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Изкупуване на всякакви атомобили до 3000лв!
Изкупуване на всякакви коли и бусове.
Издаваме документ за дерегистрация в Кат
Документите се издават веднага на място.
Плащаме ведна,имаме собствен превоз.
Независимо от колата ще ви дадем възможно
Най-добрата цена на пазара!
Идваме веднага!
Работим без почивен ден!
Денонощно!Коректност!
Телефон: 0886 382 792
http://obiavidnes.com/obiava/58529/izkupuvane-na-vsyakakvi-atomobili-do-3000lv

Детективска агенция "СТАР" - 0885350440
Детективска агенция “Стар” предлага професионални и дискретни детективски разследвания на териториятана цялата
страна.
- Разкриване на изневери с фото и видео материали
- наблюдение
- проучвания
- справки за адреси ,месторабота ,телефони
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
-поставяне на скрити аудио и записващи устройства
-установяване на биологични родители
- събиране на данни
- намиране на лица и установяване на тяхното местонахождение.
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!
http://obiavidnes.com/obiava/58430/detektivska-agenciya-star---0885350440

Продавам фино нарязан тютюн за цигари Виктори високо качество
Продавам фино нарязан тютюн за цигари Виктори високо качество
Тютюнът е сорт Виктори - лек за пушене сорт без лоша миризма с приятен
златист цвят. Обработен е на специална парна инсталация и е нарязан на фини
лентички, подготвен за пълнене или свиване на цигари. Цената е 35 лв за килограм.
При по - големи количества - ОТСТЪПКИ! Бонус аромати при желание! Предлагам също и празни цигари (гилзи).
Пращам с куриер за цялата страна!
Има още 5 вида нарязан тютюн различни видове.
http://obiavidnes.com/obiava/58574/prodavam-fino-naryazan-tyutyun-za-cigari-viktori-visoko-kachestvo

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/58573/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
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достатъчен, за да взимате средната работна заплата в България. Това не са "лесни пари" както много лъжливи обяви в
интернет пространството гласят. За сметка на това обаче можем да сме убедени, че ще си получим парите на 100%.
Няма ограничение на това колко можем да печелим, може да взимаме по 50$ на месец, може и по 500$. На запад има
хора, които правят по над 3000 само от PTC. Ако сте заинтересовани и искате повече информация прегледайте сайта
www.partybux.ovo.bg или ни пишете на Skype име obqva10 Сложил съм и ДОКАЗАТЕЛСТВА за извършените плащания
Поздрави, Галин Кръстев :)
http://obiavidnes.com/obiava/58572/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

СИГУРНА РАБОТА
Предлагаме ви сигурна работа по интернет небходимо ви е само 30 мин. на ден.Допълнете свободното си време и
увеличете доходите си.Работата е лесна и всеки може да се справи с лекота.Можете да работите от дома си или офиса
ви.В нашия сайт можете да намерите подробности как се плаща и всичко което ви интересува вищте в сайта ни
www.partybux.ovo.bg skype име- obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/58571/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/58570/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/58569/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/58568/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt

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!
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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/58567/grou-komb-lazerna-chetka-za-kosa

Целутрон,Йонизатори,ДЕТОКСИКАТОР,Пейнт зуум,
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
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
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http://obiavidnes.com/obiava/58566/celutronyonizatoridetoksikatorpeynt-zuum

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

0877696928 -Частен Детектив - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-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/58565/0877696928--chasten-detektiv---detektivska-agenciya-inkognito

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
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-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/58564/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ИНКОГНИТО-ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/58563/detektivska-agenciya-inkognito-chasten-detektiv

Детективска Агенция Бургас Фокс- Частни Детективи
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/58562/detektivska-agenciya-burgas-foks--chastni-detektivi

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/58561/30-50-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/58560/povishete-prihodite-si-s-nad-600-900--na-mesec----eto-tuk--httpeasymoneybgo

30-50 лева дневно , само за няколко минути на ден !
Описание
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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/58559/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den-

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/58558/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

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.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр. Велико Търново
0884 57 80 53
0877 37 20 83
http://obiavidnes.com/obiava/58557/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas
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КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
ЧАС.
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ на Фирми със Задължения. ОСВОБОЖДАВАМЕ от
ДЛЪЖНОСТ и ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС.
Ако Вашата фирма има 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.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр. Велико Търново
0884 57 80 53
0877 37 20 83
http://obiavidnes.com/obiava/58556/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.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр. Велико Търново
0884 57 80 53
0877 37 20 83
http://obiavidnes.com/obiava/58555/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

Лепенки пластири за отслабване
Лепенки пластири за отслабване
В пластирите е приложена нанотехнология, благодарение, на която натуралните продукти от лепенката, проникват в
цялото тялото, като предизвиква изгаряне на мастни клетки и намаляване на телесното тегло.
Нано лепенките за отслабване съдържат 100% натурални продукти и работят 24 часа на ден за Вас, без да е необходимо
да променяте начина си на живот.
Пластирите за отслабване имат модерен дискретен външен вид и са лесни за употреба.
Използвайте лепенки за отслабване в продължение на един месец и ще почувствате ефекта.
Нано лепенките са Вашата малка тайна за перфектно тяло!
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Забележка:
Не се препоръчва при хора с алергия към някоя от изброените съставки, бременни и кърмачки.
Опаковка : По 10 бр. в пакетче.
Цена за 1 бр.: 1.60 лв.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
http://obiavidnes.com/obiava/58554/lepenki-plastiri-za-otslabvane

Никотинови лепенки за отказване на цигарите
Никотинови лепенки за отказване на цигарите "Никопласт"
НИКОПЛАСТ е Трансдермална Никотинова Лепенка, която намалява симптомите на никотинова зависимост и
желанието за пушене.
Никотиновата лепенка е една от най-успешните никотин-заместващи програми.
Клиничните тестове показват 92% ефективност на метода.
НИКОТИН0-ЗАМЕСТВАЩО ЛЕЧЕНИЕ
Никотин–заместващото лечение акцентира на временното получаване на никотин /не по-дълго от осем седмици/ от
лицето, опитващо да откаже цигарите, в чист вид /не под формата на тютюн/, за да облекчи никотиновия глад,
съпътстващ отказването. През това време става постепенното адаптиране към живота на непушач.
Лепенката дава по–ниско, но относително постоянно ниво на никотин за времето, през което е поставен. Носи се 24
часа, след което се заменя с нова.
Пълният курс на лечение продължава два месеца, като през първите две седмици (максимум един месец) се използва цяла
лепенка, след което се преминава към половин лепенка.
Отказването от цигарите е трудно, но не и невъзможно!
Никотиновите лепенки са едно от най-ефикасните никотин-заместващи средства за отказване на цигарите.
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/58553/nikotinovi-lepenki-za-otkazvane-na-cigarite

Вибро плейт Фитнес уред от ново поколение
Вибро плейт Фитнес уред от ново поколение
Фитнес уред от ново поколение, с ”ВИБРО ПЛЕЙТ” дори и Мадона извайва тялото си !
10 минутна тренировка с ”ВИБРО ПЛЕЙТ”, замества едночасово "блъскане” по различните уреди във фитнес залите !
Това е един специален иновационен метод за тренировка – ”Whole body vibration”, който се базира на дългогодишни
международни клинични изследвания и има много широко поле на приложение
в областта на здравето, спорта и фитнеса.Той се състои в използването на бързи ритмични вибрации, които
предизвикват силни мускулни контракции,
тренирайки цялото тяло и и водещи до бързи резултати.
А те са впечатляващи и се проявяват още през първата седмица на използуване на уреда- увеличава се мускулната сила и
гъвкавост, усъвършенства се формата на тялото и мускулатурата,
намалява се подкожната мастна тъкан на местата с големи натрупва- ния,
премахва се целулита ,увеличава се виталността на организма, постига се хормонално равновесие, създава се чувсво на
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телесно и психическо благосъстояние, премахва се стреса и напрежението,
повишава се метаболизма и се постига цялостно подмладяване на организма.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/58552/vibro-pleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

Транспортни услуги БЕЗ ПОЧИВЕН ДЕН. Превоз на покъщнина, багаж, МЕБЕЛИ. Изгодни
цени/0877-663-995/0898-874-253.ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ
Превози на мебели, багаж, покъщнина, лични вещи.Транспортни услуги без почивен ден. Цялостен или частичен пренос на
Вашето обзавеждане. Транспортни услуги в София, страната и ЕС. Товарни превози с бордови микробуси и камиони с
дължина на товарната част до 4, 50 метра. Транспорт с мебелен фургон изцяло тапициран от вътрешна страна за
запазване цялостта на Вашето обзавеждане. Превоз на обзавеждане, мебели, багаж, черна и бяла техника от жилища,
квартири, офиси, магазини, складове. Транспорт на товари в рамките на ЕС. Възможност за експресни доставки на
стоки до всяка точка в ЕС. Коректност. Тел за връзка: 02/4890390 / 0877663995 / 0898874253 http://valtrans.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/58551/transportni-uslugi-bez-pochiven-den-prevoz-na-pokyshtnina-bagaj-mebeli-izgodni-

