате
и
онлайн
на:
http://bg.oriflame.com/recruits/online-registration-consultant.jhtml?content=&_requestid=2374319 моят консултански номер е
349785 и се попълва в полето код на спонсора. Свържете се с мен за повече информация.
http://obiavidnes.com/obiava/56606/orifleym---strahotna-vyzmojnost

работете за себе си с Оriflame
Станете консултант
Без значение дали искате просто да поръчвате продукти за Вас и Вашето семейство или да продавате на други хора и да
печелите допълнителен доход, можете да се регистрирате като консултант на Орифлейм и да купувате качествена
козметика с 30% отстъпка от цената в каталога.
Да си независим консултант на Орифлейм е забавно, лесно и възнаграждаващо!Всичко, което трябва да можете да
правите, е да имате желание за работа, да сте комуникативни, да бъдете открит и общителен човек, да имате ясни
цели, да сте готови да се учите и променяте. В днешно време все повече хора търсят алтернативни начини за
осигуряване на приходи и Директните продажби са идеално средство за това. Този вид бизнес е за всички хора, които
ценят личната си свобода, свободното време със семейството и приятелите. Няма изискване за ниво на образование,
натрупан опит или начален капитал. Хора на всякаква възраст и с различни професии успяват в директните продажби с
Орифлейм. Можете също:
Да се запознаете с нови хора и да изградите нови приятелства;
Да получите признание за постиженията си;
Да израстнете личностно и професионално чрез срещи, обучения и семинари;.
Да пътувате из страната и чужбина;
Да се насладите на вълнуващи събития и преживявания;
Да помагате на другите да растат, докато градите своя екип.
Mоже
да
се
регистрирате
и
онлайн
на:
http://bg.oriflame.com/recruits/online-registration-consultant.jhtml?content=&_requestid=2374319 моят консултански номер е
349785 и се попълва в полето код на спонсора. Свържете се с мен за повече информация.
http://obiavidnes.com/obiava/56605/rabotete-za-sebe-si-s-oriflame

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.
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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 и ОТГОВОРНОСТ
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.
Гарантираме лоялност към Клиентите си , пълна конфиденциалност , качество и професионализъм, посветеност на
Клиента и индивидуален подход към всеки отделен случай.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр. Велико Търново
0884 57 80 53
0877 37 20 83
http://obiavidnes.com/obiava/56604/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 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 и ОТГОВОРНОСТ
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.
Гарантираме лоялност към Клиентите си , пълна конфиденциалност , качество и професионализъм, посветеност на
Клиента и индивидуален подход към всеки отделен случай.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр. Велико Търново
0884 57 80 53
0877 37 20 83
http://obiavidnes.com/obiava/56603/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 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 и ОТГОВОРНОСТ
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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.
Гарантираме лоялност към Клиентите си , пълна конфиденциалност , качество и професионализъм, посветеност на
Клиента и индивидуален подход към всеки отделен случай.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр. Велико Търново
0884 57 80 53
0877 37 20 83
http://obiavidnes.com/obiava/56602/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

0887232146 Фини и гипсови шпакловки,започване веднага
0887232146 ФИНИ ШПАКЛОВКИ И ГИПСОВИ ШПАКЛОВКИ,ЧАСНО ЛИЦЕ...ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА.... Цена: 3.00 лв.
***
Цена: 3.00 лв.
0887232146 ФИНИ ШПАКЛОВКИ И ГИПСОВИ ШПАКЛОВКИ,ЧАСНО ЛИЦЕ...ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА....
Цена: 3.00 лв.
*****0887232146*****
-фини шпакловки.
-гипсова шпакловка.
-латекс бял и цветен.
-топлоизолация.
-обръщане покрай пвц дограма и врати с поставияне на лайсни или
измазване.
-гипсова мазилка.
-пръскана мазилка.
-минерални мазилки.
-замазки.
-зидария.
-бързо,качествно,разумни цени,цени на място при договаряне,майстор с дълга практика в стройтелството,
започване веднага,часно лице.0887232146
За контакт:
часно лице-майстор
Тел: 0887232146
София
http://obiavidnes.com/obiava/56601/0887232146-fini-i-gipsovi-shpaklovkizapochvane-vednaga

Xeon® X5680 шест-ядрен (3.33/3.6GHz Turbo Boost
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Xeon® X5680 шест-ядрен (3.33/3.6GHz Turbo Boost, 12MB Smart Cache, LGA1366) без вентилатор
http://obiavidnes.com/obiava/56600/xeon-x5680-shest-yadren-33336ghz-turbo-boost

EVGA Classified Super Record 2
EVGA Classified Super Record 2, Intel 5520, 2x LGA1366 (Xeon 5600/5500), DDR3, 4xPCI-E 3.0 (SLi/CF), SB7.1, 2xSATA 6Gb/s,
2x Lan1000, 2xUSB3.0, 2x eSATA, HPTX, BULK
http://obiavidnes.com/obiava/56599/evga-classified-super-record-2
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