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СЪВЕТ КЪМ КЛИЕНТИТЕ НА ДЕТЕКТИВСКИ АГЕНЦИИ
Уважаеми клиенти,
Водени от емоцийте си често прибързвате с избора на детективи. Поради зачестилите оплаквания от клиенти за
детективи измамници Ние членовете на Детективската колегия Ви съветваме да обръщате внимание на следните неща
при избора си на детектив или детективска агенция :
1. Проверявайте дали детектива или детективската агенция разполага с офис, което гарантира, че ще Ви предложи
дискретна среща , а не по кафета и бензиностанций с което рискувате да бъдете измамени.
2. Изисквайте легитимация от детектива/ служебна карта с номер и и значка с номер / , за да знаете с кого говорите и
кой е той.
3. Проверявайте дали детектива или детективската агенция имат реален сайт в интернет ,където детайлно са
посочени не само услугите, а и подробни данни за контакти / адрес на офис имена и телефони /.
4. Проверявайте дали могат да Ви издадат необходимият платежен документ и да Ви предложат да подпишете
договор.
Обръщайки внимание на тези няколко съвета вероятността да попаднете на детективи измамници и да останете
излъгани се свежда до минимум.
ДЕТЕКТИВСКА КОЛЕГИЯ
http://obiavidnes.com/obiava/57935/syvet-kym-klientite-na-detektivski-agencii

ТЮТЮН - номер 1 в България +безплатна доставка
тютюн
ние се водим от волята за съвършенство
във всеки един етап от производството.
Нашите продукти са резултат от непрекъсната работа
и стремеж да надминем
очакванията на най-взискателните потребители.
За да направим съвършената цигара,
ние внимателно подбираме най-качествените тютюни.
Всяка една от нашите марки се отличава със свой собствен,
уникален вкус, оценен подобаващо
от експерти и клиенти.
Избирайки нашите продукти,
потребителите получават
не само високо качество, а и стил.
нашите цени:
1 кг. стандартна виржиния 60 лв. - от 2кг и на горе по 5 лв.на килограм отстъпки +безплатна доставка
1кг. златна виржиния 70 лв. - от 2кг и на горе по 5 лв.на килограм отстъпки+безплатна доставка
1кг.давидоф 70 лв- от 2кг и на горе по 5 лв.на килограм отстъпки+безплатна доставка
1кг.малборо 70 лв.- от 2кг и на горе по 5 лв.на килограм отстъпки+безплатна доставка
1кг.камел 70 лв. - от 2кг и на горе по 5 лв.на килограм отстъпки+безплатна доставка
за поголеми поръчки цената е по договаряне
тел.0876 62 69 42
http://obiavidnes.com/obiava/57860/tyutyun---nomer-1-v-bylgariya-bezplatna-dostavka

Детективска агенция "Стар"-0885350440
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
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- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
- събиране на данни
- намиране на лица
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!!!
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
http://obiavidnes.com/obiava/57805/detektivska-agenciya-star-0885350440

Уроци по укулеле - MusicRoom
MusicRoom предлага първите в България уроци по укулеле ( хавайска китара). Хармония, ритмика, акомпанимент, нотна
грамотност, аранжиране на парчета от различни стилове, дуетно свирене китара – укулеле и др. Укулеле е малка
четириструнна китара с приятен и „топъл” тембър. Струните са найлонови. Появява се на тихоокеанските острови в
края на 19 -ти век и се използва като фолклорен инструмент от местните жители. Впоследствие набира популярност в
САЩ с формирането на първите джаз оркестри. Навлиза в поп и рок музиката на 60 -те години. Понастоящем се
използва в почти всички музикални стилове, обогатявайки общото звучене със специфичния си тембър.
http://obiavidnes.com/obiava/58133/uroci-po-ukulele---musicroom

превоз
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/58132/prevoz

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/58131/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/58130/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet
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СИГУРНА РАБОТА
Предлагаме ви сигурна работа по интернет небходимо ви е само 30 мин. на ден.Допълнете свободното си време и
увеличете доходите си.Работата е лесна и всеки може да се справи с лекота.Можете да работите от дома си или офиса
ви.В нашия сайт можете да намерите подробности как се плаща и всичко което ви интересува вищте в сайта ни
www.partybux.ovo.bg skype име- obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/58129/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/58128/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/58127/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/58126/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt

Пейнт Зуум - пистолет за супер бързо и гладко боядисване
Пейнт Зуум - пистолет за супер бързо и гладко боядисване с професионална прецизност!
Забравете разплискващите се кофи и вани за боя!
* 3 режима на пръскане - за вертикално или хоризонтално боядисвате
* регулируемата ширина на разпръскване
* прецизно боядисване на трудно достъпни места
* за всякакви бои и повърхности!
Пистолетът за боядисване Пейнт Зум е направен от висококачествени, супер здрави и ултра леки материали и мощен
мотор от 600 вата.
Боядисвате с всички видове бои, върху всякакви повърхности
* стени
* тухли
* ламперия
* бетон
* масивно дърво и др.
С Пейнт Зум
* спестявате пари,
* изразходвате по-малко боя
* покритивате фино, гладко и равномерно
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Такова качество е невъзможно да се постигне с четка и валяк!
Боядисвайте лесно с Пейнт Зум!
Гаранция 12м
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/58125/peynt-zuum---pistolet-za-super-byrzo-i-gladko-boyadisvane

Найсер Дайсер Кухненско ренде
Найсер Дайсер Кухненско ренде - помощник на всяка домакиня
Имате желание да зарадвате съпругата си?
Ето имате шанс като закупите от нашият артикул -кухненско ренде.
Какви са преимуществата на кухненското ренде Найсер Дайсер Плюс?
С Найсер Дайсер работите без сълзи, без дразнене и миризми
Nicer Dicer Plus реже лесно, бързо и без усилия
Изпитвате задоволство от резултатите при всяко ползване на кухненското ренде.
Найсер Дайсер предпазва ръцете от порязване.
Безопасен за деца
Лесно режете всякакви видове плодове и зеленчуци с различни по големина форми.
Бързо и лесно нарязвате ситно зеленчуци, плодове, месо, сирене,.Може да се мие в миялна машина.Цена 59лв
1 Лесен и удобен за употреба от цялото семейство
2 Реже лесно, бързо и без усилия
3 Безопасен за деца
4 Предпазва ръцете от порязване
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/58124/nayser-dayser-kuhnensko-rende

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,
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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/58123/masajna-masajirashta-sedalka

Детоксикатор
ДЕТОКСИКАТОР
Детоксикатор-моделът е с инфрачервен колан за подгряване, 5 режима на работа при йонна детоксикация.
Голям LCD дисплей, показващ режима и параметрите на работа. Алуминиев куфар Цена 285лв
ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ СЕГА ! КУПУВАЙКИ ДЕТОКСИКАТОР "ST-901C+" за 450.00 лв.,
Вие получавате като БОНУС : . ДОПЪЛНИТЕЛЕН ВТОРИ ЕЛЕКТРОД / 30 лв/ + 1 чифт ЕЛЕКТРОИМПУЛСНИ
МАСАЖНИ ДЖАПАНКИ / 40лв./ !
ДЕТОКСИКАТОР нов -350лв, за едновременна работа с двама пациенти, цена 450 лв.;
Идеални за СПА, физиотерапевтични и рехабилитационни центрове!
** ДЕТОКСИКАТОРИ за пречистване на тялото; извличане на токсини, шлаки и вредни вещества от тялото чрез «водна
детоксикация»; спомага за: активност на мозъка; качествен сън; нормализиране на кръвното; пречистване на черния и
белите дробове и бъбреците и др.,
** АПАРАТУРА за ОТСЛАБВАНЕ и ДЕТОКСИКАЦИЯ (5 уреда в един);
комплексно решение на телесните проблеми: наднормено тегло, забавена обмяна на веществата,
цена: 470 лв !
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/58122/detoksikator

заем предлагат между специално
заем предлагат между специално
Господине, госпожо, най-накрая да прекъсне застоя, които причиняват банки, имаме решение на вашите проблеми. Аз
съм физическо лице, предоставят заеми с краткосрочен и дългосрочен план от € 2000 до € 800 000 със срок на погасяване
много достъпни за вашия кредит трябва моля да ми контакт, благодаря ви. мейл: beltinesantos0@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/58121/zaem-predlagat-mejdu-specialno

Кредит предлагането на пари между специално
Кредит предлагането на пари между специално
Особено Швейцария, Канада, Белгия или френски аз предлагам заем от € 5000 до € 100 000 за всеки, който е в състояние
да го изплати с лихва в размер на 2% за всички желаещи пишете ми, а не сериозен човек се въздържа.
beltinesantos0@gmail.com
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http://obiavidnes.com/obiava/58120/kredit-predlaganeto-na-pari-mejdu-specialno

Продавам Нарязан Тютюн
Продавам уникален,по вкус и качество тютюн,фабрично обработен и нарязан на конци.
Преминал е през парно-термична обработка,това му придава допълнително вкус и аромат!
Не пари на гьрлото и не мирише лошо в затворени помещения.
Ниско съдържание на катрани.
Силата на тютюна се определя от вас (силен-среден-слаб)
По желание се ароматизира с шоколад,ванилия и много други.
РАБОТИМ С КУРИЕРСКА ФИРМА.ПОЛУЧАВАТЕ ДОСТАВКАТА НА МЯСТО ,ВЪВ ВСЯКА ТОЧКА НА БЪЛГАРИЯ.
Вирджиния Голд -40 лв/кг
Вирджиния Лайт -35 лв/кг
Вирджиния Бленд -35 лв/кг
Ориенталски
http://obiavidnes.com/obiava/58119/prodavam-naryazan-tyutyun

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
ЧАС.
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ на Фирми със Задължения. ОСВОБОЖДАВАМЕ от
ДЛЪЖНОСТ и ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС.
Ако Вашата фирма има 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 !!!
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация. За ЗАДЪЛЖЕНИЯТА на
дружеството , което е предмет на продажба , бившият собственик не носи финансова отговорност.
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел НАПЪЛНО ОСВОБОЖДАВАНЕ от ЗАДЪЛЖЕНИЯ и
ОТГОВОРНОСТ са в съответствие с действащата нормативна уредба.
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/58118/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 !!!
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация. За ЗАДЪЛЖЕНИЯТА на
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дружеството , което е предмет на продажба , бившият собственик не носи финансова отговорност.
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел НАПЪЛНО ОСВОБОЖДАВАНЕ от ЗАДЪЛЖЕНИЯ и
ОТГОВОРНОСТ са в съответствие с действащата нормативна уредба.
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/58117/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 !!!
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация. За ЗАДЪЛЖЕНИЯТА на
дружеството , което е предмет на продажба , бившият собственик не носи финансова отговорност.
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел НАПЪЛНО ОСВОБОЖДАВАНЕ от ЗАДЪЛЖЕНИЯ и
ОТГОВОРНОСТ са в съответствие с действащата нормативна уредба.
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/58116/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

Детективска Агенция Фокс-0888400413
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!
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Контакти: 0888400413,0897024504
http://chasten.detektiv-fox.com
E-mail:fox@detectiv-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://detective-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/58115/detektivska-agenciya-foks-0888400413

Детективски услуги от Детективска агенция Фокс
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/58114/detektivski-uslugi-ot-detektivska-agenciya-foks

Уеб хостинг !!!
Ако сайтът ви отчита значителен трафик и тази натовареност създава проблем в неговото функциониране,
виртуалните сървъри VPS са перфектното решение. Ние предлагаме такива в България, САЩ и Англия.
http://obiavidnes.com/obiava/58113/ueb-hosting--

ИНВЕСТ КОНСУЛТ-КУПУВАМЕ ФИРМИ С ЗАДЪЛЖЕНИЯ
КУПУВАМЕ ЕТ АД ЕАД ООД ЕООД С ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРЕД ФАЛИТ И НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ. ПРЕДЛАГАМЕ
ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ на Фирми със Задължения. ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ и
ОТГОВОРНОСТ за 1 ден. 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 ФИНАНСОВА 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,юридическа
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отговорност. Гарантираме лоялност към Клиентите си , пълна конфиденциалност , качество и професионализъм,
посветеност на Клиента и индивидуален подход към всеки отделен случай.Офертата е валидна за всички бизнес сектори
и отрасли на икономиката на територията на страната.
Очакваме сериозни бизнес предложения на посочения за
контакт тел.0886346230
http://obiavidnes.com/obiava/58112/invest-konsult-kupuvame-firmi-s-zadyljeniya

Генератор за ток 3.5 KW монофазен С дистанционно
ГЕНЕРАТОРИ - www.mashiniinstrumenti.alle.bg ЗА контакти ... ГЕНЕРАТОРИ - www.mashiniinstrumenti.alle.bg ЗА
контакти ...
Бензинови четиритактови генератори модел 2012 година за монофазен ток /220V/ с електрически стартер,мощност 3.5
KW, въздушно охлаждане,двигател 6,5 HP /конски сили/,AVR - стабилизатор на напрежението.Генератора е оборудван с
акумулатор и дистанционно управление.Има и ръчно/камшично/ запалване.Разход на гориво-0.350 литра бензин за
1киловатчас. Нивото на шума е 69-72dB.Изходи за 2 броя за 220 V и 1 брой 12 V.Размерите му са:височина 45см.,ширина
45см.и дължина 60см. Тегло-43кг.За количества отстъпки.Генератора е оборудван и дистанционно управление.Медни
намотки.
http://obiavidnes.com/obiava/58111/generator-za-tok-35-kw-monofazen-s-distancionno

Инверторни IGBT електрожени + АРГОН
Могат да се използват както за ръчно електродъгово заваряване така и за заваряване с нетопим електрод в защитна
газова среда ”АРГОН”. Електрожените са изключително олекотени, притежават отлични заваръчни характеристики,
позволяват използването на всички видове електроди (рутил стандартен, неръждаем, чугунен и стоманен) с диаметър
от 1мм до 4мм.включително Вградени функции: HOT START - за облекчено запалване на заваръчната дъга. ANTISTICK против залепване на електрода. ARC FORCE - за стабилизиране на дъгата по време на заваряването. Гарантирано
заваряване с всички видове електроди с дебелина до 4mm., включително и с волфрамов електрод в защитена среда (TIG).
Изключително високо качество на заварката както при черни, така и при цветни метали. Моделите ”VIKI WSM 200” са
апарати за ММА и ТИГ- електродъгово заваряване и заваряване с волфрамов електрод в защитна газова среда.
Превключването между двата режима става много лесно, посредством ключе на лицевия панел. СПЕЦИФИКАЦИЯ:.
Автоматично охлаждане с вентилатори. Захранващо напрежение AC V 220/50Hz. Обхват на заваръчния ток /А/: 10-200А
Тегло: 9кг. Размери: височина 30см.,широчина 17см.,дължина 40см. Олекотен неметален (пластмасов) кожух. Степен на
защита IP 21 Входяща мощност (KVA) MMA/TIG- 6,6/4,5 Консумирана мощност при 100% натоварване/200А/:
ММА-28V/TIG-18V Окомплектовка: кабел за маса, кабел с ръкохватка за електроди, аргонова ръкохватка /шланг за TIG
заваряване/, маска и аксесоари
http://obiavidnes.com/obiava/58110/invertorni-igbt-elektrojeni---argon

БЕНЗИНОВИ ХРАСТОРЕЗИ VIKI
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/58109/benzinovi-hrastorezi-viki

Професионални бензинови косачки /храсторези/ със каска за косене на груби треви,
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. Храстореза има и темпомат - за поддържане на
еднаква скорост на мотора при рязане-не е нужно постоянно да се дава газ с ръката.Към стандартното оборудване на
косачката в комплекта допълнително има самар с предно закопчаване, повдигаща кука за лесна употреба на уреда без
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излишно натоварване.Косачката се предлага на едро и дребно. Важно::Уважаеми клиенти в онлайн пространството са
се появили некоректни търговци и фирми които се стремят да ви заблудят, че имат самара, а всъщност изпращат
обикновен колан необезопасен и нефункционален.Моля бъдете предпазливи и се убедете, че наистина в комплекта ви се
изпраща самара с опцията която предлага всяка куриерска фирма – отвори и провери.Бъдете внимателни. - Двигател:
бензинов, въздушно охлаждане, един цилиндър, двутактов. - Обем двигател: 42.7 куб. см. - Мощност: 1.25 kW /1.7 конски
сили/ - Обороти: 6500 об./мин. - Максимални обороти: 8000 об./мин. - Диаметър на ножа: 255 мм - Омасляване
масло/бензин: 1: 50 /1 л бензин А98H: 20 мл двутактово масло STIHL/ - Обем бензинов резервоар: 1.2 л - Ниво на
вибрациите ляво/дясно 2,8/2,4 м/сек
http://obiavidnes.com/obiava/58108/profesionalni-benzinovi-kosachki-hrastorezi-sys-kaska-za-kosene-na-grubi-trevi

Инверторни IGBT електрожени VIKI-MMA160
Инверторни IGBT електрожени VIKI-MMA160. Това са електрожени с най-новата разработка на базата на IGBT
транзистори, предназначени за извършване на прецизни заваръчни дейности с всички видове електроди. Предимствата на
тези електрожени са: Намалено импулсно натоварване на мрежата – за предприятия, които имат ограничение на
мощността на електрическата мрежа прилагането на IGBT технологията позволява да се инсталират повече заваръчни
постове. Заваряването не причинява смущения в мрежата – енергията, запасена в кондерзаторната група, изглажда
падовете и пиковете по линията дори в момента на заваряване. Прецизен контрол на заваръчният ток- комутацията на
напрежението се осъществява с IGBT транзистори. Те се включват и изключват с честота от 800 до 4000 пъти за
секунда. За разлика от всички други заваръчни апарати, които се включват от заваръчното управление, но остават
включени, докато мрежовото напрежение премине през ”0”, то при транзисторите се управлява както включването
така и изключването, което позволява прецизно управление на заваръчния ток. При него мрежовото напрежение се
изправя чрез мостова схема (Ларионов) и се филтрува от подходящ кондензатор с цел да се намалят пулсациите му.
Включването и изключването на транзисторите /за разлика от всички други заваръчни методи/ е управляемо и
алгоритмите за управление на заваръчния процес са предсказуеми. Само времето, през което IGBT транзисторите са
включени (ширината на импулса), определят енергията, която се подава към заваръчния апарат.Технически
характеристики:Инверторен електрожен за ръчно електродъгово заваряване - IGBT технологияВградени
функции:Функция Hot Start - за лесно запалване на дъгатаФункция Anti Stick - прекъсване на захранването, за избягване на
залепването на електрода за материалаФункция Arc Force - регулиране динамиката на дъгатаЗащита от
пренапрежение.Малки размери- д/Ш/в : 31/12/19см. Обхват на заваръчния ток: 20 - 160AЗахранващо напрежение: 220
VЗахранваща мощност: 3,9 kVA Електроди: до 3,2 мм
http://obiavidnes.com/obiava/58107/invertorni-igbt-elektrojeni-viki-mma160

Геодезия, кадастър, проучване от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-мейли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Геодезия, кадастър, проучване от BUSINESS.bg - бизнес
каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/58106/geodeziya-kadastyr-prouchvane-ot-businessbg

Добавяне на сайтове в директории
Добавяне на сайтове в директории и социални мрежи. Разполагаме с обширна база от БГ, ЕН, Руски и Румънски
директории и социални мрежи.
Публикуване на обяви в Български сайтове за обяви. Цени и срокове на: http://submitservice.info .
Гарантирано качество и коректност.
http://obiavidnes.com/obiava/58105/dobavyane-na-saytove-v-direktorii