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/58550/30-50-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/58549/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/58548/30-50-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/58547/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/58546/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

***0882551735*** -фини шпакловки. -гипсова шпакловка. -латек
-фини шпакловки.
-гипсова шпакловка.
-латекс.
-топлоизолация.
-обръщане покрай pvc дограма и врати с поставияне на лайсни или измазване.
-гипсова мазилки.
-пръскана мазилka
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-влачена мазилка.
-минерални мазилки.
-замазки.
-зидария,зида тераси и стени.
-бързо и качествено.
-майстор с дългодишна практика часно лице.
-започване веднага.0882551735
-бързо и качествено.
-майстор с дългодишна практика часно лице.
-започване веднага.0882551735
http://obiavidnes.com/obiava/58545/0882551735--fini-shpaklovki--gipsova-shpaklovka--latek

***0882551735*** -фини шпакловки. -гипсова шпакловка. -латек
-фини шпакловки.
-гипсова шпакловка.
-латекс.
-топлоизолация.
-обръщане покрай pvc дограма и врати с поставияне на лайсни или измазване.
-гипсова мазилки.
-пръскана мазилka
-влачена мазилка.
-минерални мазилки.
-замазки.
-зидария,зида тераси и стени.
-бързо и качествено.
-майстор с дългодишна практика часно лице.
-започване веднага.0882551735
-бързо и качествено.
-майстор с дългодишна практика часно лице.
-започване веднага.0882551735
http://obiavidnes.com/obiava/58544/0882551735--fini-shpaklovki--gipsova-shpaklovka--latek

***0882551735*** -фини шпакловки. -гипсова шпакловка. -латек
-фини шпакловки.
-гипсова шпакловка.
-латекс.
-топлоизолация.
-обръщане покрай pvc дограма и врати с поставияне на лайсни или измазване.
-гипсова мазилки.
-пръскана мазилka
-влачена мазилка.
-минерални мазилки.
-замазки.
-зидария,зида тераси и стени.
-бързо и качествено.
-майстор с дългодишна практика часно лице.
-започване веднага.0882551735
-бързо и качествено.
-майстор с дългодишна практика часно лице.
-започване веднага.0882551735
http://obiavidnes.com/obiava/58543/0882551735--fini-shpaklovki--gipsova-shpaklovka--latek
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***0882551735*** -фини шпакловки. -гипсова шпакловка. -латек
-фини шпакловки.
-гипсова шпакловка.
-латекс.
-топлоизолация.
-обръщане покрай pvc дограма и врати с поставияне на лайсни или измазване.
-гипсова мазилки.
-пръскана мазилka
-влачена мазилка.
-минерални мазилки.
-замазки.
-зидария,зида тераси и стени.
-бързо и качествено.
-майстор с дългодишна практика часно лице.
-започване веднага.0882551735
-бързо и качествено.
-майстор с дългодишна практика часно лице.
-започване веднага.0882551735
http://obiavidnes.com/obiava/58542/0882551735--fini-shpaklovki--gipsova-shpaklovka--latek

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/58541/tovarni-prevozi

Двор/два декара/с малка къща -40м2 в село Бабово Русенски окръг!Ток,вода,на асвалт.Без посредник!Цена 10000лв!Цената
подлежи на коментар! Тел:0884890088
http://obiavidnes.com/obiava/58540/dvordva-dekaras-malka-kyshta--40m2-v-selo-babovo-rusenski-okrygtokvodana-asva

Продавам земеделска земя в землища на Пловдивско и Пазарджишко
Продавам земеделска земя в землища на:
Пловдивско:
Горна Махала (Имот номер- н040018)
Долна Махала (Имот номер- н019053)
Искра
(Имот номер- н046125;н057105;н058021;н120012)
Кричим
(Имот номер- н39921.1.17;н39921.1.115;н39921.52.131;н39921.23.12)
Куртово Конаре (Имот номер- н035015;н035069;н018028;н006133;н038027;н001001)
Ново Село (Имот номер- н054020;н057040)
Пазарджишко:
Козарско (Имот номер- н014008;н071002;н008011;н016006;
н103053;н103055;н103006;н106026;н053050)
Мененкьово (Имот номер- н015031;н027115;н021006;н012150)
Симеоновец (Имот номер- н012027)
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Цена: 400 лв/дка
GSM: 0887644838
Email: alikaeood@gmail.com
http://www.apollon.net
http://obiavidnes.com/obiava/58539/prodavam-zemedelska-zemya-v-zemlishta-na-plovdivsko-i-pazardjishko

***0882551735*** -фини шпакловки. -гипсова шпакловка. -латек
***0882551735***5 лева.
-фини шпакловки.
-гипсова шпакловка.
-латекс.
-топлоизолация.
-обръщане покрай pvc дограма и врати с поставияне на лайсни или измазване.
-гипсова мазилка.
-пръскана мазилка.
-минерални мазилки.
-замазки.
-зидария.
-бързо, корекно, разумни цени, гарантирано качество.
-майстор с дългодишна практика в строителните услги.започване веднага.часно лице.0882551735
http://obiavidnes.com/obiava/58538/0882551735--fini-shpaklovki--gipsova-shpaklovka--latek

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/58537/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/58536/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/58535/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

Община Полски Тръмбеш
Община Полски Тръмбеш е една от общините в Област Велико Търново, заемащи част от Северна България. Площта й е
463.66 km
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http://obiavidnes.com/obiava/58534/obshtina-polski-trymbesh

МБАЛ Д-р Иван Селимински АД
МБАЛ Д-р Иван Селимински АД има 130 годишна история като болнично заведение и е най-голямото в сливенска област.
Състои се от четири основни блока: консултативно-диагностичен, стационар с 521 легла, болнична аптека,
административно-стопанска част. Отделно са на разположение лаборатория за клинични изследвания, отделение за
образна и функционална диагностика, патологично, съдебна медицина, отделение по хемодиализа, отделение по
трансфузионна хематология, отделение по спешна медицина, както и ТЕЛК. Адрес: гр. Сливен, бул. Христо Ботев 1,
044611 701, www.mbal.sliven.net.
http://obiavidnes.com/obiava/58533/mbal-d-r-ivan-seliminski-ad

Фриматор: мини модел : KD-8010
Фриматор: мини козметичен модел : KD-8010
Фриматорът е най-популярния козметичен инструмент,подходящ за домашна употреба
Редовното провеждане на процедури с уредчето за ултразвуков пилинг гарантира изключителен ефект.
Фриматорът сменя електрически вибрации (28 000 пъти в секунда) с механични вибрации (28 000 пъти в секунда).
Проникващият ефект на ултразвука масажира и почиства кожата в дълбочина. Фимраторът почиства порите,
премахва ефективно петна, бръчки, пъпки и роговия слой, така че кожата ви изглежда бяла, чиста и еластична.
Всяка козметична процедура започва с почистване на кожата на лицето. При добре почистени пори, козметичните
препарати се усвояват по-ефикасно.
Фриматорът отстранява акне и белези от шарка, намалява меланина и тъмните петна, и като резултат прави кожата
на лицето блестяща и свежа.Цена 199лв
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/58532/frimator-mini-model--kd-8010

Вулканични камъни /и съд за подгряване на камъните/
Вулканични камъни "35"бр + съд за подгряване на камъните
В какво се състои лечебният ефект на масажа с горещи камъни "35"бр
Добро здраве и душевна хармония.
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. Цена 270лв
За подгряване на камъните е необходим специален съд,който се състои от 3 части:
- Основно тяло с нагряваща плоча и терморегулатор
- Междинно тяло от неръждавейка
- керамичен капак
Мощност : 1200W
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Захранване : 220V
Подгряване : до 100 градуса
Внос от Шотландия
Гаранционен срок : 12 месеца. Цена 289лв
цената на комплекта е 559лв
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/58531/vulkanichni-kamyni-i-syd-za-podgryavane-na-kamynite

Thinxstore - Маски Супергерои Djeco
Със смелите цветове и модерен дизайн тези маски ще откроят детето ви от тълпата. С тях те могат да се
превъплатят в любим супер герой.
Комплектът съдържа 4 броя маски, които могат да се използват и като шаблон, с помощта на който, малчуганът сам
да измайстори свой колоритен модел.
http://www.thinxstore.com
http://obiavidnes.com/obiava/58530/thinxstore---maski-supergeroi-djeco

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/58528/30-50-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
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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/58527/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/58526/30-50-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/58525/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/58524/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-
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КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
ЧАС.
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ на Фирми със Задължения. ОСВОБОЖДАВАМЕ от
ДЛЪЖНОСТ и ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС.
Ако Вашата фирма има 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.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр. Велико Търново
0884 57 80 53
0877 37 20 83
http://obiavidnes.com/obiava/58523/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.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр. Велико Търново
0884 57 80 53
0877 37 20 83
http://obiavidnes.com/obiava/58522/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.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр. Велико Търново
0884 57 80 53
0877 37 20 83
http://obiavidnes.com/obiava/58521/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

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/58520/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/58519/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/58518/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ-КУПУВАМЕ ФИРМИ С ЗАДЪЛЖЕНИЯ
КУПУВАМЕ АД ЕАД ООД ЕООД ЕТ с задължения,пред фалит,несъстоятелност
Търговско право
› Регистрация, пререгистрация, прекратяване на фирми и дружества по Търговския закон и Закона за търговския
регистър.
› Вписване на промени в обстоятелствата на дружество, продажба и изкупуване на дялове и акции, откриване и
закриване на клонове.
› Пререгистрация на фирми в Агенцията по вписванията.
› Сделки с търговски предприятия.
› Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки. 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.След сделката при нас веднага
ВИ освобождаваме от финансова и юридическа отговорност!!!
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ,И СЕ ОТНАСЯ ЗА ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ !Контакти на
тел.0886346230 0895034839 по договаряне 7 дни в седмицата.
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http://obiavidnes.com/obiava/58517/yuridichesko-sydeystvie-kupuvame-firmi-s-zadyljeniya

КУПУВАМЕ ФИРМИ С ЗАДЪЛЖЕНИЯ-ЗА ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ
КУПУВАМЕ АД ЕАД ООД ЕООД ЕТ с задължения,пред фалит,несъстоятелност
Търговско право
› Регистрация, пререгистрация, прекратяване на фирми и дружества по Търговския закон и Закона за търговския
регистър.
› Вписване на промени в обстоятелствата на дружество, продажба и изкупуване на дялове и акции, откриване и
закриване на клонове.
› Пререгистрация на фирми в Агенцията по вписванията.
› Сделки с търговски предприятия.
› Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки. 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.След сделката при нас веднага
ВИ освобождаваме от финансова и юридическа отговорност!!!
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ,И СЕ ОТНАСЯ ЗА ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ !Контакти на
тел.0886346230 0895034839 по договаряне 7 дни в седмицата.
http://obiavidnes.com/obiava/58516/kupuvame-firmi-s-zadyljeniya-za-cyala-bylgariya

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

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/58515/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den-
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ПОВИШЕТЕ ПРИХОДИТЕ СИ С НАД 600-900 $ НА МЕСЕЦ
http://easymoneybg.ovo.bg/ - ЩЕ ВИ ПОКАЖА КАК СТАВА ВСИЧКО

!

-

ЕТО

ТУК-

Повишете приходите си с над 600-900 $ на месец!-ето тук-http://easymoneybg.ovo.bg/- ще ви покажа как става всичко
това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.за повече информация моля
посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/58514/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/58513/30-50-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/58512/za-cyalata-strana--zlatna-oferta--dohodna-nadomna-rabota

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
Допълнителни доходи и възможност с течение на времето да печелите всеки месец от 1000 лева и нагоре от дома си!
Вие сте си шеф, вие решавате колко да работите! За повече информация, влезте в сайта->
http://easymoneybg.ovo.bg/
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http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/58511/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

HDD Docking Station Thermaltake BlacX Duet
HDD Docking Station Thermaltake BlacX Duet, за 2x 2.5"/3.5" (6.38/8.89 cm) SATA2 HDD, eSATA & USB 2.0
http://obiavidnes.com/obiava/58510/hdd-docking-station-thermaltake-blacx-duet

HDD Docking Station Thermaltake BlacX Duet 5G
HDD Docking Station Thermaltake BlacX Duet 5G, за 2x 2.5"/3.5" (6.38/8.89 cm) SATA 6Gb/s HDD, USB 3.0
http://obiavidnes.com/obiava/58509/hdd-docking-station-thermaltake-blacx-duet-5g

HDD Rack Thermaltake ExtremeSpeed 3.0
HDD Rack Thermaltake ExtremeSpeed 3.0, за 2.5" (6.38 cm) SATA 6Gb/s HDD, +2xUSB3.0 конектора
http://obiavidnes.com/obiava/58508/hdd-rack-thermaltake-extremespeed-30

Кутия 2.5" (6.35 cm) Thermaltake Muse 5G
Кутия 2.5" (6.35 cm) Thermaltake Muse 5G, SATA 6Gb/s, алуминиева, USB3.0
http://obiavidnes.com/obiava/58507/kutiya-25-635-cm-thermaltake-muse-5g

Кутия 2.5" (6.35 cm) Thermaltake Silver River 5G
Кутия 2.5" (6.35 cm) Thermaltake Silver River 5G, SATA 6Gb/s, алуминиева, USB3.0
http://obiavidnes.com/obiava/58506/kutiya-25-635-cm-thermaltake-silver-river-5g

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/58224/tovarni-prevozi

Блиндирани врати Входини врати Метални решетки цени
Метални решетки цени с монтаж до грунд. Когато клиента иска да се изработи решетка с корем към цената се добавя
10 лв. на кв.м. При боядисване с боя се добавя 10 лв. на кв.м.
Решетка под 1 кв.м. се смята за 1 кв.м. Метални решетки цени при желание за добавяне на отваряема вратичка на
решетката - доплаща се 50 лв върху цената, ако се монтира такава с касова брава с ключ само от вътре.
http://obiavidnes.com/obiava/58505/blindirani-vrati-vhodini-vrati-metalni-reshetki-ceni

Метални решетки цени Врати за апартаменти
Метални решетки цени при добавяне на касова брава:
210лв. – врати решетки с касова брава с 5 ключа. Изработва се от профил 40/20 с пълнеж 20/20 и кутия за брава. Касата
се изработва от профил 40/40-1,5mm или винкел 40/40-4mm. Цената е до грунд с монтаж.
http://obiavidnes.com/obiava/58504/metalni-reshetki-ceni-vrati-za-apartamenti
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Водоустойчив Строителен Шперплат , Кофраж - Бургас
Вносител предлага водоустойчив шперплат 2440х1220х21 мм - черен филм,
Водоустойчив шперплат, Кофраж, Хидрофобен шперплат, Кофраж, Строителство, Строителен Шперплат, Бургас,
тел. 0895634001
Цени по договаряне. Големи количества на склад.
Транспорт до всяка точка на страната на изгодни цени.
http://obiavidnes.com/obiava/58503/vodoustoychiv-stroitelen-shperplat--kofraj---burgas

Продавам Висококачествен 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/58502/prodavam-visokokachestven-naryazan-tyutyun

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/58501/apple-iphone-5-64gb-buy-2-get--1-free

Частен Детектив Иван Иванов- Изневярата и Предателството....
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
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- 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/58500/chasten-detektiv-ivan-ivanov--iznevyarata-i-predatelstvoto

Детективска Агенция Бургас Фокс- Частни Детективи
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/58499/detektivska-agenciya-burgas-foks--chastni-detektivi

Детективски услуги-изневери,разследва,проучва,доказва
Детективски услуги от Детективска агенция Фокс
Предлаганите Детективски услуги са
с гарантирана поверителност!
Разкриване на изневери,фирмено разследване,
издирване-лица,наблюдение,консултации.
Съдействие при сделки с имоти-проверка.
Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация и др.
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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/58498/detektivski-uslugi-izneverirazsledvaprouchvadokazva

Врати Метални врати
• Един лист ламарина 1.5мм сгъната и оребрена от вътре.
• Касата се изработва от профил 40/40/1.5мм или винкел 40/40/3мм според случая.
• Праг от профил според нивото.
• Панти Ф 20мм.
• Боядисване – грундират се с пистолет – сиви, кафяви или черни.
• Заключване с касова брава с 5 ключа (китайска)
• В цената влиза – вземане на размер, доставка и монтаж
• Ако вратата е за таван и липсва асансьор се плаща задължително по 3лв. на етаж за ръчно качване.
• Цената е за размер до 2м на 1м – над тези размери се оскъпява
• Срок за изпълнение до 3 дни
http://obiavidnes.com/obiava/58497/vrati-metalni-vrati