Здравейте на всички момичета търся спешно младо и неопитно момиче която има нужда от пари
давам 20лв за момиче предлагам стандартен секс и всичко обич
Здравейте аз съм тъмнокоско и младо и сериозен и неопитно момче 26 годишен живея на адрес люлин 1 и търся младо и
неопитно момиче и предлагам всякакви тип стандартни секс услуги обичам да правя апсолютно всичко ако искаш и ако
имаш от нужда за пари цената е 20лв и плащам на теб моля можете само да пишате вече по имей и там ще ви
предоставя телефона за да се разберем
http://obiavidnes.com/obiava/58104/zdraveyte-na-vsichki-momicheta-tyrsya-speshno-mlado-i-neopitno-momiche-koyato-ima-nujd
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Търсите Частен Детектив? Детективска Агенция Инкогнито - Вашият точен избор !!
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/58103/tyrsite-chasten-detektiv-detektivska-agenciya-inkognito---vashiyat-tochen-izbor-

Детективска агенция Аякс -Варна Русе Шумен Бургас Велико Търново
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/58102/detektivska-agenciya-ayaks--varna-ruse-shumen-burgas-veliko-tyrnovo

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)
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-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/58101/detektivska-agenciya-inkognito---chasten-detektiv

Детективска Агенция Инкогнито - Доказан Професионализъм
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/58100/detektivska-agenciya-inkognito---dokazan-profesionalizym

Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
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
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-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/58099/detektivska-agenciya-inkognito-ekip-ot-dokazani-profesionalisti

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 !!!
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация. За ЗАДЪЛЖЕНИЯТА на
дружеството , което е предмет на продажба , бившият собственик не носи финансова отговорност.
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел НАПЪЛНО ОСВОБОЖДАВАНЕ от ЗАДЪЛЖЕНИЯ и
ОТГОВОРНОСТ са в съответствие с действащата нормативна уредба.
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/58098/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 !!!
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация. За ЗАДЪЛЖЕНИЯТА на
дружеството , което е предмет на продажба , бившият собственик не носи финансова отговорност.
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел НАПЪЛНО ОСВОБОЖДАВАНЕ от ЗАДЪЛЖЕНИЯ и
ОТГОВОРНОСТ са в съответствие с действащата нормативна уредба.
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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/58097/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 !!!
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация. За ЗАДЪЛЖЕНИЯТА на
дружеството , което е предмет на продажба , бившият собственик не носи финансова отговорност.
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел НАПЪЛНО ОСВОБОЖДАВАНЕ от ЗАДЪЛЖЕНИЯ и
ОТГОВОРНОСТ са в съответствие с действащата нормативна уредба.
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/58096/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

Препрограмиране на Bios чипове на лаптопи
Препрограмиране на Bios чипове на лаптопи
Цената на препрограмирането е приблизително 20 лв. в зависимост от чипа и в случай, че чипът не е физически повреден.
Поддържаните модели чипове групирани по прозиводител, можете да видите на адрес:
http://bat.free.bg/list.html
за контакти: 0887637139 или skype: bios.flash
ATMEL
AT24C02, AT24C02, AT24C04, AT24C08, AT24C1024, AT24C128, AT24C16, AT24C256, AT24C32, AT24C512, AT24C64,
AT25010, AT25020, AT25040, AT25080, AT25128, AT25160, AT25256, AT25320, AT25512, AT25640, AT26DF041A,
AT26DF081A, AT26DF161A, AT26DF321, AT45DB021D, AT45DB041D, AT45DB081D, AT45DB132, AT45DB132D,
AT45DB161D, AT45DB321, AT93C46, AT93C56, AT93C66, AT93C86
CEA
93C46P

Страница 14/121

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

10.03.2013

COMMON CHIP
24C00, 24C01, 24C02, 24C04, 24C08, 24C1024, 24C128, 24C16, 24C256, 24C32, 24C512, 24C64, 25010, 25020, 25040, 25080,
25128, 25160, 25256, 25320, 25512, 25640, 93C46 x16BIT, 93C46 x8BIT, 93C56 x16BIT, 93C56 x8BIT, 93C66 x16BIT, 93C66
x8BIT, 93C76 x16BIT, 93C76 x8BIT, 93C86 x16BIT, 93C86 x8BIT
EON
EN25B16, EN25B16T, EN25B32, EN25B32T, EN25B64, EN25B64T, EN25D10, EN25D16, EN25D20, EN25D40, EN25D80,
EN25F05, EN25F10, EN25F128, EN25F16, EN25F20, EN25F32, EN25F32, EN25F40, EN25F64, EN25F80, EN25LF05,
EN25LF10, EN25LF20, EN25LF40, EN25P05, EN25P10, EN25P32, EN25P64, EN25Q128, EN25Q16, EN25Q32, EN25Q64,
EN25Q80, EN25T16, EN25T80
ESMT
F25L004A, F25L008A, F25L016A, F25L04UA, F25L08PA, F25L16PA, F25L32PA, F25L32QA
MICROCHIP
24AA00, 24AA01, 24AA014, 24AA02, 24AA024, 24AA025, 24AA04, 24AA08, 24AA128, 24AA16, 24AA256, 24AA32A, 24AA512,
24AA64, 24C01C, 24C02C, 24FC128, 24FC256, 24FC512, 24FC64, 24LC00, 24LC014, 24LC01B, 24LC024, 24LC025, 24LC02B,
24LC04B, 24LC08B, 24LC128, 24LC16B, 24LC256, 24LC32A, 24LC512, 24LC64, 25AA010A, 25AA020A, 25AA040A, 25AA080A,
25AA080B, 25AA1024, 25AA128, 25AA160A, 25AA160B, 25AA256, 25AA320A, 25AA512, 25AA640A, 25LC010A, 25LC020A,
25LC040A, 25LC080A, 25LC080B, 25LC1024, 25LC128, 25LC160A, 25LC160B, 25LC256, 25LC320A, 25LC512, 25LC640A,
93AA46A, 93AA46B, 93AA46C, 93AA56A, 93AA56B, 93AA56C, 93AA66A, 93AA66B, 93AA66C, 93AA76A, 93AA76B, 93AA76C,
93AA86A, 93AA86B, 93AA86C, 93C46A, 93C46B, 93C46C, 93C56A, 93C56B, 93C56C, 93C66A, 93C66B, 93C66C, 93C76A,
93C76B, 93C76C, 93C86A, 93C86B, 93C86C, 93LC46A, 93LC46B, 93LC46C, 93LC56A, 93LC56B, 93LC56C, 93LC66A,
93LC66B, 93LC66C, 93LC76A, 93LC76B, 93LC76C, 93LC86A, 93LC86B, 93LC86C
MXIC
MX25L1005, MX25L12805D, MX25L1605D, MX25L1635D, MX25L2005, MX25L3205D, MX25L3225D, MX25L3235D,
MX25L3237D, MX25L4005A, MX25L512, MX25L6405D, MX25L8005, MX25V4005, MX25V512, MX25V8005
PMC
PM25LV010A, PM25LV016B, PM25LV020, PM25LV040, PM25LV080B, PM25LV512A
RAMTRON
FM24C04A, FM24C16A, FM24C256, FM24C512, FM24C64, FM24CL04, FM24CL16, FM24CL256, FM24CL64
ROHM
BR93L46, BR93L56, BR93L66, BR93L76, BR93L86
SST
SST25VF010, SST25VF010A, SST25VF016B, SST25VF020, SST25VF020A, SST25VF032B, SST25VF040, SST25VF040A,
SST25VF040B, SST25VF064C, SST25VF080B, SST25VF512, SST25VF512A
ST
M25P05A, M25P10A, M25P128, M25P16, M25P20, M25P32, M25P40, M25P64, M25P80, M25PE10, M25PE16, M25PE20,
M25PE40, M25PE80, M25PX16, M25PX32, M25PX64, M25PX80
WINBOND
W25P10, W25P16, W25P20, W25P32, W25P40, W25P80, W25X10, W25X10A, W25X10AL, W25X10L, W25X16, W25X20,
W25X20A, W25X20AL, W25X20L, W25X32, W25X40, W25X40A, W25X40AL, W25X40L, W25X64, W25X80, W25X80A,
W25X80AL, W25X80L
http://obiavidnes.com/obiava/58095/preprogramirane-na-bios-chipove-na-laptopi

Батерии и адаптери за лаптопи
Батерии и адаптери за лаптопи
Предлагам батерии и адаптери за лаптопи. Батерите и адаптерите са нови внос от чужбина.
Поддържат се повечето модели лаптопи, като цената за батериите е около 60 лв. в зависимост от конкретния модел, а
за адаптерите е относително, според модела.
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Време за доставка от 2 до 4 седмици.
Моля, ако проявявате интерес посочете конкретния модел на машината или партидния номер на батерията или
адаптера, за да мога да Ви дам конкретна цена.
www.bat.free.bg
http://obiavidnes.com/obiava/58094/baterii-i-adapteri-za-laptopi

Батерии за Dell D620
Батерии за Dell D620 - нова по-ниска цена!
описание на продукта:
li-ion, 6 клетъчна
Волтаж : 11.1V
Капациет: 4400mAh
Цвят : Сив
Размери: 185.3*66*20 mm
Тегло : 325.8g
Батериите са чисто нови, НЕупотребявани и фабрично пакетирани. Производител Китай.
Подходяща за лаптопи Dell, модели:
Latitude D620 Latitude D630 Latitude D630c
Latitude D631 Precision M2300
Съвместими партидни номера:
310-9080
JD634
0JD605
0JD634
0KD494
0RD301
0TD175
312-0384
GD787
JD616
KD491
PD685
TC030
TG226

312-0383
NT379
0JD606
0JD648
0KD495
0TC030
0TG226
312-0386
JD605
JD648
KD492
RC126
TD116
UD088

312-0653 451-10298
0GD775
0GD787
0JD610
0JD616
0KD489
0KD491
0PD685
0RD300
0TD116
0TD117
0UD088
0UG260
GD775
GD776
JD606
JD610
JD775
KD489
KD494
KD495
RD300
RD301
TD117
TD115
PC764

Качените снимки са напълно реални.
1 месец гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/58093/baterii-za-dell-d620

Отключване на лаптопи
Премахване на Supervisor password, Master Password, деактивиране на TMP security на лаптопи IBM.
Поддържат се следните модели 240, 240X, 370c, 380Z, 390, 390E, 390X, 560Z, 570, 600, 600e, 600X, 760LD, 770 series, 770E,
770ED, 770Z, A20m, A21e, A21m, A22e, A22m, A30, A30p, A31, A31p, G40, G41, R30, R31, R32, R40, R50, R50p, R51, R52, R61,
R60, R61, R61i, R400, R500, SL410, SL510, T20, T21, T22, T23, T30, T40, T40p, T41, T41p, T42, T42p, T43, T43p, T400, T500,
T60, T60p, T61, T61p, TransNote, W500, X20, X21, X22, X23, X24, X30, X31, X40, X41, X41T, X60, X60s, X61, X61s, X61t, X200,
X300, X301, Z60, Z61
Премахване на паролата на BIOS и на други модели преносими компютри, заключени по невнимание.
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Цена 75 лв.
За контакти GSM: 0887637139
www.bat.free.bg
http://obiavidnes.com/obiava/58092/otklyuchvane-na-laptopi

Батерии за Dell D620
Батерии за Dell D620 - нова по-ниска цена!
описание на продукта:
li-ion, 6 клетъчна
Волтаж : 11.1V
Капациет: 4400mAh
Цвят : Сив
Размери: 185.3*66*20 mm
Тегло : 325.8g
Батериите са чисто нови, НЕупотребявани и фабрично пакетирани. Производител Китай.
Подходяща за лаптопи Dell, модели:
Latitude D620 Latitude D630 Latitude D630c
Latitude D631 Precision M2300
Съвместими партидни номера:
310-9080
JD634
0JD605
0JD634
0KD494
0RD301
0TD175
312-0384
GD787
JD616
KD491
PD685
TC030
TG226

312-0383
NT379
0JD606
0JD648
0KD495
0TC030
0TG226
312-0386
JD605
JD648
KD492
RC126
TD116
UD088

312-0653 451-10298
0GD775
0GD787
0JD610
0JD616
0KD489
0KD491
0PD685
0RD300
0TD116
0TD117
0UD088
0UG260
GD775
GD776
JD606
JD610
JD775
KD489
KD494
KD495
RD300
RD301
TD117
TD115
PC764

Качените снимки са напълно реални.
1 месец гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/58091/baterii-za-dell-d620

Фирма за ремонти в Пловдив
Фирмата е основана през 2008 г. в гр. Пловдив. Oсновната ни дейност е цялостни вътрешни ремонтни дейности. Ние
разполагаме с дългогодишен опит в строителството и с много изградени обекти на територията на цялата страна.
Зад фирмата стои опита на водещи строителни фирми и проектански организации. В продукта, който предлагаме е
вложено много години опит, проектански труд, проучвания и експерименти. Вашето доверие в нас винаги ще бъде
оправдано по най-добрия начин.
http://obiavidnes.com/obiava/58090/firma-za-remonti-v-plovdiv

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/58089/30-50-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/58088/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/58087/30-50-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/58086/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/58085/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Каралина 89 - авточасти и сервиз
КАРАЛИНА 89 ЕООД предлага надеждни авточасти и професионален сервиз на леки, лекотоварни и едрогабаритни
автомобили. Фирмата е вносител на резервни части за корейски, японски, американски и европейски автомобили.
Официален дистрибутор на MANIMPEX. Авточасти, гуми, акумулатори, DYS, TRW, Bosch, Swag, Sasic. Пълен монтаж и
собствен сервиз. Адрес: гр.Кърджали, кв. Възрожденци, бл. 36, ап. 83, 0886842977.
www.karalina89.com
http://obiavidnes.com/obiava/58084/karalina-89---avtochasti-i-serviz

Продавам редуцил вентил за кислород
Продавам редуцил вентили,бутилки за технически и медицински газове.
http://obiavidnes.com/obiava/58083/prodavam-reducil-ventil-za-kislorod

Продавам редуцил вентил за кислород
Продавам редуцил вентили,бутилки за технически и медицински газове.
http://obiavidnes.com/obiava/58082/prodavam-reducil-ventil-za-kislorod

ASRock B75M-DGS
ASRock B75M-DGS, B75, LGA1155, DDR3, PCI-E 3.0 (DVI), SB5.1, Lan1000, 1xSATA 6Gb/s, 2xUSB3.0, mATX, BULK
http://obiavidnes.com/obiava/58081/asrock-b75m-dgs

Хотел АКВАЯ*** – ВЕЛИКДЕНСКА ОФЕРТА (1- 6 май)
НОЩУВКА със ЗАКУСКА за 35 лв./човек в ДВОЙНА СТАЯ на вечер
(при един от избраните пакети) !
* Две нощувки с ПОДАРЪК: Комплимент за ДВАМА всеки може да избере ракийка (50 гр.)/чаша вино и шопска/редена
салата(350 гр.);
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* Три нощувки с ПОДАРЪК: ПРАЗНИЧНИ ВЕЧЕРЯ или ОБЯД за ДВАМА (с вкл. напитки);
http://akvaya.com/ - Вижте и другите ни актуални промоции!
Не пропускайте да посетите този уникално красив град - Велико Търново! А от многото хотели в Старата столица,
правилният избор за Вас е един: хотел АКВАЯ *** - ние Ви очакваме!
http://obiavidnes.com/obiava/58080/hotel-akvaya--velikdenska-oferta-1--6-may

Продавам Нарязан Тютюн
Продавам тютюн - екстра качество -собствено производство.
Нарязан е идеално на фини лентички.
Тютюна е самостоятелно ферментирал, старателно обезпрашен.
Минал през парно-термална обработка-което му придава мек и приятен аромат.
Без никакво парене!
Няма неприятна миризма и лютивина!
По желание на клиента може да се коригира силата му -в
зависимост от предпочитанията.
Доставка за цяла България в срок до 24 часа.
Вирджиния Голд - 40 лв/кг
Вирджиния Бленд - 35 лв/кг
Вирджиния Лайт - 35 лв/кг
Ориенталски сорт
http://obiavidnes.com/obiava/58079/prodavam-naryazan-tyutyun

Семеен хотел Стамболов- Велико Търново!
Специална оферта!
Цени, които всеки може да си позволи!
От 15 до 25 лева!
Настаняване в центъра на Историята!
Възрожденска атмосфера и комфорт!
От терасите на стаите се открива неповторима панорама на града!
СТАИТЕ СА ОБОРУДВАНИ С КЛИМАТИК, ВИСОКОСКОРОСТЕН, БЕЗПЛАТЕН ИНТЕРНЕТ, САМОСТОЯТЕЛЕН
САНИТАРЕН
ВЪЗЕЛ, КАБЕЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ!
WWW.HOTELSTAMBOLOV.COM
0878270551
062650082
http://obiavidnes.com/obiava/58078/semeen-hotel-stambolov--veliko-tyrnovo

Продавам Нарязан Тютюн
Продавам уникален, висококачествен нарязан тютюн!
Преминал е през парно - термична обработка.
Обезпрашен и почистен. Готов за пълнене на цигари.
Тютюна няма никаква неприятна миризма!
Няма лютивина и парене!
Мек, плътен вкус и приятен аромат!
Може да се ароматизира с шоколад, ванилия и други.
С КУРИЕРСКА ФИРМА ПОЛУЧАВАТЕ ДОСТАВКАТА НА АДРЕС, КОЙТО СТЕ ПОСОЧИЛИ ДО 24ч. ОТ ПОДАВАНЕТО
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НА ЗАЯВКАТА
Вирджиния Голд - 40 лв/кг
Вирджиния Бленд - 40 лв/кг
Вирджиния Лайт - 35 лв/кг
Ориенталски сорт
http://obiavidnes.com/obiava/58077/prodavam-naryazan-tyutyun

Продавам земеделски земи в област Пловдив-Пазарджик
Собственик продава земеделска земя в Пловдивска, Пазарджишка област в землищата на селата:Асеновград, Алеко
Константиново, Белащица, Бенковски, Благоевград, Браниполе, Брестник, Брестовица, Верен, Войводиново, Войсил,
Гелеменово, Говедаре, Горна Махала, Горни Воден, Градина, Гранит, Добровница, Долна Махала, Долни Воден, Драгор,
Желязно, Звъничево, Златитрап, Ивайло, Извор, Изгрев-Благоевград, Йоаким Груево, Искра, Исперихово, Кадиево,
Караджово, Катуница, Козарско, Костиево, Кочево, Кричим, Крумово, Крумово-Ямбол, Куклен, Куртово Конаре, Леново,
Мало Конаре, Марково, Мененкьово, Мокрище, Момино село, Мулдава, Ново Село, Опълченец, Оризари, Отец-Кирилово,
Павелско, Пазарджик, Перущица, Пловдив, Православен, Първенец, Радиново, Рогош, Садово, Синитово, Стамболийски,
Строево, Триводици, Труд, Хасково, Храбрино, Цалапица, Царацово, Черна гора, Чешнегирово, Чурен, Ягодово
Крумово-Ямбол, Асеновград, Ръжево Конаре, Коевци, Медковец.
АЛИКА ЕООД
http://www.apollon.net
GSM: 0887644838
http://obiavidnes.com/obiava/58076/prodavam-zemedelski-zemi-v-oblast-plovdiv-pazardjik

Продавам земеделски земи в област Пловдив-Пазарджик
Собственик продава земеделска земя в Пловдивска, Пазарджишка област в землищата на селата:Асеновград, Алеко
Константиново, Белащица, Бенковски, Благоевград, Браниполе, Брестник, Брестовица, Верен, Войводиново, Войсил,
Гелеменово, Говедаре, Горна Махала, Горни Воден, Градина, Гранит, Добровница, Долна Махала, Долни Воден, Драгор,
Желязно, Звъничево, Златитрап, Ивайло, Извор, Изгрев-Благоевград, Йоаким Груево, Искра, Исперихово, Кадиево,
Караджово, Катуница, Козарско, Костиево, Кочево, Кричим, Крумово, Крумово-Ямбол, Куклен, Куртово Конаре, Леново,
Мало Конаре, Марково, Мененкьово, Мокрище, Момино село, Мулдава, Ново Село, Опълченец, Оризари, Отец-Кирилово,
Павелско, Пазарджик, Перущица, Пловдив, Православен, Първенец, Радиново, Рогош, Садово, Синитово, Стамболийски,
Строево, Триводици, Труд, Хасково, Храбрино, Цалапица, Царацово, Черна гора, Чешнегирово, Чурен, Ягодово
Крумово-Ямбол, Асеновград, Ръжево Конаре, Коевци, Медковец.
АЛИКА ЕООД
http://www.apollon.net
GSM: 0887644838
http://obiavidnes.com/obiava/58075/prodavam-zemedelski-zemi-v-oblast-plovdiv-pazardjik