Монтаж врати Блиндирани врати Метални врати
1. Подготовка за монтаж на блиндирани врати, метални врати, врати за мазета и т.н.
• 2. Прецизна проверка на отвора, където ще бъде поставена вашата врата
• 3. Проверка и подготовка на елементите на вратата
• 4. Сглобяване на касата на вратата
• 5. Подготвяне на т.нар. крило
• 6. Монтаж на касата в т.нар. строителен отвор за вратата
• 7. Прецизно нивелиране на касата на вратата
• 8. Полагане и оплътняване на врата (около касата и строителния отвор) с полиуретанова пяна
• 9. Монтаж на декоративните первази, в цветове съобразени с цвета на вратата или по желание на клиента
http://obiavidnes.com/obiava/58496/montaj-vrati-blindirani-vrati-metalni-vrati

Метални пощенски кутии Врати за мазета
180 лв. - Изработка и монтаж на врати за мазета с един лист ламарина, метална рамка, касова брава, до грунд.
200 лв. - Изработка и монтаж на врати за мазета с един лист ламарина, метална рамка, секретна брава с патрон
дръжка/дръжка или топка/дръжка, до грунд.
http://obiavidnes.com/obiava/58495/metalni-poshtenski-kutii-vrati-za-mazeta

Администрация, Общини от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейностАдминистрация, Общини от BUSINESS.bg - бизнес каталог
N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/58494/administraciya-obshtini-ot-businessbg

Метални решетки Врати за апартаменти
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Метална врата решетка с касова брава с 5 ключа-на грунд
• каса от профил 40х40х1.5
• Врата от профил 40х20х1.5 с пълнеж 20х20х1.5
• Метални решетки около вратата от профил 20х20х1.5
• панти ф20мм
• взимане на размери и монтаж за гр. София
• Срок 2-дни
• Цената на врата решетка с бравата до грунд е 210лв
• Цената на останалото пространство е 50лв. на кв. м. до грунд
http://obiavidnes.com/obiava/58493/metalni-reshetki-vrati-za-apartamenti

Регистрация на фирма и консултация с юрист
Регихелп ООД предлага професионална помощ при регистрация на фирма. Ние сме екип от юристи с богат опит във
фирменото право. Ние няма само да Ви направим регистрация на фирма, но ще Ви укажем съдействие и ще Ви
посъветваме по всички въпроси, които Ви интересуват в процеса на регистрацията. Предлагаме правна помощ и след
регистрация на фирма.
http://obiavidnes.com/obiava/58492/registraciya-na-firma-i-konsultaciya-s-yurist

Регистрация на фирма от Смарт бизнес ООД
Смарт Бизнес ООД предлага на клиентите си на атрактивни цени регистрация на фирма в Търговския регистър за
изключително кратки срокове. От нас ще получите професионални правни съвети относно най-подходящата правна
форма на управление на фирмата. Ние ще дадем успешен старт на Вашият бизнес.
http://obiavidnes.com/obiava/58491/registraciya-na-firma-ot-smart-biznes-ood

Блиндирани врати Входни врати за апартаменти
Врата с 2 ламарини 1.5мм х 1.5 мм - оребрена с пълнеж от минерална вата
• Каса - винкел 45х45х4 - монтира се върху съществуващата каса
• Охранителни метални первази 6см. широки-на грунд
• Праг - 40х20х1.5
• Облепване на вратата с мебелно фолио в цвя по избор
• Панти ф20мм
• Гумено уплътнение
http://obiavidnes.com/obiava/58490/blindirani-vrati-vhodni-vrati-za-apartamenti

Детективска Агенция Инкогнито - Частен Детектив - Русе , София , Стара Загора
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
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услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/58489/detektivska-agenciya-inkognito---chasten-detektiv---ruse--sofiya--stara-zagora

Метални врати, Врати за апартаменти
• Метална врата с 2 ламарини 1.5мм х 1.5мм - оребрена с пълнеж от минерална вата
• Каса - винкел 45х45х4 - монтира се върху съществуващата каса - на грунд
• Праг – 40 х 20 х 1.5
• Облепване на металната врата с мебелно фолио в цвят по избор на клиента
• Панти ф20мм
• Заключване - едностранна брава ANBO, патрон секретен LT, бронировка, дръжка с дръжка или топка с дръжка. Цвета
може да е месинг или инокс.
http://obiavidnes.com/obiava/58488/metalni-vrati-vrati-za-apartamenti

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ИНКОГНИТО-ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/58487/detektivska-agenciya-inkognito-chasten-detektiv

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
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-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/58486/detektivska-agenciya-inkognito---chasten-detektiv

VIKI-MMнверторни IGBT електрожени A160.
VIKI-MMнверторни IGBT електрожени A160. 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/58485/viki-mmnvertorni-igbt-elektrojeni-a160

БЕНЗИНОВИ ПОМПИ ЗА ПОЛИВАНЕ 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/58484/benzinovi-pompi-za-polivane-viki--3-cola

MIG-MAG/CO2/ заваръчни апарати MAG180 с вградено телоподаващо
MIG-MAG/CO2/ заваръчни апарати MAG180 с вградено телоподаващо устройство. С тях се заваряват всички черни
метали, алуминий, неръждавейка, бронз, месинг и др. Окомплектовани са с ръкохватка за МИГ/МАГ заваряване, щипка
маса, маска и чукче с четка, регулиране на напрежението 10-180А, монофазни/220V/, Захранваща мощност: 5,2 kVA,
Степен на защита: IP21. Работи с телове размери 0.8 и 1.0 мм.Тегло – 25 кг,размери Д/Ш/В : 61/37/45см. Предназначен е
за ремонтни и сервизни дейности. Поради малкия си габарит и широкия спектър на заваряване/заварява почти всички
видове метал/ е удобен и за монтажни заварки. Разполагаме със специализиран гаранционен и следгаранционен сервиз.
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*При покупка на 2 броя заваръчни апарати ПОЛУЧАВАТЕ бонус- напълно автоматична, 100 % соларна заваръчна маска.
http://obiavidnes.com/obiava/58483/mig-magco2-zavarychni-aparati-mag180-s-vgradeno-telopodavashto

БЕНЗИНОВИ ХРАСТОРЕЗИ / ТЕМПОМАТ // КАСКА/ - МОДЕЛ 2013 ГОДИНА
Професионални бензинови косачки /храсторези/ със каска за косене на груби треви, издънки и храсти. Доставя се в
комплект с кордова глава и тризъб метален диск с ф 255 мм за косене на треви. Има центробежен съединител, помпа за
подкачване на горивото при първоначално стартиране. Може да се слагат циркулярни дискове за почистване на издънки и
млади дървета с диаметър до 5-6 см. Мощен и с висок въртящ момент. Тип на двигателя: Едноцилиндров, бензинов,
двутактов, въздушно охлаждане. Обем на цилиндъра: 42.7cc (кубика) Мощност: 1.5 KW при 6500 в минута.Конски сили:
2.0.Специфичен разход на гориво: 610 g/kWh. Обороти на празен ход: 3200 в минута.Обороти при които се включва
центробежния съединител: 4800 в минута.Максимални обороти: 8500 в минута.Начин на стартиране: ръчно. Обем
бензинов резервоар: 1100 мл. Ширина на косене с метален нож: 25.5см.Ширина на косене с корда: 43см.Диаметър на
кордата: 2.4мм.Диаметър на тръбата/пръта: 26мм.Съотношение на Бензин с Двутактово масло: 40:1 (25мл. за 1л.
бензин)Омасляване масло/бензин: 1:25 - (1 литър бензин A95h се смесва с 25 мл. двутактово масло).Ниво на вибрациите
ляво/дясно 2,8/2,4 м/сек.Ниво на звуково налягане: 92 децибела(Lpa=92db(A)K=3 db(A))Ниво на мощността на шум: 107
децибела (Lwa=107db(A))Опаковка: 2 части’.Тегло с празен резервоар: 5.8 кг.Тегло на целия комплект: 9.0 кг.Комплекта
включва:бензинов храсторез, кордова глава, тризъб диск и презраменен колан за лесна употреба.
http://obiavidnes.com/obiava/58482/benzinovi-hrastorezi---tempomat--kaska---model-2013-godina

БЕНЗИНОВИ ХРАСТОРЕЗИ / ЧУПЕЩ ПРЪТ / ТЕМПОМАТ / САМАР/ КАСКА/ - МОДЕЛ 2013
ГОДИНА
Здрава моторна коса с екологичен и мощен двигател.Оборудвана с мултифункционална лостова ръкохватка за
ергономично водене на уреда.За бързо,удобно и икономично косене на големи зелени площи и жилави и спластени бурени и
храсти.Подходяща за честа употреба с голямо натоварване.Окомплектована с подходящ режещ инструмент, може да
се използва и за рязане на дървовидни храсти и стебла с дебелина до 5-7см.Всичко това може да видите в приложеното
по-долу видео.Доставя се в комплект с кордова глава и тризъбен метален нож. .ОБОРУДВАН Е С ЕДИНСТВЕНИЯ НА
НАШИЯ ПАЗАР ОРИГИНАЛЕН, комфортен и лек презраменен колан-САМАР STIHL ЗА БЕЗОПАСНА И УДОБНА
РАБОТА!!!! ЕДИНСТВЕНО И САМО ПРИ НАС - последно поколение предпазна каска за цялостна защита на вашето
лице, зрение и слух - с модерен дизайн и сигурна защита - НИЕ МИСЛИМ ЗА ВАШАТА БЕЗОПАСНОСТ!!!!!

Има центробежен съединител и помпа за подкачване на горивото при първоначално стартиране.може да се слагат
циркулярни дискове/имаме такива на склад/за почистване на бурени и млади стебла до 5-7см.храстореза има темпомат
за поддържане на постоянна скорост на мотора при рязане не е нужно да се дава газ с ръката.Резервни части за
храсторези и резачки за дърва,шини,вериги,карбуратори,капаци ролки и много други редовно на склад.
ВАЖНО !!! УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ ПРИ ПОЛУЧАВАНЕТО НА СТОКИТЕ ИМАТЕ ПРАВО ДА ГИ ПРОВЕРИТЕ И
ТОГАВА ДА ПЛАТИТЕ,ЗАЩОТО НА ПАЗАРА СЕ ПОЯВИХА ФИРМИЧКИ КОИТО СЕ СТРЕМЯТ ДА ВИ ЗАБЛУДЯТ,ЧЕ
ИМАТ САМАР,А ВСЪЩНОСТ ИЗПРАЩАТ ОБИКНОВЕН КОЛАН- НЕОБЕЗОПАСЕН И НЕФУНКЦИОНАЛЕН. БЪДЕТЕ
ВНИМАТЕЛНИ !!!!!!

ЗАПОВЯДАЙТЕ И В НАШИЯТ ОНЛАЙН МАГАЗИН НА АДРЕС

www.mashiniinstrumenti.alle.bg

ВИДЕО
http://www.youtube.com/watch?v=QocpvCyZRak

Страница 29/140

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

17.03.2013

Двигател: бензинов, въздушно охлаждане, един цилиндър, двутактов.

Обем двигател: 45 куб. см. Мощност: 2,5 kw /1.8 конски сили/

Обороти: 6500 об./мин. Максимални обороти: 8000 об./мин.

Диаметър на ножа: 255 мм Омасляване масло/бензин: 1: 40 /1 л бензин a95h: 25 мл двутактово масло/

Обем бензинов резервоар: 1 л Ниво на вибрациите ляво/дясно 2,8/2,4 м/сек? Ниво на шум: 105 db Размери: 183х61х42 мм
http://obiavidnes.com/obiava/58481/benzinovi-hrastorezi--chupesht-pryt--tempomat--samar-kaska---model-2013-godina

Блиндирани Врати, Метални Врати
250лв. – метална врата с две ламарини (1,2 – 1,2mm), пълнеж минерална вата, винкелова каса, секретна брава с патрон и
бронировка (предпазва патрона от счупване), дръжка/дръжка или топка/дръжка, шпионка, грунд (кафяв, сиф или черен),
взимане на размери транспорт и монтаж.
http://obiavidnes.com/obiava/58480/blindirani-vrati-metalni-vrati

Едностаен апартамент с удобна локация
Код на офертата: Е2415
ОТЛИЧНА ИНВЕСТИЦИЯ!!! НОВО СТРОИТЕЛСТВО!!! Тухлено, изцяло южно, функционално разпределено жилище на
висок партерен етаж. Състои се от антре, кухненски бокс с трапезария, спалня и баня с тоалет. Предлага се напълно
обзаведено. Жилището е с югоизточно изложение, с площ по документи 38кв.м, разположено е в нова сграда, с Акт 16, с
достъп от централния вход на сградата. Атрактивната цена и удобната локация, прави предложението изгодно както
за живеене така и за инвестиция.
ГАЛЕРА ПРОПЪРТИС ЕООД извършва обстойна проверка на собствеността, цялостно обслужване през всички етапи
на покупко-продажбата, предлага безплатно съдействие при получаване на банков кредит. Нашите специалисти ще Ви
помогнат в избора на най-подходящия имот, съобразен с Вашите критерии.
За още изгодни оферти посетете: http://www.galera-properties.com
http://obiavidnes.com/obiava/58479/ednostaen-apartament--s-udobna-lokaciya

za batkovtsi
80 лева на час стандартен секс и френска, секса е със гума а френската е без, свършване в устата ми или по тялото
ми.на мой или на твой терен. Правя и тройки както с моя приятелка, така и с твой приятел.
http://obiavidnes.com/obiava/58478/za-batkovtsi

samo za teb
80 лева на час стандартен секс и френска, секса е със гума а френската е без, свършване в устата ми или по тялото ми.
130 лева на час за анален секс, стандартен секс и френска на мой или на твой терен. Правя и тройки както с моя
приятелка, така и с твой приятел.
http://obiavidnes.com/obiava/58477/samo-za-teb

Подготовка на кандидат- студенти по английски, немски, италиански, испански, руски и
френски език
Езикова школа Айли предлага индивидуални уроци за подготовка за кандидатстудентски изпити по английски, немски,
испански, италиански, руски и френски език. Занятията се провеждат в удобно за курсиста време. за курсиста време.
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Може
За повече информация:
GSM: 0899 654 492
тел. (02) 981 88 82
тел. (02) 480 91 17
ICQ: 207 998 114
ул. Гладстон 53
SKYPE: aily_school
e-mail: office@uroci.eu
http://www.uroci.eu
http://obiavidnes.com/obiava/58476/podgotovka-na-kandidat--studenti-po-angliyski-nemski-italianski-ispanski-rus

Обучение с ваучери по схема АЗ МОГАОбучение с ваучери по схема АЗ МОГА
Обучение с ваучери по схема АЗ МОГА ПОВЕЧЕ.
Езикова школа АЙЛИ е одобрен доставчик на услуги и предлага курсове по английски, испански, френски, руски, гръцки,
немски, италиански език с ваучери по схема АЗ МОГА. Курсовете са с продължителност от 300 учебни часа, в рамките на
които се покриват 3 нива по Европейската Езикова Рамка. След края на всяко ниво курсистите полагат изпит и
получават сертификат. Цялото обучение, както и всички учебни материали, се покриват от стойността на ваучера курсистите не доплащат АБСОЛЮТНО НИЩО. Школата разполага с три учебни бази в центъра на София - до пл.
Славейков, до театър "Сълза и Смях" и зад Централни Хали. Дневни, вечерни и съботно-неделни групи.
За повече информация:
GSM: 0899 654 492
тел. (02) 981 88 82
тел. (02) 480 91 17
ICQ: 207 998 114
ул. Гладстон 53
SKYPE: aily_school
e-mail: office@uroci.eu
http://www.uroci.eu
http://obiavidnes.com/obiava/58475/obuchenie-s-vaucheri-po-shema-az-mogaobuchenie-s-vaucheri-po-shema-az-moga

Индивидуални уроци по английски, немски, италиански, гръцки, испански, руски и френски
език
Езикова школа Айли предлага индивидуални уроци по английски, немски, испански, италиански, гръцки, руски и френски
език. Занятията се провеждат в удобно за курсиста време. Може да се работи и по система, избрана от Вас. При
индивидуалното обучение за един и същ период се взима до 100% повече материал в сравнение с обучението в група.
За повече информация:
GSM: 0899 654 492
тел. (02) 981 88 82
тел. (02) 480 91 17
ICQ: 207 998 114
ул. Гладстон 53
SKYPE: aily_school
e-mail: office@uroci.eu
http://www.uroci.eu
http://obiavidnes.com/obiava/58474/individualni-uroci-po-angliyski-nemski-italianski-grycki-ispanski-ruski-i-f

Съботно-неделен курс по гръцки език ниво А1
Езикова школа "Айли" стартира Съботно-неделен курс по Гръцки език, ниво А1. Курсът се провежда по системата
Епикинонисте елиника, най-утвърдената и доказана система за преподаване на Гръцки език. Продължителността на
курса е 70 учебни часа.
Начало на курса 16.03.2013
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График на занятията:
Събота и Неделя от 14:00 до 17:40 часа.
Цената на курса е 200 лв!
И още:
- всеки втори член на семейство, записал същия курс, получава 10% отстъпка
За повече информация:
GSM: 0899 654 492
тел. (02) 981 88 82
тел. (02) 480 91 17
ICQ: 207 998 114
ул. Гладстон 53
SKYPE: aily_school
e-mail: office@uroci.eu
http://www.uroci.eu
http://obiavidnes.com/obiava/58473/sybotno-nedelen-kurs-po-grycki-ezik-nivo-a1