Архитектура и проектиране от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-мейли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Архитектура и проектиране от BUSINESS.bg - бизнес
каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/58074/arhitektura-i-proektirane-ot-businessbg

Детективска агенция Аякс -Варна Русе 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

Страница 21/121

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

10.03.2013

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/58073/detektivska-agenciya-ayaks--varna-ruse-shumen

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/58072/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

750GB
750GB, WD Scorpio® Blue™, SATA2, 5400rpm, 8MB, 2.5" (6.35 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/58071/750gb-wd-scorpio-blue-sata2-5400rpm-8mb-25-635-cm

Товарни превози с бус до 1500 кг
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/57838/tovarni-prevozi-s-bus-do-1500-kg

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 --->
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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/58070/30-50-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/58069/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/58068/30-50-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/
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Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/58067/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/58066/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Pad SteelSeries QcK Guild Wars 2 EIR Edition
Pad SteelSeries QcK Guild Wars 2 EIR Edition, 32 х 27 cm
http://obiavidnes.com/obiava/58065/pad-steelseries-qck-guild-wars-2-eir-edition

Pad SteelSeries QcK COD Black Ops II Badge Edition
Pad SteelSeries QcK COD Black Ops II Badge Edition, 32 х 27 cm
http://obiavidnes.com/obiava/58064/pad-steelseries-qck-cod-black-ops-ii-badge-edition

Pad SteelSeries QcK Limited Edition (Fnatic)
Pad SteelSeries QcK Limited Edition (Fnatic), 40 х 45 cm
http://obiavidnes.com/obiava/58063/pad-steelseries-qck-limited-edition-fnatic

Pad SteelSeries QcK+ MLG Red/Blue
Pad SteelSeries QcK+ MLG Red/Blue, 40 х 45 cm
http://obiavidnes.com/obiava/58062/pad-steelseries-qck-mlg-redblue

Lenovo Enhanced Multimedia Remote N5902
Lenovo Enhanced Multimedia Remote N5902, вграден tourchpoint, подсветка, ултра-компактна, безжична, USB
http://obiavidnes.com/obiava/58061/lenovo-enhanced-multimedia-remote-n5902

Уникален секс стимулант ВигаМакс Про !
Ако желаете да удовлетворявате нуждите на любимата си, тествайте мощен стимулант на мъжкото либидо !
http://obiavidnes.com/obiava/58060/unikalen-seks-stimulant-vigamaks-pro--

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 !!!
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация. За ЗАДЪЛЖЕНИЯТА на
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дружеството , което е предмет на продажба , бившият собственик не носи финансова отговорност.
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел НАПЪЛНО ОСВОБОЖДАВАНЕ от ЗАДЪЛЖЕНИЯ и
ОТГОВОРНОСТ са в съответствие с действащата нормативна уредба.
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/58059/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 !!!
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация. За ЗАДЪЛЖЕНИЯТА на
дружеството , което е предмет на продажба , бившият собственик не носи финансова отговорност.
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел НАПЪЛНО ОСВОБОЖДАВАНЕ от ЗАДЪЛЖЕНИЯ и
ОТГОВОРНОСТ са в съответствие с действащата нормативна уредба.
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/58058/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 !!!
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация. За ЗАДЪЛЖЕНИЯТА на
дружеството , което е предмет на продажба , бившият собственик не носи финансова отговорност.
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел НАПЪЛНО ОСВОБОЖДАВАНЕ от ЗАДЪЛЖЕНИЯ и
ОТГОВОРНОСТ са в съответствие с действащата нормативна уредба.
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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/58057/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

Частен детектив-Детективска агенция Фокс-Варна
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://detective-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/58056/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-foks-varna

Детективска Агенция-Фокс- Детективски Услуги-Бургас
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.
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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/58055/detektivska-agenciya-foks--detektivski-uslugi-burgas

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/58054/profesionalno-kompyutyrno---nabirane-na-vsyakakvi-tekstove

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/58053/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

Страница 27/121

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

10.03.2013

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/58052/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/58051/legalizaciya-i-prevod-na-dokumenti

Устни преводи - английски, испански, немски, френски, гръцки, турски, руски
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/58050/ustni-prevodi---angliyski-ispanski-nemski-frenski-grycki-turski--ruski

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/58049/prevod-i-legalizaciya-na-dokumenti
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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.
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/58048/za-lekari-za-medicinski-sestri

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/58047/tryabva-vi-prevod--na-angliyski-ispanski-nemski-frenski-grycki-turski--rus

Превод и легализация от и на английскии и испански на епикризи и медицински документи
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
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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/58046/prevod-i-legalizaciya-ot-i-na-angliyskii-i-ispanski-na-epikrizi-i-medicinski-doku

Документи на медицински сестри и лекари за работа в чужбина - Англия, Германия и други
ДОКУМЕНТИ НА МЕДИЦИНСКИ СEСТРИ И ЛЕКАРИ ЗА РАБОТА В ЧУЖБИНА – АНГЛИЯ, ГЕРМАНИЯ и др.
Превод и легализация на пълния набор документи изисквани за работа в Англия,Ирландия,Германия и други държави.
Безплатни консултации във връзка с това какви документи са необходими и процедурите за снабдяване с тях.
Услуги за снабдяване с нужните документи
Работим с клиенти от цялата страна
Разумни цени.
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
Свържете се с нас и ще направите голяма крачка към постигане на целта си.
http://obiavidnes.com/obiava/58045/dokumenti-na-medicinski-sestri--i-lekari-za-rabota-v-chujbina---angliya-germaniya-

Преводи от и на английски на трудови книжки
„Релена-92“ ЕООД
Лицензирана агенция за преводи от и на английски език на трудови книжки и всякакви документи издадени от НОИ.
Преводите се правят от специалисти.
Запазване на оригиналното оформление.
Промоции и отстъпки.
Работим с клиенти от цялата страна.
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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.
Цена 9 лв.
http://obiavidnes.com/obiava/58044/prevodi-ot-i-na-angliyski-na--trudovi-knijki

Шперплат, фурнир, корк от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Шперплат, фурнир, корк от BUSINESS.bg - бизнес каталог
N1 в
България
http://obiavidnes.com/obiava/58043/shperplat-furnir-kork-ot-businessbg

Преводи от и на английски на всякакви рекламни материали
„Релена-92“ ЕООД
Лицензирана агенция за преводи от и на английски език на всякакви рекламни материали.
Преводите се правят от специалисти.
Запазване на оригиналното оформление.
Промоции и отстъпки.
Работим с клиенти от цялата страна.
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
Свържете се с нас и ще направите голяма крачка към постигане на целта си.
Цена 9 лв
http://obiavidnes.com/obiava/58042/prevodi-ot-i-na-angliyski-na-vsyakakvi-reklamni-materiali

Превод на документи за участие в търгове от/на английски
„Релена-92“ ЕООД
Лицензирана агенция за преводи от и на английски език на документи за участие във всякакви конкурси и търгове.
Преводите се правят от специалисти.
Запазване на оригиналното оформление.
Промоции и отстъпки.
Работим с клиенти от цялата страна.
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
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.
Цена 10 лв.
http://obiavidnes.com/obiava/58041/prevod-na-dokumenti-za-uchastie-v-tyrgove-otna-angliyski

Преводи от и на английски на търговски документи
„Релена-92“ ЕООД
Лицензирана агенция за преводи и легализации от и на английски език на търговски документи.
Преводите се правят от специалисти.
Запазване на оригиналното оформление.
Промоции и отстъпки.
Работим с клиенти от цялата страна.
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
Свържете се с нас и ще направите голяма крачка към постигане на целта си.
http://obiavidnes.com/obiava/58040/prevodi-ot-i-na-angliyski-na--tyrgovski-dokumenti

Превод на документи за пътуване в чужбина от/на английски
Релена-92“ ЕООД
Лицензирана агенция за преводи и легализации от и на английски език на документи за пътуване в чужбина.
Преводите се правят от специалисти.
Запазване на оригиналното оформление.
Промоции и отстъпки.
Работим с клиенти от цялата страна.
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
Свържете се с нас и ще направите голяма крачка към постигане на целта си.
Цена 9 лв
http://obiavidnes.com/obiava/58039/prevod-na-dokumenti-za-pytuvane-v-chujbina-otna-angliyski

Преводи от и на английски на счетоводни,банкови,юридически документи
„Релена-92“ ЕООД
Лицензирана агенция за преводи и легализации от и на английски език на специализирани текстове - счетоводни, банкови,
юридически и др.
Преводите се правят от специалисти.
Запазване на оригиналното оформление.
Промоции и отстъпки.
Работим с клиенти от цялата страна.
За пълна информация:
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посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
Свържете се с нас и ще направите голяма крачка към постигане на целта си.
Цена 12 лв.
http://obiavidnes.com/obiava/58038/prevodi-ot-i-na-angliyski-na-schetovodnibankoviyuridicheski-dokumenti

Превод и легализация 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 .
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/58037/prevod-i-legalizaciya-na-firmeni-dokumenti--ot-na-angliyskiispanskinemskifren

Превод и легализация на фирмени документи от/ на турски,гръцки
„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/58036/prevod-i-legalizaciya-na-firmeni-dokumenti--ot-na-turskigrycki
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Превод и легализация на общински документи от/ на турски,гръцки
„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.
http://obiavidnes.com/obiava/58035/prevod-i-legalizaciya-na-obshtinski-dokumenti--ot-na-turskigrycki

Преводи от и на английски на медицинска литература
“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/58034/prevodi-ot-i-na-angliyski-na-medicinska-literatura

Преводи от и на английски на инструкции за денталната медицина
“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
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Свържете се с нас и ще направите голяма крачка към постигане на целта си.
http://obiavidnes.com/obiava/58033/prevodi-ot-i-na-angliyski-na-instrukcii-za-dentalnata-medicina

Преводи от и на английски на инструкции за медицинска апаратура
“Релена-92“ ЕООД
Преводи от и на английски на инструкции за употреба, декларации за съответствие, каталози, описания на медицински
апарати: ехографи, скенери, рентгенова техника, системи за ЯМР, лазерна апаратура, кардииографи и всякакви други
медицински уреди, апарати и медицински изделия.
Преводите се правят от специалисти.
Запазване на оригиналното оформление.
Работим с клиенти от цялата страна.
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
Свържете се с нас и ще направите голяма крачка към постигане на целта си.
http://obiavidnes.com/obiava/58032/prevodi-ot-i-na-angliyski-na-instrukcii-za-medicinska-aparatura

Преводи от и на английски и немски на техническа документация
“Релена-92“ ЕООД
Специализирани преводи от и на английски и немски език на техническа документация и литература, направени от
специалисти в областите:
електроника и електротехника;
компютърна техника и информационни технологии;
енергетика;
машиностроене;
хранително-вкусова промишленост;
уреди и инструменти.
Запазване на оригиналното оформление.
Работим с клиенти от цялата страна.
За пълна информация
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа.
Свържете се с нас и ще направите голяма крачка към постигане на целта си.
http://obiavidnes.com/obiava/58031/prevodi-ot-i-na-angliyski-i-nemski-na-tehnicheska-dokumentaciya

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
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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/58030/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!

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/58029/podgotovka--za-matura--po-matematika

УРОЦИ ПО МАТЕМАТИКА ЗА ВСИЧКИ КЛАСОВЕ
УРОЦИ ПО МАТЕМАТИКА ЗА ВСИЧКИ КЛАСОВЕ
Повишете знанията си с индивидуално обучение по математика при нашата подготвена и отзивчива преподавателка.
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Индивидуални уроци за всички класове – 9 лв. на учебен час
Занятията се провеждат в удобно за Вас време в учебна зала на ул. „Филип Македонски“ 29
/ сградата на БАН/ , до хотел „Лайпциг“.
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа.
Релена 92 – Помагаме за успеха Ви!
http://obiavidnes.com/obiava/58028/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/58027/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
„Релена -92“ ЕООД
http://obiavidnes.com/obiava/58026/uroci-po-bylgarski--za-vsichki-klasove

Индивидуални уроци по български за кандидат-студенти
Индивидуални уроци по български за кандидат -студенти
Цена – 12 лв. на час
Занятията се провеждат в удобно за вас време в учебна зала на ул. „Филип Македонски“ 29
/ сградата на БАН/ , до хотел „Лайпциг“.
За пълна информация:
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посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
„Релена -92“ ЕООД
http://obiavidnes.com/obiava/58025/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/58024/podgotovka--za-matura--po-bylgarski-ezik

Английски език – 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/58023/angliyski-ezik--pomosht-za-uchilishte

Индивидуални уроци по английски език
„Релена -92“ ЕООД
Индивидуални уроци по английски – 10 лв. на час
Занятията се провеждат в удобно за вас време от висококвалифицирани преподаватели с опит в преподаването в
учебна зала на ул. „Филип Македонски“ 29
/ сградата на БАН/ , до хотел „Лайпциг“.
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
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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
http://obiavidnes.com/obiava/58022/individualni-uroci-po-angliyski-ezik

Английски език за матура
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/58021/angliyski-ezik-za-matura

НАЙ-ПОСЛЕ: ПРАКТИЧЕСКИ АНГЛИЙСКИ - НАЧАЛО 12 МАРТ
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;
Пишете на e-mail: info@relena92.com

0895 479088; 0879 567802;
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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/58020/nay-posle-prakticheski-angliyski---nachalo-12--mart

Английски език за туризма
АНГЛИЙСКИ ЗА ТУРИЗМА
ПРЕОДОЛЕЙТЕ ЕЗИКОВАТА БАРИЕРА
Вие се занимавате с туризъм или студент по такава специалност, който желае да научи английски, за да го ползва в
професията си.
Тук ще намерите варианта, който е най-подходящ за Вас и който ще удовлетвори целите и стремежите Ви.
Научете това, което Ви трябва, без да учите до безкрайност.
И още нещо, което ще откриете само при нас: Поддържащо обучение на минимални цени – за да не забравите това,
което сте научили.
Учебна система на OXFORD UNIVERSITY PRESS
Малки групи (от 3 до 5 човека).
Цена 180 лв.
Продължителност – 40 учебни часа.
Възможност за индивидуално обучение в удобно за Вас време и седмична натовареност по Ваш избор – 10 лв на учебен
час.
Възможност за дистанционно обучение по скайп. (За подробности пишете на електронна поща, скайп или позвънете на
някой от посочените телефони)
Нашият девиз е „Помагаме за успеха Ви!” И действително го правим. Затова се запишете на курс по английски в езиков
център „Релена-92”.
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
Свържете се с нас и ще направите голяма крачка към постигане на целта си.
http://obiavidnes.com/obiava/58019/angliyski-ezik--za-turizma

ЗА ВСЕКИ, КОЙТО ЖЕЛАЕ ДА ПОЛУЧИ МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТ СЕРТИФИКАТ IELTS, FCE, CAE, TOEFL
ЗА ВСЕКИ, КОЙТО ЖЕЛАЕ ДА ПОЛУЧИ МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТ СЕРТИФИКАТ - IELTS, FCE, CAE, TOEFL
ПРЕОДОЛЕЙТЕ ЕЗИКОВАТА БАРИЕРА
Безплатни консултации относно изпитите и сертификатите и безплатно определяне на нивото и точката, откъдето да
започнете обучението си, така че максимално бързо да се подготвите за изпита за сертификат.
Индивидуално обучение, отговарящо на нивото и целите на всеки курсист.
Допълнителни материали.
Наистина конкурентни цени – отлично съотношение качество – цена – 15 лв/учебен час.
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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/58018/za-vseki-koyto-jelae-da-poluchi-mejdunarodno-priznat-sertifikat----ielts-fce-c

Английски език за медицински сестри
АНГЛИЙСКИ ЗА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ
ПРЕОДОЛЕЙТЕ ЕЗИКОВАТА БАРИЕРА
Вие сте медицинска сестра, която желае да научи английски, за да работи в чужбина.
Тук ще намерите варианта, който е най-подходящ за Вас и който ще удовлетвори целите и стремежите Ви.
Английски за медицински сестри по учебна система на OXFORD UNIVERSITY PRESS.
Научете това, което Ви трябва, без да учите до безкрайност.
Наистина конкурентни цени.
И нещо, което ще откриете само при нас: Поддържащо обучение на минимални цени – за да не забравите това, което
сте научили.
При обучението се използват съвременни средства.
Малки групи (от 3 до 5 човека).
Цена 200 лв.
Продължителност – 10 седмици. Занятия 2 пъти седмично по 2 учебни часа.
Възможност за индивидуално обучение в удобно за Вас време и седмична натовареност по Ваш избор – 10 лв на учебен
час.
Възможност за дистанционно обучение по скайп. (За подробности пишете на електронна поща, скайп или позвънете на
някой от посочените телефони)
Нашият девиз е „Помагаме за успеха Ви!” И действително го правим. Затова се запишете на курс по английски в езиков
център „Релена-92”.
За пълна информация:
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/58017/angliyski-ezik-za-medicinski-sestri
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Английски – РАЗГОВОРЕН курс - начало 12 Март
Английски – РАЗГОВОРЕН курс.
ПРЕОДОЛЕЙТЕ ЕЗИКОВАТА БАРИЕРА
Курсът е предназначен за хора, които са изучавали английски, но не могат да го използват.
Заучават се готови изрази, които се използват в ситуации, често срещани в ежедневието, а именно: Разговор между
приятели и познати; Пътуване; В хотела; Пазаруване; Ориентиране в града; Свободно време; Ежедневни проблеми;
Храна; Дом; Празнуване; На гости; Проблеми със здравето; Изразяване на чувства и др.
При обучението се използват много нагледни и помощни средства, които улесняват разбирането и запомнянето.
Курсистите получават всички необходими материали без допълнително заплащане.
Малки групи (от 3 до 5 човека).
Цена 120 лв.
Продължителност – 6 седмици. Занятия 2 пъти седмично по 3 учебни часа (вечерни или съботно-неделни).
Възможност за индивидуално обучение в удобно за Вас време и седмична натовареност по Ваш избор – 10 лв на учебен
час.
Нашият девиз е „Помагаме за успеха Ви!” И действително го правим. Затова се запишете на разговорен английски в
езиков център „Релена-92”.
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
Свържете се с нас и ще направите голяма крачка към постигане на целта си.
http://obiavidnes.com/obiava/58016/angliyski--razgovoren--kurs---nachalo-12-mart

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
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сте научили.
КАКВО ОБУЧЕНИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:
Английски
практически курс.
общ
разговорен
за сертификат FCE, CAE, CPE, IELTS, TOEFL
за лекари
за медицински сестри
за други професии
за ученици
за кандидат-студенти
за други цели
Залата, в която се водят занятията, е удобна и уютна.
Възползвайте се от предлаганите отстъпки и промоции!
Нашият девиз е „Помагаме за успеха Ви!” И действително го правим. Затова се запишете да изучавате английски в
езиков център „Релена-92”
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885 569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
Свържете се с нас и ще направите голяма крачка към постигане на целта си.
http://obiavidnes.com/obiava/58015/nauchete-angliyski-v-ezikov-centyr-relena-92

Английски език - практически курс - начало 12 Март
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
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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/58014/angliyski-ezik---prakticheski-kurs---nachalo-12-mart