Вечерен курс по немски език ниво А.1.1
Курс по немски език за начинаещи! Езикова школа "Айли" стартира Вечерен курс по Немски език, ниво A.1.1. Курсът се
провежда по системата Berliner Platz 1. Продължителността на курса е 60 учебни часа.
Начало на курса 19.03.2013
График на занятията:
Понеделник и Сряда от 18:00 до 21:00 часа.
Цената на курса е 180 лв!
И още:
- всеки втори член на семейство, записал същия курс, получава 10% отстъпка
За повече информация:
GSM: 0899 654 492
тел. (02) 981 88 82
тел. (02) 480 91 17
ICQ: 207 998 114
ул. Гладстон 53
SKYPE: aily_school
e-mail: office@uroci.eu
http://www.uroci.eu
http://obiavidnes.com/obiava/58472/vecheren-kurs-po-nemski-ezik-nivo-a11

Интензивен курс по гръцки език ниво А1+A2
ПРОМОЦИЯ - курс по Гръцки език, ниво А1+А2. Курсът се провежда по системата Епикинонисте елиника,
най-утвърдената и доказана система за преподаване на Гръцки език. Продължителността на курса е 132 учебни часа.
Начало на курса 18.03.2013
График на занятията:
Понеделник, Сряда, Петък от 14:00 до 17:40 часа.
Цената на курса е 360 лв!
И още:
- всеки втори член на семейство, записал същия курс, получава 10% отстъпка
- промоцията е валидна до края на м. март
За повече информация:
GSM: 0899 654 492
тел. (02) 981 88 82
тел. (02) 480 91 17
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ICQ: 207 998 114
ул. Гладстон 53
SKYPE: aily_school
e-mail: office@uroci.eu
http://www.uroci.eu
http://obiavidnes.com/obiava/58471/intenziven-kurs-po-grycki-ezik-nivo-a1a2

Вечерен курс по гръцки език ниво В2.2
Езикова школа "Айли" стартира Вечерен курс по Гръцки език, ниво В2.2. Курсът се провежда по системата
Епикинонисте елиника, най-утвърдената и доказана система за преподаване на Гръцки език. Продължителността на
курса е 70 учебни часа.
Начало на курса 28.03.2013
График на занятията:
Понеделник и Сряда от 18:00 до 21:00 часа.
Цената на курса е 240 лв!
И още:
- всеки втори член на семейство, записал същия курс, получава 10% отстъпка
За повече информация:
GSM: 0899 654 492
тел. (02) 981 88 82
тел. (02) 480 91 17
ICQ: 207 998 114
ул. Гладстон 53
SKYPE: aily_school
e-mail: office@uroci.eu
http://www.uroci.eu
http://obiavidnes.com/obiava/58470/vecheren-kurs-po-grycki-ezik-nivo-v22

remont na pokrivi
Ремонт на покриви, дървении конструкции, хидроизолация. Монтаж на улуци и водостоци tel.0988852874
http://obiavidnes.com/obiava/58469/remont-na-pokrivi

remont na pokrivi
Ремонт на покриви, дървении конструкции, хидроизолация. Монтаж на улуци и водостоци
http://obiavidnes.com/obiava/58468/remont-na-pokrivi

Юридически английски език - ILEC
Повишете квалификацията си!
Езикова школа “Айли” организира Вечерен курс по юридически английски език. Особено подходящ е за хора, работещи в
правната сфера, както и за студенти по право. Работи се по системата ILEC - специално разработена за подготовка за
изпита ILEC. ILEC е единствения международно признат сертификат за юридически английски език, даващ много
перспективи за всеки юрист, по света и у нас. Продължителността на курса е 80 учебни часа.
Начало на курса 05.03.2013
График на занятията:
Вторник и Четвъртък от 18:30 до 21:20 часа.
Цената на курса е 320 лв!
За повече информация:
GSM: 0899 654 492
тел. (02) 981 88 82
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тел. (02) 480 91 17
ICQ: 207 998 114
ул. Гладстон 53
SKYPE: aily_school
e-mail: office@uroci.eu
http://www.uroci.eu
http://obiavidnes.com/obiava/58467/yuridicheski-angliyski-ezik---ilec

Съботно-неделен курс по италиански език ниво A1
Езикова школа "Айли" стартира Съботно-неделен курс по Италиански език, за начинаещи. Курсът се провежда по
системата Progetto Italiano, най-утвърдената и доказана система за преподаване на Италиански език.
Продължителността на курса е 80 учебни часа.
Начало на курса 16.03.2013
График на занятията:
Събота и Неделя от 10:00 до 14:10 часа.
Цената на курса е 260 лв!
И още:
- всеки втори член на семейство, записал същия курс, получава 10% отстъпка
За повече информация:
GSM: 0899 654 492
тел. (02) 981 88 82
тел. (02) 480 91 17
ICQ: 207 998 114
ул. Гладстон 53
SKYPE: aily_school
e-mail: office@uroci.eu
http://www.uroci.eu
http://obiavidnes.com/obiava/58466/sybotno-nedelen-kurs-po-italianski-ezik-nivo-a1

Съботно-неделен курс по италиански език ниво A2
Езикова школа "Айли" стартира Съботно-неделен курс по Италиански език, ниво А2. Курсът се провежда по системата
Progetto Italiano, най-утвърдената и доказана система за преподаване на Италиански език. Продължителността на
курса е 80 учебни часа.
Начало на курса 30.03.2013
График на занятията:
Събота и Неделя от 14:00 до 17:40 часа.
Цената на курса е 260 лв!
И още:
- всеки втори член на семейство, записал същия курс, получава 10% отстъпка
За повече информация:
GSM: 0899 654 492
тел. (02) 981 88 82
тел. (02) 480 91 17
ICQ: 207 998 114
ул. Гладстон 53
SKYPE: aily_school
e-mail: office@uroci.eu
http://www.uroci.eu
http://obiavidnes.com/obiava/58465/sybotno-nedelen-kurs-po-italianski-ezik-nivo-a2
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Вечерен курс по италиански език за начинаещи
Езикова школа “Айли” стартира Вечерен курс по Италиански език, за начинаещи. Курсът се провежда по системата
Progetto Italiano, най-утвърдената и доказана система за преподаване на Италиански език. Продължителността на
курса е 80 учебни часа.
Начало на курса 19.03.2013
График на занятията:
Вторник и Четвъртък от 18:00 до 21:30 часа.
Цената на курса е 260 лв!
И още:
- всеки втори член на семейство, записал същия курс, получава 10% отстъпка
За повече информация:
GSM: 0899 654 492
тел. (02) 981 88 82
тел. (02) 480 91 17
ICQ: 207 998 114
ул. Гладстон 53
SKYPE: aily_school
e-mail: office@uroci.eu
http://www.uroci.eu
http://obiavidnes.com/obiava/58464/vecheren-kurs-po-italianski-ezik-za-nachinaeshti

Вечерен курс по френски език ниво А1
Езикова школа “Айли” стартира Вечерен курс по Френски език, ниво А1. Курсът се провежда по системата Campus.
Това е най-модерната система за преподаване на Френски език, с включени множество диалози и съвременни теми.
Продължителността на курса е 80 учебни часа.
Начало на курса 19.03.2013
График на занятията:
Вторник и Четвъртък от 18:00 до 21:00 часа.
Цената на курса е 220 лв!
И още:
- всеки втори член на семейство, записал същия курс, получава 10% отстъпка
За повече информация:
GSM: 0899 654 492
тел. (02) 981 88 82
тел. (02) 480 91 17
ICQ: 207 998 114
ул. Гладстон 53
SKYPE: aily_school
e-mail: office@uroci.eu
http://www.uroci.eu
http://obiavidnes.com/obiava/58463/vecheren-kurs-po-frenski-ezik-nivo-a1

Вечерен курс по френски език ниво B1
Езикова школа "Айли" стартира Вечерен курс по Френски език, ниво B1.1. Курсът се провежда по системата Campus,
най-утвърдената и доказана система за преподаване на Френски език. Продължителността на курса е 80 учебни часа.
Начало на курса 11.03.2013
График на занятията:
Понеделник и Сряда от 18:00 до 21:00 часа.
Цената на курса е 240 лв!
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И още:
- всеки втори член на семейство, записал същия курс, получава 10% отстъпка
За повече информация:
GSM: 0899 654 492
тел. (02) 981 88 82
тел. (02) 480 91 17
ICQ: 207 998 114
ул. Гладстон 53
SKYPE: aily_school
http://obiavidnes.com/obiava/58462/vecheren-kurs-po-frenski-ezik-nivo-b1

Съботно-неделен курс по немски език 2-ро ниво
Езикова школа "Айли" стартира Съботно-неделен курс по Немски език, ниво A.2.1. Курсът се провежда по системата
Berliner Platz 2, най-утвърдената и доказана система за преподаване на Немски език. Продължителността на курса е 60
учебни часа.
Начало на курса 09.03.2013
График на занятията:
Събота и Неделя от 10:00 до 14:30 часа.
Цената на курса е 180 лв!
И още:
- всеки втори член на семейство, записал същия курс, получава 10% отстъпка
За повече информация:
GSM: 0899 654 492
тел. (02) 981 88 82
тел. (02) 480 91 17
ICQ: 207 998 114
ул. Гладстон 53
SKYPE: aily_school
e-mail: office@uroci.eu
http://www.uroci.eu
http://obiavidnes.com/obiava/58461/sybotno-nedelen-kurs-po-nemski-ezik-2-ro-nivo

Уроци по математика
Езикова школа Айли" предлага индивидуално обучение по математика: подготовка за контролни и класни работи, помощ
за материала от учебния срок, подготовка за изпитите след 7-ми клас. Обучението е в индивидуална форма, в удобно за
учащия време.
Цени:
Модул от 20 учебни часа - 240лв.
Модул от 40 учебни часа - 440лв.
За повече информация:
GSM: 0899 654 492
тел. (02) 981 88 82
тел. (02) 480 91 17
ICQ: 207 998 114
ул. Гладстон 53
SKYPE: aily_school
e-mail: office@uroci.eu
http://www.uroci.eu
http://obiavidnes.com/obiava/58460/uroci-po-matematika

СИГУРНА РАБОТА
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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/58459/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/58458/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/58457/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

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/58456/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 :
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GSM : 0882741329 ,
e-mail : android_as@abv.bg,
http://anagrama.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/58455/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/58454/detektivska-agenciya-avalon---24ch-diskretni-detektivski-uslugi

Вечерен курс по английски език за начинаещи
Езикова школа “Айли” стартира Вечерен курс по Английски език, Elementary. Курсът се провежда по системата New
New Headway, най-утвърдената и доказана система за преподаване на Английски език. Продължителността на курса е
100 учебни часа.
Начало на курса 19.03.2013
График на занятията:
Вторник и Четвъртък от 18:00 до 21:30 часа.
Цената на курса е 250 лв!
И още:
- всеки втори член на семейство, записал същия курс, получава 10% отстъпка
За повече информация:
GSM: 0899 654 492
тел. (02) 981 88 82
тел. (02) 480 91 17
ICQ: 207 998 114
ул. Гладстон 53
SKYPE: aily_school
e-mail: office@uroci.eu
http://www.uroci.eu
http://obiavidnes.com/obiava/58453/vecheren-kurs-po-angliyski-ezik-za-nachinaeshti

Дневен курс по френски език ниво А1 и А2
Ново! Интензивен курс по френски език:
- 2 нива по европейската езикова рамка
- в рамките на един месец
- по системата Campus - най-съвременната система за преподаване на Френски език
- видео обучение, аудио материали, множество диалози
Начало на курса 18.03.2013
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График на занятията:
Понеделник, Вторник, Сряда, Четвъртък, Петък от 14:00 до 17:40 часа.
Цената на курса е 370 лв!
И още:
- всеки втори член на семейство, записал същия курс, получава 10% отстъпка
- доведи свой познат и получаваш 10% отстъпка
За повече информация:
GSM: 0899 654 492
тел. (02) 981 88 82
тел. (02) 480 91 17
ICQ: 207 998 114
ул. Гладстон 53
SKYPE: aily_school
e-mail: office@uroci.eu
http://www.uroci.eu
http://obiavidnes.com/obiava/58452/dneven-kurs-po-frenski-ezik-nivo-a1-i-a2

Храни, Хранителни Продукти от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Храни, Хранителни Продукти от
каталог N1 в България

BUSINESS.bg - бизнес

http://obiavidnes.com/obiava/58429/hrani-hranitelni-produkti-ot-businessbg

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/58451/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

За Цялата Страна -ЗЛАТНА ОФЕРТА -ДОХОДНА НАДОМНА РАБОТА
Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
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Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/58450/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/58449/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Intending Семинар! Изкуството на възнамеряването по метода на WISHPIN 19-21.04.2013
С радост ви представяме Новия тридневен семинар - Изкуството на възнамеряването по
метода на Wishpin, който ще се проведе на 19-21 април 2013!
Какво е Intending?
Повечето от вас са чели Wishpin, нали?
Ако все пак не сте я прелиствали напоследък или сте направили непростим пропуск в общата си култура ;) като не сте я
прочели, ще ви отговорим съвсем кратичко:
Intending e методът за възнамеряване, описан в “Wishpin” от Джеймс Соул
Intending e поредицата от стъпки, съставляващи “Алгоритъмът на успеха”, които променят посоката на съдбата ни
Intending е процеса, който материализира мечти и желания (и най-вече тези, които считаме за “невъзможни”)
Intending променя вътрешният ни свят и като огледално отражение преобразува външната ни реалност
Intending замества дефицитната ни мотивация (решения, които несъзнателно сме взимали, водени от недостига и
страховете, спотаени в нас) с мотивацията на развитието (избори, предопределени от автентичните мечти, втъкани в
душата ни)
Intending прокарва новия път на ефективно живеене без борба, конкуренция, свръхамбиция или усилие
Intending e душата на InSighting, защото от него започна всичко, което днес познаваме като InSighting
Intending събира и сплотява хората с Различен мироглед, които днес наричаме инсайтъри
ПРОЧЕТИ ОЩЕ ПО ТЕМАТА:
http://www.insighting.bg
http://obiavidnes.com/obiava/58448/intending-seminar-izkustvoto-na-vyznameryavaneto-po-metoda-na-wishpin-19-21042

Подарък топ матрак
С двулицев матрак Economy ще си осигурите седем зони на комфорт за различните части на тялото. Освен комфорта на
матрак Ekonomy, ще получите и подарък топ матрак, който с изключителните си анатомични свойства ще направи от
вашето легло истински рай. Промоцията е до 31 март 2013 г. Безплатна доставка за цялата страна.
http://obiavidnes.com/obiava/58447/podaryk-top-matrak

СИГУРНА РАБОТА
Предлагаме ви сигурна работа по интернет небходимо ви е само 30 мин. на ден.Допълнете свободното си време и
увеличете доходите си.Работата е лесна и всеки може да се справи с лекота.Можете да работите от дома си или офиса
ви.В нашия сайт можете да намерите подробности как се плаща и всичко което ви интересува вищте в сайта ни
www.partybux.ovo.bg skype име- obqva10
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http://obiavidnes.com/obiava/58446/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/58445/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/58444/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

30-50 лева дневно , само за няколко минути на ден !
Описание
Предлагам възможност за изкарване на допълнителни доходи с тенденция след време да надхвърлят вашите основни.
Това,което е нужно е Интернет,не повече от няколко минутки дневно !
Просто трябва да гледате определените за това реклами .
Ако ви удовлетворяват условията може да се запознаете с подробностите на сайт: --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
*В сайта ще намерите най подробно обяснение + видео обучение на български и всичко това безплатно !
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/58443/30-50-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/58442/za-cyalata-strana--zlatna-oferta--dohodna-nadomna-rabota
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НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
Допълнителни доходи и възможност с течение на времето да печелите всеки месец от 1000 лева и нагоре от дома си!
Вие сте си шеф, вие решавате колко да работите! За повече информация, влезте в сайта->
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/58441/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Къща за гости ХЕРА-с.Чифлик
Къща за гости ХЕРА е отворена за посетители през януари 2010 година.Намира се в началото на к.к. Чифлик в сърцето
на Стара Планина и на 15 км. от град Троян.Заповядайте при нас,тук ще се насладите на топлото посрещане и
незабравимата атмосфера на Троянския балкан. Постарали
сме се да осигурим всичко необходимо за Вашата
комфортна почивка.Всички стаи са със самостоятелни санитарни възли,тераса,интернет и кабелна телевизия.На Ваше
разположение са 2 напълно оборудвани кухни. Едната с голяма трапезария за 30 души, другата трапезария е за 12 души.
В двора има детски кът за игра,барбекю и тревна площ .Имаме и паркинг.
Самата къща е оборудвана с външна изолация,локално парно отопление и електрогенератор.
Разполагаме с 7 двойни стаи,4 апартамента и 1 единична стая.Общия капацитет е 31 места.
По предварителна заявка предлагаме домашно приготвена храна.За развлечение на децата имаме-федербал,топки,детски
колелета,стая с играчки.
За Вашето удобство къщата е оборудванас -2 хладилника,2 микровълнови печки,2 електрически
печки,скари-електрическа
и
дървена,газов
котлон,котлон
витрокерамика,сокоизтисквачка,преалня,кафемашина,миксер,сешоар,кафеварка,фритюрник,
тостер,уредба,ютия.Тенджери,тигани,тави,купи за салати,чинии,вилици,лъжици,ножове,сол,захар,оцет,олио.
Цени:
40лв. – двойна стая
60лв.-апартамент(3 или 4 )души
30лв. – единична стая
За допълнително легло +10 лв.
Предлагаме закуска по желание-мекици,палачинки,пържени филийки,баница,принцеси.
На всеки 4 нощувки-1 подарък. В посочените цени влизат
туристическа такса,ползване на всички съоръжения в
къщата-отопление,топла вода,кабелна телевизия,интернет,кухни,трапезарий,барбекю,паркинг......
Тел. За контакти:0885191105; 0884388976
www.hera-chiflik.net
http://obiavidnes.com/obiava/58440/kyshta-za-gosti-hera-schiflik