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/58013/angliyski--obsht-kurs--v-5-niva--ot-absolyutno-nachinaeshti-do-naprednali

Английски език 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.
Наистина конкурентни цени.
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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/58012/angliyski-ezik-za-lekari

За лекари, за медицински сестри
ЗА ЛЕКАРИ, ЗА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ
ПРЕОДОЛЕЙТЕ ЕЗИКОВАТА БАРИЕРА
ОБУЧЕНИЕ ПО МЕДИЦИНСКИ АНГЛИЙСКИ, ПО ОБЩ АНГЛИЙСКИ, IELTS, FCE, CAE
ПРЕВОД И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА ДОКУМЕНТИ – безплатни консултации и информация за процедурите за снабдяване с
необходимите документи, комплексна услуга – всички необходими доокументи или частична услуга – документи, посочени
от клиента.
ПОМАГАМЕ ЗА УСПЕХА ВИ!
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
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/58011/za-lekari-za-medicinski-sestri

Английски за информационните технологии
АНГЛИЙСКИ ЗА информационните технологии
Преодолейте езиковата бариера
Вие се занимавате с информационни технологии или студент по такава специалност, който желае да научи английски,
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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/58010/angliyski-za--informacionnite--tehnologii

АНГЛИЙСКИ ЗА електроинженери или инженери по електроника
АНГЛИЙСКИ ЗА електроинженери или инженери по електроника
Преодолейте езиковата бариера
Вие сте електроинженер или инженер по електроника или студент по такава специалност, който желае да научи
английски, за да работи в чужбина или за да го ползва в професията си.
Тук ще намерите варианта, който е най-подходящ за Вас и който ще удовлетвори целите и стремежите Ви.
ЕДИНСТВЕНО ПРИ НАС - Специално разработена от нас система за електроинженери или инженери по електроника.
Научете това, което Ви трябва, без да учите до безкрайност.
И още нещо, което ще откриете само при нас: Поддържащо обучение на минимални цени – за да не забравите това,
което сте научили.
Малки групи (от 3 до 5 човека).
Цена 259 лв.
Продължителност – 10 седмици. Занятия 2 пъти седмично по 2 учебни часа.
Възможност за индивидуално обучение в удобно за Вас време и седмична натовареност по Ваш избор – 12 лв на учебен
час.
Възможност за дистанционно обучение по скайп. (За подробности пишете на електронна поща, скайп или позвънете на
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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/58009/angliyski-za-elektroinjeneri--ili--injeneri-po-elektronika

Aнглийски език за хотелиерството
АНГЛИЙСКИ ЗА хотелиерството
ПРЕОДОЛЕЙТЕ ЕЗИКОВАТА БАРИЕРА
Вие работите или желаете да работите на хотелска рецепция и се нуждаете от английски, за да го ползва в професията
си.
Тук ще намерите варианта, който е най-подходящ за Вас и който ще удовлетвори целите и стремежите Ви.
Научете това, което Ви трябва, без да учите до безкрайност.
И още нещо, което ще откриете само при нас: Поддържащо обучение на минимални цени – за да не забравите това,
което сте научили.
Малки групи (от 3 до 5 човека).
Цена 90 лв.
Продължителност – 20 учебни часа (5 седмици).
Възможност за индивидуално обучение в удобно за Вас време и седмична натовареност по Ваш избор – 10 лв на учебен
час.
Възможност за дистанционно обучение по скайп. (За подробности пишете на електронна поща, скайп или позвънете на
някой от посочените телефони)
Нашият девиз е „Помагаме за успеха Ви!” И действително го правим. Затова се запишете на курс по английски в езиков
център „Релена-92”.
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885 569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
Свържете се с нас и ще направите голяма крачка към постигане на целта си.
http://obiavidnes.com/obiava/58008/angliyski-ezik-za-hotelierstvoto

30-50 лева дневно , само за няколко минути на ден !
Описание

Страница 48/121

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

10.03.2013

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/58007/30-50-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/58006/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/
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http://obiavidnes.com/obiava/58005/30-50-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/58004/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/58003/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Детективи Инкогнито - Търсете отговорите на професионално ниво ! - Бургас , Пазарджик ,
Стара Загора , Пловдив
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>GPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
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E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/58002/detektivi-inkognito---tyrsete-otgovorite-na-profesionalno-nivo----burgas--paza

Детективска Агенция Инкогнито - Безплатни консултации
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>GPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/58001/detektivska-agenciya-inkognito---bezplatni-konsultacii

Детективи Инкогнито - Търсете отговорите на професионално ниво ! - Бургас , Варна ,
Приморско , Несебър
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>GPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
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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/58000/detektivi-inkognito---tyrsete-otgovorite-na-profesionalno-nivo----burgas--varn

15.6" (39.62 cm) Asus X501A-XX231
15.6" (39.62 cm) Asus X501A-XX231, бял, двуядрен Intel® Core™ i3 2370M 2.4GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB, 500GB,
USB3.0, Free DOS, 2.07kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/57999/156-3962-cm-asus-x501a-xx231

15.6" (39.62 cm) Asus X501A-XX227
15.6" (39.62 cm) Asus X501A-XX227, син, двуядрен Intel® Core™ i3 2370M 2.4GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB, 500GB,
USB3.0, Free DOS, 2.07kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/57998/156-3962-cm-asus-x501a-xx227

Индивидуални уроци по английски език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по английски език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Работи се по системата Headway или друга система по
избор. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда
лексика и граматика, необходими за съответната степен на владеене на езика, и акцентира върху уменията за изразяване
на английски език. Цена: 10 лева на учебен час
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/57997/individualni-uroci-po-angliyski-ezik

Индивидуално обучение по немски език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по немски език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системите „Themen Aktuell” и „Em neu”, всички нива. В процеса на обучение се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда лексика и граматика, необходими
за съответната степен на владеене на езика, и акцентира върху уменията за изразяване на немски език. Цена: 10 лева на
учебен час
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
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http://obiavidnes.com/obiava/57996/individualno-obuchenie-po-nemski-ezik

Индивидуално обучение по ИСПАНСКИ език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по испански език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системите „Nuevo Ven”, „Espanol en marcha” или друга система по избор. В
процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда лексика и
граматика, необходими за съответната степен на владеене на езика, и акцентира върху уменията за изразяване на
испански език. Цена: 10 лева на учебен час
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/57995/individualno-obuchenie-po-ispanski-ezik

Индивидуално обучение по италиански език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по италиански език в удобно за курсистите и преподавателя време
и с подходяща интензивност. Работи се по системата Progetto Italiano или друга система по избор. В процеса на обучение
се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда лексика и граматика,
необходими за съответната степен на владеене на езика, и акцентира върху уменията за изразяване на италиански език.
Цена: 10 лева на учебен час
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/57994/individualno-obuchenie-po-italianski-ezik

Индивидуално обучение по ПОРТУГАЛСКИ език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по португалски език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Работи се по системите „Aprender portugues” или
друга система по избор. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи. Нивото въвежда лексика и
граматика, необходими за съответната степен на владеене на езика, и акцентира върху уменията за изразяване на
португалски език. Цена: 10 лева на учебен час
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/57993/individualno-obuchenie-po-portugalski-ezik

Керемиди, метални керемиди, покривни материали от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Керемиди, метални керемиди, покривни материали от
BUSINESS.bg - бизнес каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/57992/keremidi-metalni-keremidi-pokrivni-materiali-ot-businessbg

Видеодиагностика на канали за София
Видеодиагностика на канали за софия и страната. Професионална техника за видеодиагностика на канали. Денонощно на
телефон 0888419050 и на уеб адрес http://www.xn--80aapmgeeod2c8a.com/videodiagnostika.html
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http://obiavidnes.com/obiava/57991/videodiagnostika-na-kanali-za-sofiya

15.6" (39.62 cm) Asus N56VJ-S4059D
15.6" (39.62 cm) Asus N56VJ-S4059D, четириядрен Intel™ Core i7 3630QM 2.4/3.4GHz, FULL HD LED Display & GeForce GT
635M 2GB DDR3 (HDMI), 8GB, 750GB, 4xUSB3.0, Free DOS, 2.7kg, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/57990/156-3962-cm-asus-n56vj-s4059d

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 !!!
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация. За ЗАДЪЛЖЕНИЯТА на
дружеството , което е предмет на продажба , бившият собственик не носи финансова отговорност.
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел НАПЪЛНО ОСВОБОЖДАВАНЕ от ЗАДЪЛЖЕНИЯ и
ОТГОВОРНОСТ са в съответствие с действащата нормативна уредба.
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/57989/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 !!!
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация. За ЗАДЪЛЖЕНИЯТА на
дружеството , което е предмет на продажба , бившият собственик не носи финансова отговорност.
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел НАПЪЛНО ОСВОБОЖДАВАНЕ от ЗАДЪЛЖЕНИЯ и
ОТГОВОРНОСТ са в съответствие с действащата нормативна уредба.
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
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0877 37 20 83
http://obiavidnes.com/obiava/57988/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ.
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 !!!
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация. За ЗАДЪЛЖЕНИЯТА на
дружеството , което е предмет на продажба , бившият собственик не носи финансова отговорност.
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел НАПЪЛНО ОСВОБОЖДАВАНЕ от ЗАДЪЛЖЕНИЯ и
ОТГОВОРНОСТ са в съответствие с действащата нормативна уредба.
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/57987/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost

Рамбо-1 ЕООД Кърти,Почиства, Извозва отпадъците и ВИК
Рамбо-1 ЕООД Кърти,Почиства, Извозва
Цени!0878907360,029737707 Румен Радев

отпадъците,

ВИК

и

Довършителни

работи

на

Ниски

http://obiavidnes.com/obiava/26339/rambo-1-eood-kyrtipochistva-izvozva-otpadycite-i-vik

15.6" (39.62 cm) Asus G55VW-S1245
15.6" (39.62 cm) Asus G55VW-S1245, четириядрен Intel™ Core i7 3630QM 2.4/3.4GHz, FULL HD LED Display & GeForce
GTX 660M 2GB DDR5 (HDMI & mini DisplayPort), 12GB, 1TB, 4xUSB3.0, no OS, 3.8kg, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/57986/156-3962-cm-asus-g55vw-s1245

17.3" (43.94 cm) Asus X75VD-TY210 +подарък чанта
17.3" (43.94 cm) Asus X75VD-TY210 +подарък чанта, двуядрен Intel® Core™ i3 3120M 2.5GHz, HD+ LED Display & GeForce
610M 1GB (HDMI), 4GB, 750GB, USB3.0, Free DOS, 3.0kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/57985/173-4394-cm-asus-x75vd-ty210-podaryk-chanta

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
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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/57984/detektivska-agenciya-ayaks--sandanski-petrich-bansko

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

Детективска Агенция Аякс -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/57983/detektivska-agenciya-ayaks--pleven-ruse-varna-shumen

Товарни превози
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/57861/tovarni-prevozi

17.3" (43.94 cm) Asus N76VZ-V2G-T1213
17.3" (43.94 cm) Asus N76VZ-V2G-T1213, четириядрен Intel™ Core i7 3630QM 2.4/3.4GHz, FULL HD LED Display & GeForce
GT 650M 2GB DDR3 (HDMI), 6GB, 750GB, 4xUSB3.0, no OS, 3.6kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/57982/173-4394-cm-asus-n76vz-v2g-t1213
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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/57981/30-50-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/57980/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 !

Страница 57/121

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

10.03.2013

ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/57979/30-50-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/57978/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/57977/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

17.3" (43.94 cm) Asus G75VX-T4173H
17.3" (43.94 cm) Asus G75VX-T4173H, четириядрен Intel™ Core i7 3630QM 2.4/3.4GHz, FULL HD LED Display & GeForce
GTX 670MX 3GB DDR5 (HDMI & mini DisplayPort), 12GB, 256GB SSD & 1TB, 4xUSB3.0, Windows8, 4.5kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/57976/173-4394-cm-asus-g75vx-t4173h

Йонизатори,ДЕТОКСИКАТОР,Пейнт зуум, Масажори,Виброколани
Целутрон,Йонизатори,ДЕТОКСИКАТОР,Пейнт зуум,
Масажори,Виброколани,Електрическа подочистачка
1 ДЕТОКСИКАТОРИ 285 лв
2 Магнитни наколенки др Ливайн - 39лв !
3 Йонизатори озонатори - 55 лв
4 Масажна - масажираща седалка 179.лв
7 Вибриращ колан с термо ефект за бързо отслабване и идеална фигура. 65.лв
8 Електрическа подочистачка Twister Sweeper 49лв
9 Найсер Дайсер Кухненско ренде 59 лв
10 PhotoBlocker Спрей За защита от камерите на КАТ 29лв
11 Енергийна гривна power balance-19 !
12 Антицелулитен вибромасажор Manipol Body 48 лв !
13 Енергоспекстяващо за ток 29 лв
15 Заличител на драскотини "Fix It Pro" 10лв
17 Уред за сребърна вода 79лв
19 Нео Сокет намалява консумацията на гориво на вашия автомобил 19лв
20 Дерма Сета за ефективно и безболезнено обезкосмяване 55лв
21 ФРИМАТОР-УЛТРАЗВУКОВ ПИЛИНГ 199лв
23 Пейнт Зуум - пистолет за супер бързо и гладко боядисване 89.90 лв
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24 Квантов Анализатор - Компютърна диагностика на здравословното състояние 700лв
25 Виброплейт Фитнес уред от ново поколение 570лв
26 ПРЕЧИСТВАТЕЛ НА ВЪЗДУХ с ЙОНИЗАТОР, ОЗОНАТОР, UV БАКТЕРИЦИДНА ЛАМПА, HEPA и E.S.P. филтър.
210лв
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/57975/yonizatoridetoksikatorpeynt-zuum-masajorivibrokolani

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/57974/grou-komb-lazerna-chetka-za-kosa

Целутрон
Целутрон
ЦЕЛУТРОН ЗА ОТСЛАБВАНЕ, , Редукция на мастна тъкан, Повдигане на бюста, Физиотерапия и Лифтинг
ЦЕЛУТРОН ЗА УСКОРЯВАНЕ НА МЕТАБОЛИЗМА И РЕДУЦИРАНЕ НА ТЕЛЕСНИТЕ МАЗНИНИ !
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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.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/57973/celutron

17.3" (43.94 cm) Asus G75VX-CV047H +3D очила
17.3" (43.94 cm) Asus G75VX-CV047H +3D очила, четириядрен Intel™ Core i7 3630QM 2.4/3.4GHz, 3D FULL HD LED
Display & GeForce GTX 670MX 3GB DDR5 (HDMI & mini DisplayPort), 8GB, 750GB 7200rpm, 4xUSB3.0, Windows8, 4.5kg, 2г.
гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/57972/173-4394-cm-asus-g75vx-cv047h-3d-ochila

Asus P8H61-M2 USB3
Asus P8H61-M2 USB3, H61, LGA1155, DDR3, PCI-E, HDMI, SB7.1, Lan1000, mATX
http://obiavidnes.com/obiava/57971/asus-p8h61-m2-usb3

GF GTX 660
GF GTX 660, 2GB Asus GTX660-DC2T-2GD5, PCI-E 3.0, DDR5, 192bit, HDMI, DisplayPort, 2xDVI
http://obiavidnes.com/obiava/57970/gf-gtx-660
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AMD HD7870
AMD HD7870, 2GB, Sapphire GHz Edition OC +подарък игра "Sleeping Dogs", PCI-E, DDR5, 256bit, HDMI, 2x DVI,
DisplayPort, BULK
http://obiavidnes.com/obiava/57969/amd-hd7870

Безплата вечеря в хотел Аквая*** - В. Търново
Хотел Аквая*** е модерен хотел намиращ се на центърът на град Велико Търново в близост до хотелът са много
административни сгради , магазини , банки и е само на няколко минути от Крепостта Царевец и Стария град.
Освен невероятното обслужване което ще намерите в хотел Аквая*** хотелът разполага също така и с ресторант,
механа, конферентна зала, фитнес, зала за игри, подземен паркинг, сауна и малък панорамен басейн.В хотел Аквая***
също така ще намерите и невероятни промоции като тази:
При две поредни нощувки, заплатени по ЦЕНА РЕЦЕПЦИЯ получавате ПОДАРЪК - ВЕЧЕРЯ (салата, основно и десерт)
за втората !
Разгледайте и другите ни промоции на нашия интернет сайт - http://akvaya.com
Очакваме ви!
http://obiavidnes.com/obiava/57968/bezplata-vecherya-v-hotel-akvaya---v-tyrnovo

Частен Детектив Иван Иванов-Детективски Услуги-дългогодишен професионален опит!!!
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/57967/chasten-detektiv-ivan-ivanov-detektivski-uslugi-dylgogodishen-profesionalen-opit

Детективска Агенция Фокс Детективски Услуги-Пловдив
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.
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-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://detective-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/57966/detektivska-agenciya-foks--detektivski-uslugi-plovdiv

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/57965/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnostkorektnostprofesionaliz

Детективска Агенция Фокс-Детективски услуги-Бургас
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
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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/57964/detektivska-agenciya-foks-detektivski-uslugi-burgas

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/57963/detektivska-agenciya-anagrama---detektivski-uslugi

Детективска агенция Авалон - 24ч. дискретни 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
http://obiavidnes.com/obiava/57962/detektivska-agenciya-avalon---24ch-diskretni-detektivski-uslugi

0877696928 -Частен Детектив - Детективска Агенция Инкогнито - Русе
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
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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/57961/0877696928--chasten-detektiv---detektivska-agenciya-inkognito---ruse

Детективска Агенция ИНКОГНИТО - Частен Детектив - Русе , София , Стара Загора
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>JPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
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http://obiavidnes.com/obiava/57960/detektivska-agenciya-inkognito---chasten-detektiv---ruse--sofiya--stara-zagora

Търсите Частен Детектив? Детективска Агенция Инкогнито - Вашият точен избор !!
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/57959/tyrsite-chasten-detektiv-detektivska-agenciya-inkognito---vashiyat-tochen-izbor-

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
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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/54959/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Apple iphone 5 64gb Buy 2 Get 1 Free
Order New and Unlocked Mobile phones @ a very cheap price..
Apple iphone 5 64GB (BLACK AND WHITE) Apple iphone 5 32GB (BLACK AND WHITE) Apple iphone
5 16GB (BLACK AND WHITE) Apple iphone 4S 32GB (BLACK AND WHITE)
Apple iPad 3 with Wi-Fi + 4G 64GB
Samsung Galaxy Note 2 II N7100 Samsung GT-I9300 Galaxy S3
PROMO! PROMO!! PROMO!!! BUY 2UNITS AND GET 1 FREE BUY 5UNITS AND GET 3 FREE
DELIVERY TERMS : SHIPPING IS FREE BY DHL AND THEY DELIVER IN 36-48HOURS..
For Order placement , contact our Sales Manager:
EMAIL : lambomobile@hotmail.com »
SKYPE: lambo.mobile
http://obiavidnes.com/obiava/57958/apple-iphone-5-64gb-buy-2-get--1-free

ИНВЕСТ КОНСУЛТ-КУПУВАМЕ ФИРМИ С ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ИНВЕСТ КОНСУЛТ- КУПУВАМЕ ТЪРГОВСКИ И АКЦИОНЕРНИ ДРУЖЕСТВА С ЗАДЪЛЖЕНИЯ,ПРЕД ФАЛИТ И
НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ.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. Осигуряваме
купувач на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация.Има напълно законна възможност да ви
освободим веднага от солидарната отговорност,юридическа и финансова.За контакти на посочения тел.0886346230
ОКАЗВАМЕ СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ РАЙОНИ НА БЪЛГАРИЯ!!!
http://obiavidnes.com/obiava/57957/invest-konsult-kupuvame-firmi-s-zadyljeniya

VIP Инсайтинг интензивно дишане (IBI) 27.03.2013 - 28.03.2013
Заповядайте на:
27 и 28 Март - 19 часа
Моля, желаещите да заявят участието си предварително, тъй като местата са ограничени!
Акценти:
- Ограничен брой участници във всяка група - до 15 човека (затова можете да вземете участие в. подобна практика само
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след предварително заявяване за участие);
- Дишането се провежда обикновено в делнични дни от 19 до 22 часа;
- Поради по-малкия брой участници, инструкторите са изцяло на ваше разположение по време на цялата сесия;
-IBI се провежда в ставащата все по-популярна звукоизолирана зала, създадена специално за тази цел ("Утробата").
Дизайнът й е пригоден специално за сесии по дишане и различни InSighting тренинзи и преживелищни модули - с
високо-технологична вентилационно-климатизираща система, професионална озвучителна апаратура, приглушено и
създаващо уют осветление с лампи от хималайска сол (която има и позитивен здравословен ефект върху дихателната
система) и върху закупени специално за целта матраци, така че не е необходимо да носите нищо (постелки, одеала и
т.н.), освен самите себе си :);
-Силни, вдъхновяващи и трансформиращи сесии, дължащи се на невероятната атмосфера, подкрепящата среда,
катализиращата промяната колективна енергия и опитните инструктори, които обезпечават оптималното протичане
на пътешествието навътре;
ПРОЧЕТИ ОЩЕ ПО ТЕМАТА:
http://www.insighting.bg
http://obiavidnes.com/obiava/57956/vip-insayting-intenzivno-dishane-ibi--27032013---28032013

Личен фитнес инструктор
Личен фитнес треньор. Предлагам професионални и индивидуални занимания за всеки един, който желае да започне
спортна дейност във фитнес център. Изготвям индивидуални тренировъчни и хранителни програми, които ще доведат
до постигане на желаната от вас фигура. Професионално, като фитнес инструктор и треньор по борба се занимавам
от около 6 години. Завършил съм и до сега съм практикувал в Испания . Отнасям се към работата с голям
професионализъм и се надявам да постигнем и с Вас добри резултати, както при досегашните ми клиенти.
Hablo Espa
http://obiavidnes.com/obiava/57955/lichen-fitnes-instruktor

Изкупуваме земеделски земи
Изкупуваме земеделски земи
Фирма „ДЕЛОВИ ГРУП” ООД се занимава с изкупуването на земеделски земи главно в област Пловдив.
За желаещите да се разпоредят със собствените си земеделски земи работим така:
1. Следва да проведете лична среща в офиса на фирма “ДЕЛОВИ ГРУП ООД” за предварителен разговор с нашите
консултанти. В този предварителен разговор се уточнява:
а/ собствеността върху земята;
б/ условията на продажбата;
в/ особеностите при подписването на нотариален акт за покупко – продажба на земята.
Задължително, за да не губим времето сиq следва да носите копие от документите си за собственост – каквито ги
имате.
2. Ако днес решите да продавате – утре получавате парите.
Очакваме Вашето обаждане!
Адрес за контакти: „ДЕЛОВИ ГРУП” ООД
град Пловдив, ул. „Драва” № 5
Работно време на офиса: от 14.00 часа до 18.00 часа
Телефони: 032/96 33 11; 0898 82 97 24
E-mail: mikaram@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/57954/izkupuvame-zemedelski-zemi

ИНВЕСТ КОНСУЛТ-КУПУВАМЕ ФИРМИ С ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ИНВЕСТ КОНСУЛТ- КУПУВАМЕ ТЪРГОВСКИ И АКЦИОНЕРНИ ДРУЖЕСТВА С ЗАДЪЛЖЕНИЯ,ПРЕД ФАЛИТ И
НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ.Оказваме съдействие на фирми и търговски дружества натрупали големи задължения към НАП,
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НОИ и към контрагенти ( доставчици на стоки, материали или услуги).
Освобождаваме от длъжност и отговорност предишният собственик в рамките на един работен ден. Осигуряваме
купувач на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация.Има напълно законна възможност да ви
освободим веднага от солидарната отговорност,юридическа и финансова.За контакти на посочения тел.0886346230 по
договаряне
ОКАЗВАМЕ СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ РАЙОНИ НА БЪЛГАРИЯ!!!
http://obiavidnes.com/obiava/57953/invest-konsult-kupuvame-firmi-s-zadyljeniya

ЕЛЕКТРОЖЕНИ + АРГОН + Соларна маска
Могат да се използват както за ръчно електродъгово заваряване така и за заваряване с нетопим електрод в защитна
газова среда ”АРГОН”. Електрожените са изключително олекотени, притежават отлични заваръчни характеристики,
позволяват използването на всички видове електроди (рутил стандартен, неръждаем, чугунен и стоманен) с диаметър
от 1мм до 4мм.включително Вградени функции: HOT START - за облекчено запалване на заваръчната дъга. ANTISTICK против залепване на електрода. ARC FORCE - за стабилизиране на дъгата по време на заваряването. Гарантирано
заваряване с всички видове електроди с дебелина до 4mm., включително и с волфрамов електрод в защитена среда (TIG).
Изключително високо качество на заварката както при черни, така и при цветни метали. Моделите ”VIKI WSM 200” са
апарати за ММА и ТИГ- електродъгово заваряване и заваряване с волфрамов електрод в защитна газова среда.
Превключването между двата режима става много лесно, посредством ключе на лицевия панел. СПЕЦИФИКАЦИЯ:.
Автоматично охлаждане с вентилатори. Захранващо напрежение AC V 220/50Hz. Обхват на заваръчния ток /А/: 10-200А
Тегло: 9кг. Размери: височина 30см.,широчина 17см.,дължина 40см. Олекотен неметален (пластмасов) кожух. Степен на
защита IP 21 Входяща мощност (KVA) MMA/TIG- 6,6/4,5 Консумирана мощност при 100% натоварване/200А/:
ММА-28V/TIG-18V Окомплектовка: кабел за маса, кабел с ръкохватка за електроди, аргонова ръкохватка /шланг за TIG
заваряване/, маска и аксесоари
http://obiavidnes.com/obiava/57952/elektrojeni--argon--solarna-maska

ЕЛЕКТРОЖЕНИ + АРГОН 270 лева
Могат да се използват както за ръчно електродъгово заваряване така и за заваряване с нетопим електрод в защитна
газова среда ”АРГОН”. Електрожените са изключително олекотени, притежават отлични заваръчни характеристики,
позволяват използването на всички видове електроди (рутил стандартен, неръждаем, чугунен и стоманен) с диаметър
от 1мм до 4мм.включително Вградени функции: HOT START - за облекчено запалване на заваръчната дъга. ANTISTICK против залепване на електрода. ARC FORCE - за стабилизиране на дъгата по време на заваряването. Гарантирано
заваряване с всички видове електроди с дебелина до 4mm., включително и с волфрамов електрод в защитена среда (TIG).
Изключително високо качество на заварката както при черни, така и при цветни метали. Моделите ”VIKI WSM 200” са
апарати за ММА и ТИГ- електродъгово заваряване и заваряване с волфрамов електрод в защитна газова среда.
Превключването между двата режима става много лесно, посредством ключе на лицевия панел. СПЕЦИФИКАЦИЯ:.
Автоматично охлаждане с вентилатори. Захранващо напрежение AC V 220/50Hz. Обхват на заваръчния ток /А/: 10-200А
Тегло: 9кг. Размери: височина 30см.,широчина 17см.,дължина 40см. Олекотен неметален (пластмасов) кожух. Степен на
защита IP 21 Входяща мощност (KVA) MMA/TIG- 6,6/4,5 Консумирана мощност при 100% натоварване/200А/:
ММА-28V/TIG-18V Окомплектовка: кабел за маса, кабел с ръкохватка за електроди, аргонова ръкохватка /шланг за TIG
заваряване/, маска и аксесоари
http://obiavidnes.com/obiava/57951/elektrojeni--argon-270-leva

НАЙ-БЪРЗИТЕ КРЕДИТИ от 500 до 1000 лв само за 30 минути
Лесни и бързи пари Онлайн от burzikrediti.bg
само за вас от 500 до 1000 лв.
Одобрение за 30 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Адрес:гр.Перник
ул.Отец Паисий №52/зад сградата на НОИ/
моб. 0876/32 30 30 ; 0876/27 27 67
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/57950/nay-byrzite-krediti--ot--500-do-1000-lv--samo-za-30-minuti
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Бензинова моторна помпа за поливане и отводняване VIKI - 3 цола.
Бензинова моторна помпа за поливане и отводняване VIKI - 3 цола. В коплект със смукател и 2 броя муфи за свръзка на
мъркучите на входа и изхода на помпата. СПЕЦИФИКАЦИЯ: Работен обем двигател- 196 см3 Макс. мощност - 4.1 Kw ,
5.5 к.с. Макс. обороти - 3600/мин. Двигател - бензинов, едноцилиндров, четиритактов с въздушно охлаждане Вид стартер
- магнетен с ръчно запалване Масло в картера - 0.6л Горивен резервоар - 3.8л Макс. смукателна височина - 7 метра Макс.
дебит - 60 куб./час Макс. напор - 30метра Макс. работно налягане - 10 бара Диаметър на входа - 80мм, (3”) Диаметър на
изхода - 80мм., (3”) Тегло: 25кг. Размери: 510х380х405мм.
http://obiavidnes.com/obiava/57949/benzinova-motorna-pompa-za-polivane-i-otvodnyavane-viki---3-cola

Финансова Институция Опуска Заем Срещу Ипотека до 200 000 лв на burzikrediti.bg
Финансова Институция Отпуска 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/57078/finansova-instituciya-opuska-zaem-sreshtu-ipoteka-do-200-000-lv-na-burzikreditibg

Бензинова моторна помпа за поливане и отводняване VIKI - 2цола.
Бензинова моторна помпа за поливане и отводняване VIKI - 2цола. В коплект със смукател и 2 броя муфи за свръзка на
мъркучите на входа и изхода на помпата. СПЕЦИФИКАЦИЯ: Работен обем двигател - 196 см3 Макс. мощност - 4. 1 Kw,
5. 5 к. с. Макс. обороти - 3600/мин. Двигател - бензинов, едноцилиндров, четиритактов с въздушно охлаждане Вид
стартер - магнетен с ръчно запалване Масло в картера - 0. 6л Горивен резервоар - 3. 8л Макс. смукателна височина - 7
метра Макс. дебит - 60 куб. /час Макс. напор - 30метра Макс. работно налягане - 10 бара Диаметър на входа - 80мм, (3)
Диаметър на изхода - 80мм. , (3) Тегло: 25кг. Размери: 510х380х405мм
http://obiavidnes.com/obiava/57948/benzinova-motorna-pompa-za-polivane-i-otvodnyavane-viki---2cola

БЕНЗИНОВИ ХРАСТОРЕЗИ VIKI С ЦЯЛ ПРЪТ - 130 ЛЕВА
www.mashiniinstrumenti.alle.bg ЗА контакти 0888953760 и ... www.mashiniinstrumenti.alle.bg ЗА контакти 0888953760 и ...
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/57947/benzinovi-hrastorezi-viki-s-cyal-pryt---130-leva

БЕНЗИНОВИ ХРАСТОРЕЗИ СЪС САМАР - 150 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. Храстореза има и темпомат - за поддържане на
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еднаква скорост на мотора при рязане-не е нужно постоянно да се дава газ с ръката.Към стандартното оборудване на
косачката в комплекта допълнително има самар с предно закопчаване, повдигаща кука за лесна употреба на уреда без
излишно натоварване.Косачката се предлага на едро и дребно. Важно::Уважаеми клиенти в онлайн пространството са
се появили некоректни търговци и фирми които се стремят да ви заблудят, че имат самара, а всъщност изпращат
обикновен колан необезопасен и нефункционален.Моля бъдете предпазливи и се убедете, че наистина в комплекта ви се
изпраща самара с опцията която предлага всяка куриерска фирма – отвори и провери.Бъдете внимателни. - Двигател:
бензинов, въздушно охлаждане, един цилиндър, двутактов. - Обем двигател: 42.7 куб. см. - Мощност: 1.25 kW /1.7 конски
сили/ - Обороти: 6500 об./мин. - Максимални обороти: 8000 об./мин. - Диаметър на ножа: 255 мм - Омасляване
масло/бензин: 1: 50 /1 л бензин А98H: 20 мл двутактово масло STIHL/ - Обем бензинов резервоар: 1.2 л - Ниво на
вибрациите ляво/дясно 2,8/2,4 м/сек
http://obiavidnes.com/obiava/57946/benzinovi-hrastorezi-sys-samar---150-leva

Верижен трион Вики
Това е машина за различни дейности с отлична динамика на двигателя, здрава метална конструкция и странично
обтягане на веригата. Снабдена е с антивибрационна система на тампони като горивният резервоар заедно с
ръкохватките е отделен от корпуса и режещия апарат, за допълнително намаляване на вибрациите. Регулируема
маслена помпа и пластмасов въздушен филтър с дълъг живот. Двигател: бензинов - двутактов, въздушно охлаждане,
един цилиндър. Обем двигател: 53 куб. см. Мощност: 3 конски сили Обороти на празен ход: 2800 об./мин. Максимални
обороти: 12000 об./мин. Дължина на шината: 40 см. Омасляване масло/бензин: 1:50 /1 л бензин А95H: 20 мл двутактово
масло/ Обем бензинов резервоар: 500 мл Обем маслен резервоар: 250 мл Тегло: 5.2 кг.
http://obiavidnes.com/obiava/57945/verijen-trion-viki

Крепежни елементи от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Крепежни елементи от BUSINESS.bg - бизнес каталог N1 в
България
http://obiavidnes.com/obiava/57944/krepejni-elementi-ot-businessbg

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/57943/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

Thinxstore - Паркинг-гараж Калафант
Здрав, картонен гараж на няколко нива! Там децата могат да паркират любимите си колички, а освен това да го
оцветят както пожелаят. Сглобява се без нужда от ножици и лепило. Развива в децата инженерна мисъл, логика,
артистизъм и финна моторика.Размери 73 х 73 х 35 см
http://obiavidnes.com/obiava/57942/thinxstore---parking-garaj-kalafant

ЗАМАЗКА,ТЕРАКОТ,ФАЯНС,НАСТИЛКИ,ГИПСОКАРТОН,БОЯДЖИЙСКИ УСЛУГИ
ЦЯЛОСТНИ И ДОВЪРШИТЕЛНИ СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ :
* ОБЛИЦОВКИ: фаянс, теракота, гранитогрес, мрамор, полагане на мокет, балатум и др.
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* 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.
- 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/57941/zamazkaterakotfayansnastilkigipsokartonboyadjiyski-uslugi

Ел техник ремонти и по домовете за Стара Загора
Квалифициран техник предлага качествено и в срок:
Ремонт на микровълнови фурни , готварски печки , конвенционални и проточни бойлери , хладилници и климатици ,
перални и сушилни , водомери и електромери , пасатори и миксери ,прахосмукачки и ръчни електро инструменти, дребна
бяла техника и пренавиване на електродвигатели. Изработка на електрически табла.
Ремонт или изграждане на апартаментни инсталаций.
За регион Стара Загора с експресен сервиз и гаранция за вложеният труд и използваните материали.
мобилен телефон 0898303998
мейл : elektrotexnik@dir.bg
http://obiavidnes.com/obiava/57940/el-tehnik-remonti-i-po-domovete-za-stara-zagora

Нова кредитна линия за малкия и среден бизнес от Ай Еф Джи Лизинг АД
Нова кредитна линия за малкия и среден бизнес от Ай Еф Джи Лизинг АД
Ай Еф Джи Лизинг АД подписа договор за нова кредитна линия в размер на 500 000 евро. Средствата са предоставени за
финансиране на малкия и среден бизнес. Малките и средни предприятия от цяла България ще могат да се възползват от
преференциалните условия по кредита за финансиране на бизнеса си, за оборотни средства или покупка на имот.
В зависимост от индивидуалните потребности на всеки наш клиент ще бъде изготвен най-добрият план за финансиране.
Времето за разглеждане на документите за кандидатстване е сведено до минимум с цел максимална гъвкавост и бързина
на финансиране.
За повече информация, моля, изпратете Вашето запитване на e-mail: office@ifgleasing.eu.
...Защото ние сме експертът в кредитирането...
Още информация на: www.ifgleasing.eu
http://obiavidnes.com/obiava/57939/nova-kreditna-liniya-za-malkiya-i-sreden-biznes-ot-ay-ef-dji-lizing-ad

ОЧНА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА „ ЗОРА”
"Специализирана болница за лечение на очни болести Зора се в град София. В нея има:
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Диагностично лечебно звено – 5 кабинета за офталмологична помощ, сектор по флуоресцеинова ангиография и
автофлуоресценция с фотолаборатория, сектор по глаукома и други.
Хирургичен блок - хирургия на предния сегмент – глаукома и катаракта, пластична хирургия, рефрактивна хирургия
Сектор за лазерно лечение на очните заболявания - лазерно лечение на хориоретината – диабетна ретинопатия,
фотодинамично лечение с Visudyne на макулната дегенерация и други."
http://obiavidnes.com/obiava/57938/ochna-specializirana-bolnica--zora

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.
.отстраняване на течове .
.довършителни ремонти.
GSM:0888 432 962- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
http://angel-stroi.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/57937/remont-na-pokrivi-sofiya

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/57936/detektivska-agenciya-star-0885350440

Детективска агенция - Дискрет
Агенцията извършва следните услугиАудио, видео-наблюдение,изневери,справки,издирване,Фирмено проучване.
GPS предаватели,снимков и видео материал.Скрити камери и микрофони.
Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
0877327436
discretdetectivebg@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/57934/detektivska-agenciya---diskret
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Детективска Агенция Аякс -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/57933/detektivska-agenciya-ayaks--pleven-ruse-varna-shumen

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/57932/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

30-50 лева дневно , само за няколко минути на ден !
Описание
Предлагам възможност за изкарване на допълнителни доходи с тенденция след време да надхвърлят вашите основни.
Това,което е нужно е Интернет,не повече от няколко минутки дневно !
Просто трябва да гледате определените за това реклами .
Ако ви удовлетворяват условията може да се запознаете с подробностите на сайт: --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
*В сайта ще намерите най подробно обяснение + видео обучение на български и всичко това безплатно !
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
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http://obiavidnes.com/obiava/57931/30-50-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/57930/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/57929/30-50-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/57928/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/57927/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Asus M5A99X EVO R2.0
Asus M5A99X EVO R2.0, AMD 990X, AM3+ (up to 140W), DDR3, 3xPCI-E (SLi/CF), DTS 7.1, Lan1000, 6xSATA RAID 6Gb/s
0,1,5, 10, 2x eSATA 6Gb/s, 4xUSB3.0, ATX
http://obiavidnes.com/obiava/57926/asus-m5a99x-evo-r20

Батерии 2 x DURACELL Turbo Max AA
Батерии 2 x DURACELL Turbo Max AA, 1.5V
http://obiavidnes.com/obiava/57925/baterii-2-x-duracell-turbo-max-aa

Вила Ивена в Троянския Балкан
Вила "Ивена" се намира на 8 км от центъра на град Троян в село Бели Осъм, курортно селище подходящо за отдих и
туризъм.Отсядайки при нас можете да се насладите на чистия планински въздух, съчетан с тишината и спокойствието
на Tроянския Балкан. Вила "Ивена", с. Бели Осъм разполага с 4 двойни стаи, две от който с допълнителни легла,
обзаведени луксозно в собствен стил. Три бани със санитарни възли, уютна механа с оборудвана кухня и посуда,
просторна градина с барбекю и басейн с шезлонги за горещите летни дни и паркинг в двора на вилата за 3 автомобила.
Всяка от стаите разполага с телевизор с кабелна телевизия, а къщата с локално отопление.В непосредствена близост до
вилата, (на около 300 m) се намира модерен и луксозен СПА комплекс с открит и закрит плувен басейн, външен бар,
ресторант.
Наблизо е също и Супермаркет от веригата на "СВА"
http://obiavidnes.com/obiava/57924/vila-ivena-v-troyanskiya-balkan

НОЩУВКИ
В
ЦЕНТЪРА
НА
ПЛОВДИВ-0887-694477-ХОТЕЛСКИ
СТАИ-ТВ,WI-FI,КЛИМАТИК,ХЛАДИЛНИК-- СНИМКИ

ТИП

Стаите са в центъра на града до х-л ЛАЙПЦИГ-0887-694477. Мястото е атрактивно и удобно за гостите на
града,учащи,и хора дошли за бизнес.В района се намират всички важни административни сгради и университети на
Пловдив Във всяка стая има климатик,кабелнаТВ,интернетWI-FI,чисти и нови чаршафи.Денонощно топла вода.В
непосредствена близост на 5 метра има заведения за бърза храна, кафе,хранителен магазин,автобусна спирка.На 5 мин.
пеша от Пловдивски у-т ПУ,Технически у-т ТУ,Медицински у-т МУ,ВМИ,фАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА
МЕДИЦИНА,Удобно е за,Музикална а-я,Земеделски к-ж,ВСИ,УХТ-ВХПХ,Колеж ДЕЛТА,Европейски колеж,на 5 мин.от
Централна ЖПгара,Автогара ЮГ,Автогара РОДОПИ.—минимум 2 нощувки.
http://obiavidnes.com/obiava/57923/noshtuvki-v-centyra-na-plovdiv-0887-694477-hotelski-tip-stai-tvwi-fiklimatikhla

ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ ИВАН ИВАНОВ-ДЕТЕКТИВСК
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.
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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/57922/chasten-detektiv-ivan-ivanov-detektivska-agenciya-fox

Плевен- Частен Детектив Иван Иванов-Детективси Услуги !
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/57921/pleven--chasten-detektiv-ivan-ivanov-detektivsi-uslugi-

Детективска Агенция Фокс Детективски Услуги-Стара Загора
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
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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/57920/detektivska-agenciya-foks--detektivski-uslugi-stara-zagora

НОЩУВКИ
В
ЦЕНТЪРА
НА
ПЛОВДИВ-0887-694477-ХОТЕЛСКИ
СТАИ-ТВ,WI-FI,КЛИМАТИК,ХЛАДИЛНИК-- СНИМКИ

ТИП

Стаите са в центъра на града до х-л ЛАЙПЦИГ-0887-694477. Мястото е атрактивно и удобно за гостите на
града,учащи,и хора дошли за бизнес.В района се намират всички важни административни сгради и университети на
Пловдив Във всяка стая има климатик,кабелнаТВ,интернетWI-FI,чисти и нови чаршафи.Денонощно топла вода.В
непосредствена близост на 5 метра има заведения за бърза храна, кафе,хранителен магазин,автобусна спирка.На 5 мин.
пеша от Пловдивски у-т ПУ,Технически у-т ТУ,Медицински у-т МУ,ВМИ,фАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА
МЕДИЦИНА,Удобно е за,Музикална а-я,Земеделски к-ж,ВСИ,УХТ-ВХПХ,Колеж ДЕЛТА,Европейски колеж,на 5 мин.от
Централна ЖПгара,Автогара ЮГ,Автогара РОДОПИ.—минимум 2 нощувки.
http://obiavidnes.com/obiava/57919/noshtuvki-v-centyra-na-plovdiv-0887-694477-hotelski-tip-stai-tvwi-fiklimatikhla

НОЩУВКИ
В
ЦЕНТЪРА
НА
ПЛОВДИВ-0887-694477-ХОТЕЛСКИ
СТАИ-ТВ,WI-FI,КЛИМАТИК,ХЛАДИЛНИК-- СНИМКИ

ТИП

Стаите са в центъра на града до х-л ЛАЙПЦИГ-0887-694477. Мястото е атрактивно и удобно за гостите на
града,учащи,и хора дошли за бизнес.В района се намират всички важни административни сгради и университети на
Пловдив Във всяка стая има климатик,кабелнаТВ,интернетWI-FI,чисти и нови чаршафи.Денонощно топла вода.В
непосредствена близост на 5 метра има заведения за бърза храна, кафе,хранителен магазин,автобусна спирка.На 5 мин.
пеша от Пловдивски у-т ПУ,Технически у-т ТУ,Медицински у-т МУ,ВМИ,фАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА
МЕДИЦИНА,Удобно е за,Музикална а-я,Земеделски к-ж,ВСИ,УХТ-ВХПХ,Колеж ДЕЛТА,Европейски колеж,на 5 мин.от
Централна ЖПгара,Автогара ЮГ,Автогара РОДОПИ.—минимум 2 нощувки.
http://obiavidnes.com/obiava/57918/noshtuvki-v-centyra-na-plovdiv-0887-694477-hotelski-tip-stai-tvwi-fiklimatikhla

Италиански език за ученици от 5 до 12 клас
Учебен център Орбис организира индивидуално обучение по италиански за ученици от 5 до 12 клас. Обучението включва
помощ при подготвяне на задължителния учебен материал и едновременно с това разширяване на познанията по езика.
Заниманията се провеждат в удобно за ученика и преподавателя време.
Цена 10 лв.на учебен час.
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/57917/italianski-ezik-za-uchenici-ot-5-do-12-klas

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 .
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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/57916/30-50-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/57915/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/57914/30-50-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/
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Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/57913/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/57912/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

15.6" (39.62 cm) Asus X55VD-SX164
15.6" (39.62 cm) Asus X55VD-SX164, черен, двуядрен Intel® Pentium® 2020M 2.4GHz, HD LED Display & GeForce 610M 1GB
(HDMI), 4GB, 500GB, USB3.0, no OS, 2.53kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/57911/156-3962-cm-asus-x55vd-sx164

Езикова подготовка за ученици от 7 до 12 клас
Учебен център Орбис организира езиково обучение за ученици от 7 до 12 клас по английски, френски, немски, испански,
италиански и португалски език в удобно на ученика и преподавателя време. Обучението включва помощ при подготвяне
на задължителния учебен материал и едновременно с това разширяване на познанията по езика. Предлагаме също и
подготовка за матура и изпити за получаване на сертификат. Цена: 10 лева на учебен час, a при двама курсисти – 8 лева
на учебен час
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/57910/ezikova-podgotovka-za-uchenici-ot-7-do-12-klas

Курс по италиански език – B1
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 (понеделник и сряда) от 18.30 до 20.30 часа. Цена 250лв. 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
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http://obiavidnes.com/obiava/57909/kurs-po-italianski-ezik--b1

КУРС ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК – A2
Учебен център Орбис предлага курс по италиански език, второ ниво. В процеса на обучение се развиват всички езикови
умения – четене, писане, слушане, говорене. Продължителността на курса е 80 часа, провежда се два пъти седмично
(вторник и четвъртък) от 18.30 до 20.30 часа. Цена 250лв. Начало: 12.03.13г. 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/57908/kurs-po-italianski-ezik--a2

Езиково обучение за ученици от 5 до 7 клас
Учебен център Орбис предлага групово и индивидуално обучение за деца от 5 до 7 клас по английски, немски, италиански,
френски, испански и португалски език. Работи се с подходящи за възрастта езикови системи. В процеса на обучение се
развиват всички умения – слушане, четене с разбиране, говорене и писане. Заниманията се провеждат в удобно за
учениците и преподавателя време. Цена: 10 лв. на учебен час
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/57907/ezikovo-obuchenie-za-uchenici-ot-5-do-7-klas

Подготовка по български език за кандидат-гимназисти
Учебен център Орбис организира индивидуално обучение по български език за приемните изпити след 7-ми клас.
Подготовката е целогодишна в удобно за учениците и преподавателя време. Обучението включва преговор на учебния
материал, тренировъчни тестове и упражнения по формата на изпита, както и провеждане на пробни изпити. Цена: 12
лева на учебен час. При двама курсисти цената е 10 лева на учебен час.
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/57906/podgotovka-po-bylgarski-ezik-za-kandidat-gimnazisti

Подготовка по математика за кандидат-гимназисти
Учебен център Орбис организира индивидуално обучение по математика за приемните изпити след 7-ми клас.
Подготовката е целогодишна в удобно за учениците и преподавателя време. Обучението включва преговор на учебния
материал, тренировъчни тестове и упражнения по формата на изпита, както и провеждане на пробни изпити. Цена: 12
лева на учебен час. При двама курсисти цената е 10 лева на учебен час.
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
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http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/57905/podgotovka-po-matematika-za-kandidat-gimnazisti

15.6" (39.62 cm) Asus K55A-SX532
15.6" (39.62 cm) Asus K55A-SX532, кафяв, двуядрен Intel® Pentium® 2020M 2.4GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB, 500GB,
2x USB3.0, no OS, 2.52kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/57904/156-3962-cm-asus-k55a-sx532

15.6" (39.62 cm) Asus K55A-SX510
15.6" (39.62 cm) Asus K55A-SX510, розов, двуядрен Intel® Pentium® 2020M 2.4GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB, 500GB, 2x
USB3.0, no OS, 2.52kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/57903/156-3962-cm-asus-k55a-sx510

Купува коли за скра/бракуване на място за София
Купува коли за скрап/бракуване/ на място за София, издава веднага документи за дерегистрация в КАТ и данъчна служба,
плаща на място, има възможност в рамките на деня, работим без почивен ден.
тел 02/9465436, 02/4410524,
M tel-0887901663
Globul-0898980369
Vivatel- 0876029495
http://obiavidnes.com/obiava/57902/kupuva-koli-za-skrabrakuvane-na-myasto-za-sofiya

15.6" (39.62 cm) Asus K55A-SX529
15.6" (39.62 cm) Asus K55A-SX529, кафяв, двуядрен Intel® Pentium® 2020M 2.4GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB, 750GB,
2x USB3.0, no OS, 2.52kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/57901/156-3962-cm-asus-k55a-sx529

2-стаен нов апартамент, 68м2, обзаведен, Въстанически
Просторен 2-стаен апартамент напълно обзаведен, в нова кооперация в Кючук Париж до Пощата. Представлява: хол с
трапезария и кухненски бокс, спалня, баня и балкон. Апартаментът е обзаведен с нови мебели и ел. уреди, климатик. За
клиенти на агенцията. НАЕМ: 380 лева. За контакти: 0878 867 009, 032 96 00 65 Ваня.
http://obiavidnes.com/obiava/57900/2-staen-nov-apartament-68m2-obzaveden-vystanicheski

Курс за подготовка за IELTS !
Ориндж Хаус Варна е наложил се английски езиков център в подготовката за международните изпити. Учителите са
само с майчин език английски, с дългогодишен опит по цял свят.
IELTS се изисква като доказателство за Вашите езикови умения при емиграция в Австралия, Нова Зеландия и Канада.
Както и за всички, които искат да учат в престижни университети в чужбина или да работят в страна, където
общуването е на английски език.
Информация за курса:
4 учебни часа/седмица,
вечерни курсове два пъти в седмицата
http://obiavidnes.com/obiava/57899/kurs-za-podgotovka-za-ielts-

15.6" (39.62 cm) Asus K55VD-SX678
15.6" (39.62 cm) Asus K55VD-SX678, червен, двуядрен Intel® Pentium® 2020M 2.4GHz, HD LED Display & GeForce 610M 2GB
(HDMI), 4GB, 500GB, 2x USB3.0, no OS, 2.52kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/57898/156-3962-cm-asus-k55vd-sx678
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15.6" (39.62 cm) Asus K55VD-SX692 +подарък чанта
15.6" (39.62 cm) Asus K55VD-SX692 +подарък чанта, кафяв, двуядрен Intel® Pentium® 2020M 2.4GHz, HD LED Display &
GeForce 610M 2GB (HDMI), 4GB, 500GB, 2x USB3.0, no OS, 2.52kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/57897/156-3962-cm-asus-k55vd-sx692-podaryk-chanta

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/57896/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888135197

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/57895/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
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
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>JPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/57894/detektivska-agenciya-inkognito-chasten-detektiv

Детективска Агенция Инкогнито - Частен Детектив
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>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/57893/detektivska-agenciya-inkognito---chasten-detektiv

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
ЧАС.
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ на Фирми със Задължения. ОСВОБОЖДАВАМЕ от
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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 !!!
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация. За ЗАДЪЛЖЕНИЯТА на
дружеството , което е предмет на продажба , бившият собственик не носи финансова отговорност.
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел НАПЪЛНО ОСВОБОЖДАВАНЕ от ЗАДЪЛЖЕНИЯ и
ОТГОВОРНОСТ са в съответствие с действащата нормативна уредба.
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/57892/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 !!!
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация. За ЗАДЪЛЖЕНИЯТА на
дружеството , което е предмет на продажба , бившият собственик не носи финансова отговорност.
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел НАПЪЛНО ОСВОБОЖДАВАНЕ от ЗАДЪЛЖЕНИЯ и
ОТГОВОРНОСТ са в съответствие с действащата нормативна уредба.
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/57891/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
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сме Вашето РЕШЕНИЕ !!!
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация. За ЗАДЪЛЖЕНИЯТА на
дружеството , което е предмет на продажба , бившият собственик не носи финансова отговорност.
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел НАПЪЛНО ОСВОБОЖДАВАНЕ от ЗАДЪЛЖЕНИЯ и
ОТГОВОРНОСТ са в съответствие с действащата нормативна уредба.
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/57890/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

НАЙ-БЪРЗИТЕ КРЕДИТИ от 500 до 1000 лв само за 30 минути. burzikrediti.bg
Бързи кредити Онлайн от 500 до 1000 лв на burzikrediti.bg
Срещу лична карта!
Вноските са месечни.
Без такса обработка.
Одобрение до 30 минути!
Адрес:гр.Перник
ул.Отец Паисий №52/зад сградата на НОИ/
моб. 0876/32 30 30 ; 0876/27 27 67
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/57889/nay-byrzite-krediti--ot--500-do-1000-lv--samo-za-30-minuti-burzikreditibg

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

Финансова Институция Опуска Заем Срещу Ипотека до 200 000 лв
Финансова Институция Отпуска 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.
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Разплащанята се извършват по банков път.
Тел: 0877 99 99 60
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/57272/finansova-instituciya-opuska-zaem-sreshtu-ipoteka-do-200-000-lv

17.3" (43.94 cm) Asus X75VD-TY206 +подарък чанта
17.3" (43.94 cm) Asus X75VD-TY206 +подарък чанта, двуядрен Intel® Pentium® 2020M 2.4GHz, HD+ LED Display & GeForce
610M 1GB (HDMI), 4GB, 500GB, USB3.0, no OS, 3.0kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/57888/173-4394-cm-asus-x75vd-ty206-podaryk-chanta

17.3" (43.94 cm) Asus K75VJ-TY166
17.3" (43.94 cm) Asus K75VJ-TY166, двуядрен Intel® Pentium® 2020M 2.4GHz, HD+ LED Display & GeForce GТ 635M 2GB
DDR3 (HDMI), 6GB, 500GB, 2xUSB3.0, no OS, 3.0kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/57887/173-4394-cm-asus-k75vj-ty166

Калъф HAMA
Калъф HAMA, "Neoprene" (101957), до 11.6" (29.46 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/57886/kalyf-hama

превоз с бус
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/57885/prevoz-s-bus

32GB USB Flash
32GB USB Flash, HP c350b
http://obiavidnes.com/obiava/57884/32gb-usb-flash

TP-Link TL-WN8200ND
TP-Link TL-WN8200ND, 300Mbps High-Power Wireless-N USB Adapter, 2x 5dBi антена
http://obiavidnes.com/obiava/57883/tp-link-tl-wn8200nd

TP-Link TL-WDN3800
TP-Link TL-WDN3800, Dual Band 300Mbps Wireless-N PCI-E Adapter, 2 антени
http://obiavidnes.com/obiava/57882/tp-link-tl-wdn3800

Калъф за електронна книга Kindle 4/5
Калъф за електронна книга Kindle 4/5
http://obiavidnes.com/obiava/57881/kalyf-za-elektronna-kniga-kindle-45

Щори-вътрешни, над 400 цвята, производство и монтаж до 7 дни
Производител съм на вътрешни щори вертикални, хоризонтални - алуминиеви и роло.
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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
* Най-ниските цени
* Отлично качество, производство и монтаж
http://www.shtori-bg.freeoda.com
http://obiavidnes.com/obiava/57880/shtori-vytreshni-nad-400-cvyata-proizvodstvo-i-montaj-do-7-dni

Курс за инструктори по Фитнес! (Международно-сертифициран)! Специализиран и ускорен курс
за фитнес инструктори!
Международна програма за подготовка на професионални кадриинструктори по Фитнес!!Ние подготвяме фитнес професионалисти с
персонализирано обучение,което е нужно за работа във фитнес зала и за
работа с хора.Както и правилното изпълнение на физически
упражнения,хранене и медицина.вьзможност за осигоряаване на работа
след завършване на курса по специалноста www.sportnapalata.com . За
контакт и записване : Андреев. 0876311002 ;0895800553
http://obiavidnes.com/obiava/57879/kurs-za-instruktori-po-fitnes-mejdunarodno-sertificiran-specializiran-i-usko

Професионален курс: за инструктори по Пилатес и Йога

(Международно-Сертифициран)

Ние подготвяме:Пилатес и Йога
професионални-инструктори с персонализирано обучение.Както и
правилното изпълнение на физически упражнения,асани,хранене и
медицина.Легитимна и сертифицирана диплома и вьзможност за осигоряване
на работа след завършване на курса по специалноста
www.sportnapalata.com (Международен-Сертификат) . За контакт и
записване : Андреев. 0876311002 ;0895800553
http://obiavidnes.com/obiava/57878/profesionalen-kurs-za-instruktori-po-pilates-i-yoga----mejdunarodno-sertificir

Професионален курс за Инструктори:: Тае-бо,Комб,аеробика,Степ аеробика,Пилатес,Йога и
Фитнес инструктори.(Международно-Сертифициран)
Организация с дългогодишна работа в
тази област,предлага курсове за обучение и квалификация на
кадри::Комб.аеробика,Степ-аеробика,Пилатес,Тае-бо,Фитнес-инструктори!Легитимна
и сертифицирана диплома( международен сертификат) и вьзможност за
осигоряване на работа след завьршване на курса по
специалността.Квалифицирани преподаватели и сьвременна учебна
програма. www.sportnapalata.com . За контакт и записване :
Андреев. 0876311002 ;0895800553
http://obiavidnes.com/obiava/57877/profesionalen-kurs-za-instruktori-tae-bokombaerobikastep-aerobikapilatesy

Ученически униформи от Пен Силует
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Фирма Пен Силует има 20 годишен опит в проектирането и създаването на различни видове униформи - за заведения,
ресторанти, сервитьорки, хотели, охранители, училище, готвачи, СПА, пикола и други, изцяло съобразени с модните
тенденции, както и с желанието на клиентити и конкретното им предназначение. Основна цел е те да бъдат удобни,
практични и функционални. Можете да закупите продуктите от фирмения магазин намиращ се на ул. "Леонардо да
Винчи" №15, гр. Пловдив. тел:032/626201.
http://obiavidnes.com/obiava/57876/uchenicheski-uniformi-ot-pen-siluet

ESCORT GIRL
Красива,атрактивна и перверзна мацка предлага еротични забавления.Работя предимно на мой терен,но може да дойда и
при тебе ако си заслужава.Предлагам стандартни и нестандартни услуги.Работя почти денонощно.
http://obiavidnes.com/obiava/57875/escort-girl

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/57874/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

Специализиран LEGO / ЛЕГО Магазин - www.bohobby.com
Магазин за LEGO конструктори. Най-богат избор на Лего модели.
Всичко е в наличност в магазина ни в София до метростанция "Младост-1".
Поръчайте също на тел. 02 9743983 или чрез интернет магазина ни http://lego.bohobby.com
Доставка от 2 до 48 часа, безплатно за цяла България при поръчка над 50 лв.
Предлагаме отделно и ЛЕГО човечета, ЛЕГО фигурки, LEGO елементи, части и площи.
LEGO DUPLO - ЛЕГО конструктор с големи части за най-малките деца.
Ежедневни промоции, клубни карти за отстъпки.
http://obiavidnes.com/obiava/57873/specializiran-lego--lego-magazin---wwwbohobbycom

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

Финансова Институция Опуска Заем Срещу Ипотека до 200 000 лв на burzikrediti.bg
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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/53560/finansova-instituciya-opuska-zaem-sreshtu-ipoteka-do-200-000-lv-na-burzikreditibg

Вулканични камъни
Вулканични камъни
Релакс с горещи вулканични камъни ! Масажът с горещи камъни (стоун терапия),
е един от най-древните методи за релаксация и оздравяване. При контакт с тялото предварително затоплените гладки
лава-камьни
предават своята природна енергия, чрез която се превьзмогва умората и стреса и релаксира нервната система.
Премахва се енергийния дисбаланс, отпускат се мускулите и се подобрява гьвкавостта на ставите.
Сьчетанието на енергийното вьздействие на лава-камьните с ритуала на мануалния масаж стимулира прилив на
позитивна енергия,
добро здраве и душевна хармония. В какво се състои лечебният ефект на масажа с горещи камъни?
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/57872/vulkanichni-kamyni

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
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3 комплект за маникюр
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/57871/grou-komb-lazerna-chetka-za-kosa

НАЙ-БЪРЗИТЕ КРЕДИТИ от 500 до 1000 лв само за 30 минути
Лесни и бързи пари Онлайн от burzikrediti.bg
само за вас от 500 до 1000 лв.
Одобрение за 30 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Адрес:гр.Перник
ул.Отец Паисий №52/зад сградата на НОИ/
моб. 0876/32 30 30 ; 0876/27 27 67
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/54833/nay-byrzite-krediti--ot--500-do-1000-lv--samo-za-30-minuti

Хубав 3-стаен апартамент, А16, 128м2, Център
Хубав 3-стаен апартамент в района на Четвъртък пазар, в кооперация с Акт 16 от 1 година на 2-ри жилищен етаж с
асансьор. Жилището е със следното разпределение: хол с кухненски бокс 31м2, 2 спални - 13м2 и 20м2, 1 тераса и 1 балкон,
баня и отделно WC, няма преход между помещенията, застроена площ 107м2. Изложението на Север/ Юг, има по 2
апартамента на етаж. Изпълнението на строителството е с висококачествени материали. Цена: 83 500 Евро. За
контакти: 0878 867 009, 032 96 00 65.
http://obiavidnes.com/obiava/57870/hubav-3-staen-apartament-a16-128m2-centyr

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/57869/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den-

За Цялата Страна -ЗЛАТНА ОФЕРТА -ДОХОДНА НАДОМНА РАБОТА
Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
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Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/57868/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/57867/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

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/57866/detektivska-agenciya-inkognito---chasten-detektiv

0877696928 -Частен Детектив - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи

Страница 91/121

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

10.03.2013

>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/57865/0877696928--chasten-detektiv---detektivska-agenciya-inkognito

КУПУВАМЕ ФИРМИ С ЗАДЪЛЖЕНИЯ-от ВСЯКА ТОЧКА НА БЪЛГАРИЯ!!!
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ на Фирми със Задължения. ОСВОБОЖДАВАМЕ от
ДЛЪЖНОСТ и ОТГОВОРНОСТ за 1 ден.
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,кантората ние Вашето РЕШЕНИЕ !!!НАЙ НИСКИТЕ И КОРЕКТНИ ЦЕНИ НА ПАЗАРА!!!
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация. За ЗАДЪЛЖЕНИЯТА на
дружеството , което е предмет на продажба , бившият собственик не носи юридическа и финансова отговорност.
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел НАПЪЛНО ОСВОБОЖДАВАНЕ от ЗАДЪЛЖЕНИЯ и
ОТГОВОРНОСТ са в съответствие с действащата нормативна уредба.
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.
ПРАВНА КАНТОРА КОРЕКТ
за контакт
0895034839
0886346230
по договаряне
http://obiavidnes.com/obiava/57864/kupuvame-firmi-s-zadyljeniya-ot-vsyaka-tochka-na-bylgariya
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Детективска Агенция Фокс Детективски Услуги-Велико Търново
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://detective-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/57863/detektivska-agenciya-foks--detektivski-uslugi-veliko-tyrnovo

Детективска Агенция Бургас Фокс-Частни Детективи
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/57862/detektivska-agenciya-burgas-foks-chastni-detektivi
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Детективска Агенция Аякс -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/57859/detektivska-agenciya-ayaks--pleven-ruse-varna-shumen

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/57858/detektivska-agenciya-ayaks-e-vashiyat-uspeshen-izbor-na-chasten-detektiv

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/57857/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

Ремонт на жилища и офиси
Ремонт на електроинсталации. Монтаж на домофонни уредби, звънци, стълбищно осветление, апартаментни ел.табла,
окабеляване. Строителни ремонти и довършителни работи. За информация посетете www.bulset.free.bg или пишете на
e-mail : bulset@mail.bg ; GSM: 0889 799 265 / 0884 935 819, гр. София.
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http://obiavidnes.com/obiava/57856/remont-na-jilishta-i-ofisi

Товарни превози и хамалски услуги за преместване на дома и офиса,за София-0898/88-78-53
Транспортни и хамалски услуги за София на приемливи цени.Товарен превоз на мебели,стоки и материали с надеждни
бусове и камиони 1-5т.Пренасяне и товаро-разтоварни услуги от Хамали Колев-от врата до врата.Без почивен
ден,издаваме фактура.
http://obiavidnes.com/obiava/57855/tovarni-prevozi-i-hamalski-uslugi-za-premestvane-na-doma-i-ofisaza-sofiya-08988

Хидрофобен Шперплат за кофраж - 42лв с ДДС - WWW.SHPERPLAT.COM
Най-големия Вносител в България на ХИДРОФОБЕН Шперплат и ОСБ-3 ПЛОСКОСТИ Планет Строй 2008 ООД предлага:
http://obiavidnes.com/obiava/57854/hidrofoben-shperplat-za-kofraj---42lv-s-dds---wwwshperplatcom

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/57853/30---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/57852/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 !
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/57851/30-50-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/57850/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/57849/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

ДЕТОКСИКАТОР
ДЕТОКСИКАТОР С ВТОРИ ЕЛЕКТРОД ПОДАРЪК
Детоксикатор-моделът е с инфрачервен колан за подгряване, 5 режима на работа при йонна детоксикация.
Голям LCD дисплей, показващ режима и параметрите на работа. Алуминиев куфар Цена 285лв
ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ СЕГА ! КУПУВАЙКИ ДЕТОКСИКАТОР "ST-901C+" за 450.00 лв.,
Вие получавате като БОНУС : . ДОПЪЛНИТЕЛЕН ВТОРИ ЕЛЕКТРОД / 30 лв/ + 1 чифт ЕЛЕКТРОИМПУЛСНИ
МАСАЖНИ ДЖАПАНКИ / 40лв./ !
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ДЕТОКСИКАТОР нов -350лв, за едновременна работа с двама пациенти, цена 450 лв.;
Идеални за СПА, физиотерапевтични и рехабилитационни центрове!
** ДЕТОКСИКАТОРИ за пречистване на тялото; извличане на токсини, шлаки и вредни вещества от тялото чрез «водна
детоксикация»; спомага за: активност на мозъка; качествен сън; нормализиране на кръвното; пречистване на черния и
белите дробове и бъбреците и др.,
** АПАРАТУРА за ОТСЛАБВАНЕ и ДЕТОКСИКАЦИЯ (5 уреда в един);
комплексно решение на телесните проблеми: наднормено тегло, забавена обмяна на веществата,
цена: 470 лв !
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/57848/detoksikator

Foxconn H77MXV-D
Foxconn H77MXV-D, H77, LGA1155, DDR3, PCI-E 3.0, DVI, SB5.1, Lan1000, 2xSATA 6Gb/s RAID 0, 1, 5, 10, 2xUSB3.0, mATX
http://obiavidnes.com/obiava/57847/foxconn-h77mxv-d

27" (68.58 cm) AOC e2752Vq
27" (68.58 cm) AOC e2752Vq, FULL HD LED, 2ms, 20 000 000:1 300cd/m2, HDMI, DVI, DisplayPort, колонки, черен, TCO 5.0,
3г.
http://obiavidnes.com/obiava/57846/27-6858-cm-aoc-e2752vq

ATX
ATX, CoolerMaster HAF 912 Advanced, черна, без захранване
http://obiavidnes.com/obiava/57845/atx-coolermaster-haf-912-advanced-cherna-bez-zahranvane

Захранване 1050W
Захранване 1050W, CoolerMaster Silent Pro Hybrid, ActivePFC, модулно
http://obiavidnes.com/obiava/57844/zahranvane-1050w

Нощувка на ПОЛОВИН ЦЕНА в хотел Аквая *** - Велико Търново
Хотел Аквая*** е модерен хотел намиращ се на центърът на град Велико Търново в близост до хотелът са много
административни сгради , магазини , банки и е само на няколко минути от Крепостта Царевец и Стария град.
Освен невероятното обслужване което ще намерите в хотел Аквая*** хотелът разполага също така и с ресторант,
механа, конферентна зала, фитнес, зала за игри, подземен паркинг, сауна и малък панорамен басейн.В хотел Аквая***
също така ще намерите и невероятни промоции като тази:
При две поредни нощувки, на ПОЛОВИН ЦЕНА можете да ползвате ТРЕТА !
Разгледайте и другите ни промоции на нашия интернет сайт - http://akvaya.com
Очакваме ви!
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http://obiavidnes.com/obiava/57843/noshtuvka-na-polovin-cena-v-hotel-akvaya----veliko-tyrnovo

Безплатна нощувка в хотел Аквая*** - В. Търново
Хотел Аквая*** е модерен хотел намиращ се на центърът на град Велико Търново в близост до хотелът са много
административни сгради , магазини , банки и е само на няколко минути от Крепостта Царевец и Стария град.
Освен невероятното обслужване което ще намерите в хотел Аквая*** хотелът разполага също така и с ресторант,
механа, конферентна зала, фитнес, зала за игри, подземен паркинг, сауна и малък панорамен басейн.В хотел Аквая***
също така ще намерите и невероятни промоции като тази:
При три поредни нощувки, БЕЗПЛАТНО можете да ползвате ЧЕТВЪРТА !
Разгледайте и другите ни промоции на нашия интернет сайт - http://akvaya.com
Очакваме ви!
http://obiavidnes.com/obiava/57842/bezplatna-noshtuvka-v-hotel-akvaya---v-tyrnovo

Уикенд с безплатна нощувка в хотел Аквая***
Хотел Аквая*** е модерен хотел намиращ се на центърът на град Велико Търново в близост до хотелът са много
административни сгради , магазини , банки и е само на няколко минути от Крепостта Царевец и Стария град.
Освен невероятното обслужване което ще намерите в хотел Аквая*** хотелът разполага също така и с ресторант,
механа, конферентна зала, фитнес, зала за игри, подземен паркинг, сауна и малък панорамен басейн.В хотел Аквая***
също така ще намерите и невероятни промоции като тази:
УИКЕНД с БЕЗПЛАТНА НОЩУВКА - след 2 поредни нощувки в петък и събота, нощувката в неделя е
БЕЗПЛАТНА !
Разгледайте и другите ни промоции на нашия интернет сайт - http://akvaya.com
Очакваме ви!
http://obiavidnes.com/obiava/57841/uikend-s-bezplatna-noshtuvka-v-hotel-akvaya

HOTEL FOCUS
Независимо дали пътувате по работа или сте на почивка във Варна, Хотел ''Фокус'' ще Ви осигури приятен престой и
домашен уют на разумни цени през всички сезони на годината.
Семеен хотел Фокус се намира в гр. Варна, в най-атрактивния и зелен жилищен комплекс Бриз, в непосредствена близост
до живописната морска градина и на 10 мин. пеш от морския бряг.
Хотел Фокус има лесен достъп до всяка важна точка на динамична и красива Варна - на 5 минути от центъра на града и
Cпортна зала, на 20 минути от летището и 10-15 минути от курортите Св.Св. Константин и Елена и Златни пясъци.
Ние предлагаме:
• 12 стандартни стаи ;
• 3 студия;
• 3 апартамента.
Всички стаи, студиа и апартаменти са чисти, просторни, като всяка има собствен балкон. Те са оборудвани с климатик,
кабелна телевизия, телефон, безплатен Wi-Fi интернет и мини-бар. За удобството на нашите гости хотелът има
снекбар и паркинг.
http://obiavidnes.com/obiava/57840/hotel-focus

InSighting Relax Zone 11.03.2013
Мястото за антистрес и дълго жадуван релакс
Времето...за себе си
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04, 11, 18 и 25 март (всеки понеделник) - от 19 часа
Цикъл от релаксации: "Красотата на изобилието"
Материално изобилие
Емоционално изобилие
Изобилие във взаимоотношенията
Духовно изобилие
ПРОЧЕТИ ОЩЕ ПО ТЕМАТА:
http://www.insighting.bg
http://obiavidnes.com/obiava/57839/insighting-relax-zone-11032013

0887232146,фини шпакловки,започване веднага ***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.
-минерална мазилка.
-и др. мазилки.
-замазки.
-зидария.
-бързо,корекно,разумни цени,майстор с дългодишна
практика,започване веднага.часно лице.0887232146
http://obiavidnes.com/obiava/57837/0887232146fini-shpaklovkizapochvane-vednaga--

ТЮТЮН ПРОМОЦИИ ОТСТЪПКИ
тютюн
ние се водим от волята за съвършенство
във всеки един етап от производството.
Нашите продукти са резултат от непрекъсната работа
и стремеж да надминем
очакванията на най-взискателните потребители.
За да направим съвършената цигара,
ние внимателно подбираме най-качествените тютюни.
Всяка една от нашите марки се отличава със свой собствен,
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уникален вкус, оценен подобаващо
от експерти и клиенти.
Избирайки нашите продукти,
потребителите получават
не само високо качество, а и стил.
нашите цени:
1 кг. стандартна виржиния 60 лв. - от 2кг и на горе по 5 лв.на килограм отстъпки +безплатна доставка
1кг. златна виржиния 70 лв. - от 2кг и на горе по 5 лв.на килограм отстъпки+безплатна доставка
1кг.давидоф 70 лв- от 2кг и на горе по 5 лв.на килограм отстъпки+безплатна доставка
1кг.малборо 70 лв.- от 2кг и на горе по 5 лв.на килограм отстъпки+безплатна доставка
1кг.камел 70 лв. - от 2кг и на горе по 5 лв.на килограм отстъпки+безплатна доставка
за поголеми поръчки цената е по договаряне.
тел.0876 62 69 42
http://obiavidnes.com/obiava/57836/tyutyun-promocii-otstypki

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ИНКОГНИТО-ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ - ДИСКРЕТНО
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/57835/detektivska-agenciya-inkognito-chasten-detektiv---diskretno
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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/57834/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

За фирми със задължения
За фирми със задължения
За фирми със задължения предлагаме:
1. Консултации, юридическо и счетоводно съдействие на фирми със задължения;
2. Прехвърляне на дружествени дялове;
3. Прекратяване и ликвидация на дружества;
4. Регистрация и вписване на нови обстоятелства;
5. Събиране на дългове и задължения;
6. Финансово информиране;
7. Съдействие при банкови проблеми;
Гарантираме лоялност към клиентите, пълна конфиденциалност , качество и професионализъм, посветеност на клиента
и индивидуален подход към всеки отделен случай.
Очакваме Вашето обаждане!
Адрес за контакти:
„ДЕЛОВИ ГРУП” ООД
град Пловдив,
ул. „Драва” № 5
Работно време на офиса: от 14.00 часа до 18.00 часа
Телефони: 032/96 33 11; 0898 82 97 24
Email: mikaram@abv.bg
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http://obiavidnes.com/obiava/57833/za-firmi-sys-zadyljeniya

Детективска Агенция - Фокс- Частни Детективи -0888400413, 0897024504
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://detective-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/57832/detektivska-agenciya---foks--chastni-detektivi--0888400413-0897024504

Спортна зала АРЕА – хранене – хранителни стойности – полезни съвети -хранителна програма
За тези, които са твърдо решени да прогонят излишните килограми, ние можем да създадем специален хранителен и
спортен режим, с който няма да усетите кога сте постигнали желаните резултати.
http://obiavidnes.com/obiava/57831/sportna-zala-area--hranene--hranitelni-stoynosti--polezni-syveti---hranitelna

Курс по италиански език – трето ниво
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 (понеделник и сряда) от 18.30 до 20.30 часа. Цена 250лв. Начало: 4 март 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/57830/kurs-po-italianski-ezik--treto-nivo

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
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курса е 80 часа, провежда се два пъти седмично (вторник и четвъртък) от 18.30 до 20.30 часа. Цена 250лв. Начало:
12.03.13г. 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/57829/kurs-po-italianski-ezik--a2

Неделен курс по италиански език
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. Нивото е с
продължителност 80 часа и се провежда всяка неделя от 14.00 до 17.00 часа. Цена: 250 лева. Начало: 24.03.2013г
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" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/57828/nedelen-kurs-po-italianski-ezik

Обзавеждане за кухни
Ние имаме врати в наличност и можем да ви направим нечувана оферта. Разгледайте обновен каталог за врати и
кухненска мебелировка на Борман Комерс.
http://obiavidnes.com/obiava/57827/obzavejdane-za-kuhni

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 !!!
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация. За ЗАДЪЛЖЕНИЯТА на
дружеството , което е предмет на продажба , бившият собственик не носи финансова отговорност.
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел НАПЪЛНО ОСВОБОЖДАВАНЕ от ЗАДЪЛЖЕНИЯ и
ОТГОВОРНОСТ са в съответствие с действащата нормативна уредба.
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
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0884 57 80 53
0877 37 20 83
http://obiavidnes.com/obiava/57826/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 !!!
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация. За ЗАДЪЛЖЕНИЯТА на
дружеството , което е предмет на продажба , бившият собственик не носи финансова отговорност.
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел НАПЪЛНО ОСВОБОЖДАВАНЕ от ЗАДЪЛЖЕНИЯ и
ОТГОВОРНОСТ са в съответствие с действащата нормативна уредба.
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/57825/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 !!!
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация. За ЗАДЪЛЖЕНИЯТА на
дружеството , което е предмет на продажба , бившият собственик не носи финансова отговорност.
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел НАПЪЛНО ОСВОБОЖДАВАНЕ от ЗАДЪЛЖЕНИЯ и
ОТГОВОРНОСТ са в съответствие с действащата нормативна уредба.
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/57824/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas
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Детективска агенция Хамелеон !!! Гарантирана анонимност,коректност,професионализъм !!!
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела ,
проверка на алиби ,издирване на лица и МПС,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение ,
фото и видео заснемане ,
издирване на биологични родители ,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни и непълнолетни ,
проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства .
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана !
тел:0878747345, 0887605798,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/57823/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/57822/detektivska-agenciya-anagrama---detektivski-uslugi

Детективска агенция Авалон - 24ч. дискретни 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
http://obiavidnes.com/obiava/57821/detektivska-agenciya-avalon---24ch-diskretni-detektivski-uslugi

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.
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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

РЕМОНТ НА ПОКРИВИ 0893 73 24 17 Валентин Христов
пререждане на керемиди, улуци, хидроизолация, битумни керемиди, дървени конструкции на покриви, обшивки на комини и
капандури, подмазване на капаци , високо качество и гаранция тел.0893 73 24 17 Валентин Христов десет неща за които
трябва да изберете мен. Ще се убедите във високото Качество на моята работа! Спестявате Пари , защото моите цени
са Достъпни и Реални! Спестявате Време в търсене на качествени майстори ! Получавате Професионална и
висококвалифицирана услуга! Гарантирам абсолютна Коректност! Спазване на уговорените срокове! Получавате 100%
качествен ремонт за парите , които давате! Осигурявате си почивка, докато аз работя! Ползвате отстъпка за
следващи ангажименти! Аз съм вашето решение на ремонтния ви проблем . тел.0893 73 24 17 Валентин Христов
http://obiavidnes.com/obiava/57820/remont-na-pokrivi-0893-73-24-17-valentin-hristov

РЕМОНТ НА ПОКРИВИ 0893 73 24 17 Валентин Христов
пререждане на керемиди, улуци, хидроизолация, битумни керемиди, дървени конструкции на покриви, обшивки на комини и
капандури, подмазване на капаци , високо качество и гаранция тел.0893 73 24 17 Валентин Христов десет неща за които
трябва да изберете мен. Ще се убедите във високото Качество на моята работа! Спестявате Пари , защото моите цени
са Достъпни и Реални! Спестявате Време в търсене на качествени майстори ! Получавате Професионална и
висококвалифицирана услуга! Гарантирам абсолютна Коректност! Спазване на уговорените срокове! Получавате 100%
качествен ремонт за парите , които давате! Осигурявате си почивка, докато аз работя! Ползвате отстъпка за
следващи ангажименти! Аз съм вашето решение на ремонтния ви проблем . тел.0893 73 24 17 Валентин Христов
http://obiavidnes.com/obiava/57819/remont-na-pokrivi-0893-73-24-17-valentin-hristov

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/57818/30-50-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/
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Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/57817/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/57816/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

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/57815/ay-ef-dji-lizing-ad

Безплатни очни прегледи
Безплатни очни прегледи
Председателят на Фондация Ейнджълс – клон Стара Загора – д-р Димитър Голев организира поредната
благотворителна инициатива. 300 очни прегледа ще бъдат предоставени безплатно на социално-слаби хора в град
Димитровград . Всеки, желаещ да се запише, може да го направи на тел. 03916 3202 от 10:00 до 18:00 часа. Прегледите
ще бъдат извършени в оптиките на Дойче Вижън, намиращи се на улица „Патриарх Евтимий „ 1 и на булевард
„България“ 6.
Фондация Ейнджълс – клон Стара Загора очаква Вашите записвания на посочените телефони, за да дарява все повече
усмивки.
Повече информация можете да намерите на сайта ни www.foundationangels.org
http://obiavidnes.com/obiava/57814/bezplatni--ochni--pregledi

Дари и Усмихни
Дари и Усмихни
След поредната кампания „Купи-Дари“ на Фондация Ейнджъл събраните продукти бяха дарени на Детски център
„Ронкали“ в град Бургас на 26.02.2013г.. Дарението за малчуганите беше истинско събитие, всички бяха изключително
щастливи от получените подаръци и не можеха да прикрият усмивките на лицата си.Точно тези усмивки ни
ентусиазират да продължаваме в същия дух и да раздаваме радост и положителни емоции.
Защото заедно можем повече....
Повече информация можете да намерите на сайта ни www.foundationangels.org
http://obiavidnes.com/obiava/57813/dari-i-usmihni

За лечението на малкия Борислав
За лечението на малкия Борислав
Фондация Ейнджълс с председател Ивелин Кичуков организира поредната си благотворителна акция съвместно с
представители на Клуб “Търговка Гимназия- ценности и човеколюбие“ начело със Симона Кичукова , дом са стари хора
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„Цвета и Анка Върбанови „ и БЧК. Представителите на трите организации организират продажба на мартенички ,
които са изработени от дом „Цвета и Анка Върбанови. С помошта на Ангелите от Търговска гимания и БЧК
мартениците ще бъдат разпространени за продаване. Събраните средства ще бъдат използвани за лечението на малкия
Борислав, който е само на 11 месеца. Всеки , който желае да се включи в благотворителната инициатива, може да
закупи ръчно изработена мартеница срещу сумата от 0.50 ст.
Фондация Ейнджълс благодари на своите Ангели за подкрепата и на всички, включили се в инициативата.
Защото заедно можем повече...
Повече информация можете да намерите на сайта ни www.foundationangels.org
http://obiavidnes.com/obiava/57812/za-lechenieto-na-malkiya-borislav

АРБИКАС - Продажба на нови оригинални и съвместими консумативи за офис техника - касети,
мастилнници, ленти, модули, тонери, девелопери.
АРБИКАС - Презареждане и рециклиране на тонер касети за принтери, копири и
многофункционални устройства. Зареждане и разпушване на мастилоструйни глави.
Професионален сервиз за офис техника с над 20 годишен опит. Директен вносител на
оригинални и неоригинални резервни части за принтери и копири – тефлонови ролки,
притискащи ролки, бушинги, тефлонови платна, лагери, втулки, датчици и т.н. Вносител
на части за рециклиране на тонер касети и мастилници – тонери, барабани, ножове,
корони, магнитни и разпределителни ролки, чипове, мастила... Кратки срокове,
надеждност и гарантирано качество. Обсужване по адреси.
Оставете грижите за вашата офис техника и консумативи на нас.
За контакти:
Национален номер: 0700 300 11
Офис Изток: тел. 02/870-16-08, 873-11-79, 971-21-61; мобилен 0896/800-622
Офис Пирогов: тел 02/852-08-23; мобилен: 0896/80-99-44
Офис Стрелбище: 02/958-92-61, 958-93-61; мобилен: 0898/476-710
http://obiavidnes.com/obiava/57811/arbikas---prodajba-na-novi-originalni-i-syvmestimi-konsumativi-za-ofis-tehnika--

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ.
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 !!!
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация. За ЗАДЪЛЖЕНИЯТА на
дружеството , което е предмет на продажба , бившият собственик не носи финансова отговорност.
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел НАПЪЛНО ОСВОБОЖДАВАНЕ от ЗАДЪЛЖЕНИЯ и
ОТГОВОРНОСТ са в съответствие с действащата нормативна уредба.
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/57810/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ.
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ на Фирми със Задължения. ОСВОБОЖДАВАМЕ от
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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 !!!
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация. За ЗАДЪЛЖЕНИЯТА на
дружеството , което е предмет на продажба , бившият собственик не носи финансова отговорност.
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел НАПЪЛНО ОСВОБОЖДАВАНЕ от ЗАДЪЛЖЕНИЯ и
ОТГОВОРНОСТ са в съответствие с действащата нормативна уредба.
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/57809/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ.
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ на Фирми със Задължения. ОСВОБОЖДАВАМЕ от
ДЛЪЖНОСТ и ОТГОВОРНОСТ 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 !!!
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация. За ЗАДЪЛЖЕНИЯТА на
дружеството , което е предмет на продажба , бившият собственик не носи финансова отговорност.
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел НАПЪЛНО ОСВОБОЖДАВАНЕ от ЗАДЪЛЖЕНИЯ и
ОТГОВОРНОСТ са в съответствие с действащата нормативна уредба.
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/57808/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost

0882551735,фини шпакловки,започване веднага Строителни Ремонтни Услуги - 0882551735
фини шпакловки.
-гипсова шпакловка.
-латекс.
-топлоизолация.
-обръщане покрай pvc дограма и врати с поставияне на лайсни или измазване.
-гипсова мазилки.
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-пръскана мазилка.
-Маже Комини и Зида Комини
-влачена мазилка.
-минерални мазилки.
-замазки.
-зидария,зида тераси и стени.
-бързо и качествено.
-майстор с дългодишна практика часно лице.
-започване веднага.0882551735
http://obiavidnes.com/obiava/57807/0882551735fini-shpaklovkizapochvane-vednaga--

0882551735,фини шпакловки,започване веднага Строителни Ремонтни Услуги - 0882551735
фини шпакловки.
-гипсова шпакловка.
-латекс.
-топлоизолация.
-обръщане покрай pvc дограма и врати с поставияне на лайсни или измазване.
-гипсова мазилки.
-пръскана мазилка.
-Маже Комини и Зида Комини
-влачена мазилка.
-минерални мазилки.
-замазки.
-зидария,зида тераси и стени.
-бързо и качествено.
-майстор с дългодишна практика часно лице.
-започване веднага.0882551735
http://obiavidnes.com/obiava/57806/0882551735fini-shpaklovkizapochvane-vednaga--

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

Страница 110/121

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

10.03.2013

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/57804/grou-komb-lazerna-chetka-za-kosa

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/57803/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den-

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
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www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/57802/elektricheska-podochistachka-twister-sweeper

0882551735,фини шпакловки,започване веднага Строителни Ремонтни Услуги - 0882551735
фини шпакловки.
-гипсова шпакловка.
-латекс.
-топлоизолация.
-обръщане покрай pvc дограма и врати с поставияне на лайсни или измазване.
-гипсова мазилки.
-пръскана мазилка.
-Маже Комини и Зида Комини
-влачена мазилка.
-минерални мазилки.
-замазки.
-зидария,зида тераси и стени.
-бързо и качествено.
-майстор с дългодишна практика часно лице.
-започване веднага.0882551735
http://obiavidnes.com/obiava/57801/0882551735fini-shpaklovkizapochvane-vednaga--

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/57800/povishete-prihodite-si-s-nad-600-900--na-mesec----eto-tuk--httpeasymoneybgo

Вулканични камъни
Вулканични камъни
Релакс с горещи вулканични камъни ! Масажът с горещи камъни (стоун терапия),
е един от най-древните методи за релаксация и оздравяване. При контакт с тялото предварително затоплените гладки
лава-камьни
предават своята природна енергия, чрез която се превьзмогва умората и стреса и релаксира нервната система.
Премахва се енергийния дисбаланс, отпускат се мускулите и се подобрява гьвкавостта на ставите.
Сьчетанието на енергийното вьздействие на лава-камьните с ритуала на мануалния масаж стимулира прилив на
позитивна енергия,
добро здраве и душевна хармония. В какво се състои лечебният ефект на масажа с горещи камъни?
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
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www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
http://obiavidnes.com/obiava/57799/vulkanichni-kamyni

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/57798/30-50-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/57797/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/57796/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Инверторни IGBT електрожени + АРГОН
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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/57795/invertorni-igbt-elektrojeni---argon

Инверторни IGBT електрожени + АРГОН+соларна маска
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/57794/invertorni-igbt-elektrojeni---argonsolarna-maska

Многостаен тухлен апартамент
Собственик продава 4+1+таван 13кв.м. в Шумен, висок партерен етаж, без тераса, за ремонт, общо 96 кв.м., широк
център, тухла, естествен паркет. Възможна договорка.
http://obiavidnes.com/obiava/57793/mnogostaen-tuhlen-apartament

Продавам нарязан тютюн
Продавам рязан на лентички тютюн-сорт вирджиния.Tютюнът,който продавам се отличава от този на другите с
това,че е обработен с машини последна технология,с които постигам перфектен резултат и качество!!Тютюнът е
почистен безупречно и е с изключително приятна миризма.Тютюнът е без всякакви забележки!!!
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Цена за 1 кг.-30 лв., а при поръчка над 5 кг- 25 лв за килограм.
Доставям в цялата страна с куриер.Подробна информация на телефон:0897686932
http://obiavidnes.com/obiava/57792/prodavam-naryazan-tyutyun

Продавам на части ауди 100 / 115 / 2000
Продавам на части ауди 100 / 115 / 2000 с мотрор ААД, частите от колата са в отлично състояние , колата не е
моргаджииска информация за цени на части и снимки на колата можете да видите в
сайта.https://sites.google.com/site/jobsagentsbg/
тел.0876030067
http://obiavidnes.com/obiava/57791/prodavam-na-chasti-audi-100--115--2000

Циклене на паркет Стара Загора
Фирма Акция 2010 ЕООД извършва професионално безпрахово циклене, редене, шлайфане, фугиране, лакиране на
естествен паркет и дюшеме. Работим с професионални дискови и валови машини Bona, модел 2012 г. , при които
отделянето на прах в помещенията е минимално. Шлайфането с професионални дискови машини премахва напълно всички
дефекти и полира дървото. След цикленето и шлайфането на повърхността на естествения паркет се полагат лакове,
масла и други покрития, които осигуряват необходимата защита. Разполагаме с пълна гама маркови лакове Bona, чрез
които подовите настилки се предпазват от надраскване, износване, захабяване.
http://obiavidnes.com/obiava/57790/ciklene-na-parket-stara-zagora

Aмерикански Стафордшир Териер - Търси мъжки за разплод
Търся за разплод мъжки Американски Стафордшир Териер , държа да е чистокръвен с голяма глава и къса муцуна
тел.0876030067 https://sites.google.com/site/jobsagentsbg/
http://obiavidnes.com/obiava/57789/amerikanski-stafordshir-terier---tyrsi-myjki-za-razplod

Продавам нарязан тютюн с доказано качество
Продавам фабрично нарязан и преработен тютюн. Тютюнът е реколта 2010 година - ферментирал самостоятелно,
старателно сортиран, обезпрашен и почистен, минал през парно - термална обработка. Нарязан на изключително фини
лентички, приготвен единственно и само за правене на цигари. Сорт : Голдън Вирджиния
Сортиран е само от първокачествена листна маса, добавени са му сухи прахообразни овкусители и химизатори за цигари
виктори използвани в производството на цигари в цигарени фабрики. Всичко изброено до тук му придава мек вкус и
приятен и ПЛЪТЕН АРОМАТ, без никаква неприятна миризма, без никакво паране, без силните катрани
на непреработените и неферментирали тютюни. С две думи, истински тютюн за цигари. Работя с куриери и мога да ви
го доставя до всяка точка на страната в срок от два работни дни / количества НЕОГРАНИЧЕНИ / 30 лв. килограм.
http://obiavidnes.com/obiava/57788/prodavam-naryazan-tyutyun-s-dokazano-kachestvo

Детективска Агенция Бургас Фокс- Частни Детективи -0888400413, 0897024504
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
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http://chasten.detektiv-fox.com
E-mail:fox@detectiv-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://detective-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/57787/detektivska-agenciya-burgas-foks--chastni-detektivi--0888400413-0897024504

Продавам нарязан тютюн с доказано качество
Продавам фабрично нарязан и преработен тютюн. Тютюнът е реколта 2010 година - ферментирал самостоятелно,
старателно сортиран, обезпрашен и почистен, минал през парно - термална обработка. Нарязан на изключително фини
лентички, приготвен единственно и само за правене на цигари. Сорт : Голдън Вирджиния
Сортиран е само от първокачествена листна маса, добавени са му сухи прахообразни овкусители и химизатори за цигари
виктори използвани в производството на цигари в цигарени фабрики. Всичко изброено до тук му придава мек вкус и
приятен и ПЛЪТЕН АРОМАТ, без никаква неприятна миризма, без никакво паране, без силните катрани
на непреработените и неферментирали тютюни. С две думи, истински тютюн за цигари. Работя с куриери и мога да ви
го доставя до всяка точка на страната в срок от два работни дни / количества НЕОГРАНИЧЕНИ / 30 лв. килограм.
http://obiavidnes.com/obiava/57786/prodavam-naryazan-tyutyun-s-dokazano-kachestvo

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 !!!
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация. За ЗАДЪЛЖЕНИЯТА на
дружеството , което е предмет на продажба , бившият собственик не носи финансова отговорност.
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел НАПЪЛНО ОСВОБОЖДАВАНЕ от ЗАДЪЛЖЕНИЯ и
ОТГОВОРНОСТ са в съответствие с действащата нормативна уредба.
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/57785/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.
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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 !!!
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация. За ЗАДЪЛЖЕНИЯТА на
дружеството , което е предмет на продажба , бившият собственик не носи финансова отговорност.
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел НАПЪЛНО ОСВОБОЖДАВАНЕ от ЗАДЪЛЖЕНИЯ и
ОТГОВОРНОСТ са в съответствие с действащата нормативна уредба.
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/57784/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 !!!
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация. За ЗАДЪЛЖЕНИЯТА на
дружеството , което е предмет на продажба , бившият собственик не носи финансова отговорност.
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел НАПЪЛНО ОСВОБОЖДАВАНЕ от ЗАДЪЛЖЕНИЯ и
ОТГОВОРНОСТ са в съответствие с действащата нормативна уредба.
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/57783/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

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/57782/30-50-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/57781/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/57780/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den-

За Цялата Страна -ЗЛАТНА ОФЕРТА -ДОХОДНА НАДОМНА РАБОТА
Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
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Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/57779/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/57778/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

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/57777/invertorni-igbt-elektrojeni---argon

Инверторни IGBT електрожени + АРГОН+соларна маска
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.

Страница 119/121

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

10.03.2013

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/57776/invertorni-igbt-elektrojeni---argonsolarna-maska

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
ммРазгледайте и други наши артикули на адрес: htt:mashiniinstrumenti.alle.bg .
http://obiavidnes.com/obiava/57775/benzinovi-hrastorezi-viki

Генератор за ток 3.5 KW монофазен С дистанционно
Бензинови четиритактови генератори модел 2012 година за монофазен ток /220V/ с електрически стартер,мощност 3.5
KW, въздушно охлаждане,двигател 6,5 HP /конски сили/,AVR - стабилизатор на напрежението.Генератора е оборудван с
акумулатор и Бензинови четиритактови генератори модел 2012 година за монофазен ток /220V/ с електрически
стартер,мощност 3.5 KW, въздушно охлаждане,двигател 6,5 HP /конски сили/,AVR - стабилизатор на
напрежението.Генератора е оборудван с акумулатор и дистанционно управление.Има и ръчно/камшично/
запалване.Разход на гориво-0.350 литра бензин за 1киловатчас. Нивото на шума е 69-72dB.Изходи за 2 броя за 220 V и 1
брой 12 V.Размерите му са:височина 45см.,ширина 45см.и дължина 60см. Тегло-43кг.За количества отстъпки.Генератора
е оборудван и дистанционно управление.Медни намотки. .Има и ръчно/камшично/ запалване.Разход на гориво-0.350 литра
бензин за 1киловатчас. Нивото на шума е 69-72dB.Изходи за 2 броя за 220 V и 1 брой 12 V.Размерите му са:височина
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45см.,ширина 45см.и дължина 60см. Тегло-43кг.За количества отстъпки.Генератора е оборудван и дистанционно
управление.Медни намотки.
http://obiavidnes.com/obiava/57774/generator-za-tok-35-kw-monofazen-s-distancionno

Соларна маска + LED ОСВЕТЛЕНИЕ
Соларна маска за заваряване, регулиране на затъмнението 9-13, повишена точност и качество на заварка, време за
реакция светло-тъмно 0.01 милисекунди, време за реакция тъмно-светло 0.02 милисекунди, функция за изключване на
соларното стъкло - може да се ползва като обикновена маска при рязане с ъглошлайф, UV и IR защита, автоматично
пускане и спиране, работна температура -5 - 55 градуса, произведена от удароустойчива пластмаса, тегло 0.495
кг.Разгледайте и други наши артикули на адрес: htt:mashiniinstrumenti.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/57773/solarna-maska--led-osvetlenie

Соларна маска + LED ОСВЕТЛЕНИЕ
Соларна маска за заваряване, регулиране на затъмнението 9-13, повишена точност и качество на заварка, време за
реакция светло-тъмно 0.01 милисекунди, време за реакция тъмно-светло 0.02 милисекунди, функция за изключване на
соларното стъкло - може да се ползва като обикновена маска при рязане с ъглошлайф, UV и IR защита, автоматично
пускане и спиране, работна температура -5 - 55 градуса, произведена от удароустойчива пластмаса, тегло 0.495
кг.Разгледайте и други наши артикули на адрес: htt:mashiniinstrumenti.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/57772/solarna-maska--led-osvetlenie
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