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.
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НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр. Велико Търново
0884 57 80 53
0877 37 20 83
http://obiavidnes.com/obiava/58439/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.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр. Велико Търново
0884 57 80 53
0877 37 20 83
http://obiavidnes.com/obiava/58438/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.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр. Велико Търново
0884 57 80 53
0877 37 20 83
http://obiavidnes.com/obiava/58437/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

СИГУРНА РАБОТА
Предлагаме ви сигурна работа по интернет небходимо ви е само 30 мин. на ден.Допълнете свободното си време и
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увеличете доходите си.Работата е лесна и всеки може да се справи с лекота.Можете да работите от дома си или офиса
ви.В нашия сайт можете да намерите подробности как се плаща и всичко което ви интересува вищте в сайта ни
www.partybux.ovo.bg skype име- obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/58436/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/58435/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

СИГУРНА РАБОТА
Предлагаме ви сигурна работа по интернет небходимо ви е само 30 мин. на ден.Допълнете свободното си време и
увеличете доходите си.Работата е лесна и всеки може да се справи с лекота.Можете да работите от дома си или офиса
ви.В нашия сайт можете да намерите подробности как се плаща и всичко което ви интересува вищте в сайта ни
www.partybux.ovo.bg skype име- obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/58434/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/58433/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/58432/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/58431/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt

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.
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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

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

Хидрофобен Шперплат за кофраж - 42лв с ДДС - WWW.SHPERPLAT.COM
Планет Строй 2008 ООД предлага:
http://obiavidnes.com/obiava/58428/hidrofoben-shperplat-za-kofraj---42lv-s-dds---wwwshperplatcom

Йонизатор Озонотор за въздух и вода
Озонотор за въздух и вода
Озонотор за въздух и вода, Йонизатор ”AEROION”, Йонизатор и генератор на озон ”M Fresh”
ще откриете в ”БГ магазин”. Устройствата са необходими за всеки дом или офис,
премахват замърсявания и спомагат за унищожаването на болестотворни организми.
www.miramarket.net
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/58427/yonizator-ozonotor-za-vyzduh-i-voda

Целутрон,Йонизатори,ДЕТОКСИКАТОР,Пейнт зуум
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 !
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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
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/58426/celutronyonizatoridetoksikatorpeynt-zuum

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/58425/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den-

Машина за хрупкави картофени спирали Spiral Potato Slicer
Машина за хрупкави картофени спирали Spiral Potato Slicer
МАШИНА ЗА ХРУПКАВИ КАРТОФЕНИ СПИРАЛИ SPIRAL POTATO SLICER
Машината за хрупкави картофени спирали Spiral Potato Slicer използва патентована технология
за спираловидно нарязване на зеленчуци – картофи, краставици, моркови, лук и др.,
при която максимално се запазват хранителните вещества в зеленчуците – не се получава смачкване
или раздробяване на съответният продукт.
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Лазерно заточените ножове позволяват обработката на един картоф – нарязване и нанизване
на дървено шишче да става за 7 секунди, а получената атрактивна форма ще впечатли Вашите приятели,
семейство или клиенти.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/58424/mashina-za-hrupkavi-kartofeni-spirali-spiral-potato-slicer

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/58423/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/58422/30-50-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/58421/za-cyalata-strana--zlatna-oferta--dohodna-nadomna-rabota
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НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
Допълнителни доходи и възможност с течение на времето да печелите всеки месец от 1000 лева и нагоре от дома си!
Вие сте си шеф, вие решавате колко да работите! За повече информация, влезте в сайта->
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/58420/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

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
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/58419/grou-komb-lazerna-chetka-za-kosa

15.6" (39.62 cm) Asus X501U-XX039V
15.6" (39.62 cm) Asus X501U-XX039V, refurbished, бял, двуядрен AMD® C-60 1.0/1.33GHz, HD LED Display (HDMI), 2GB,
320GB, Windows7 Home Premium, 1.9kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/58418/156-3962-cm-asus-x501u-xx039v

Noctua NH-D14
Noctua NH-D14, LGA775/1155/1366/AM2/AM3
http://obiavidnes.com/obiava/58417/noctua-nh-d14

Noctua NH-D14
Noctua NH-D14, LGA2011
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http://obiavidnes.com/obiava/58416/noctua-nh-d14

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/58415/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/58414/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

Товарни превози
услуги без почивен ден
http://obiavidnes.com/obiava/58413/tovarni-prevozi

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/58412/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/58411/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/58410/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
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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/58409/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt

Електромагнитен пулсов масажор за крака и тяло с инфрачервено нагряване
Електромагнитен пулсов масажор за крака и тяло с инфрачервено нагряване
ЕЛЕКТРОМАГНИТЕН ПУЛСОВ МАСАЖОР ЗА КРАКА С ИНФРАЧЕРВЕНО НАГРЯВАНЕ И САМОЗАЛЕПВАЩИ СЕ
ЕЛЕКТРОИМПУЛСНИ ЕЛЕКТРОДИ ЗА
"АШИ" ТЕРАПИЯ.
Методът на рефлексността на краката е начин за стимулиране на различни зони от ходилата, което впоследствие
оказва влияние върху съответната част от тялото. Както имунната система предпазва и лекува
болестите, така и рефлексността на ходилата служи за стимулиране на организма и повишаване на жизнения тонус.
Лечение посредством стимулиране на акупунктурните точки
Редовното прилагане на акупунктура повишава притока и циркулацията
на енергия в човешкия организъм, подпомага лечението на болести и помага за укрепване на здравето.
ИНФРАЧЕРВЕНА ТЕРАПИЯ :
осигурява продължително отделяне на топлина за ефективно стимулиране на кръвообръщението,
което повишава телесното здраве.
Цена 190лв
Комплекта съдържа :
1. Основен модул за биологически електромагнитни вълнови масажни импулси с акупунктурно моделирана поставка за
ходила
с вградени инфрачервени излъчватели и изходи за електроди за тяло - 1 бр.;
2. Дистанционно управление - 1 бр.;
3. Комплект кабели за електроди - 2 бр.;
4. Комплект двойка самозалепващи електроди - 3 бр.;
5. Захранващ адаптор с кабел - 1 бр.;
6, Колан за окачване на електроди за тяло - 1 бр.;
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/58408/elektromagniten-pulsov-masajor-za-kraka-i-tyalo-s-infracherveno-nagryavane

30-50 лева дневно , само за няколко минути на ден !
Описание
Предлагам възможност за изкарване на допълнителни доходи с тенденция след време да надхвърлят вашите основни.
Това,което е нужно е Интернет,не повече от няколко минутки дневно !
Просто трябва да гледате определените за това реклами .
Ако ви удовлетворяват условията може да се запознаете с подробностите на сайт: --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
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ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
*В сайта ще намерите най подробно обяснение + видео обучение на български и всичко това безплатно !
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/58407/30-50-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

!
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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/58406/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/58405/30-50-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/58404/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/58403/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

елитна компания
Атрактивна мацка предлага еротични забавления.Работя денонощно и предимно на мой адрес,но може да дойда и при
тебе.Предлагам както стандартна,така и нестандартна услуга
http://obiavidnes.com/obiava/58402/elitna-kompaniya

хоспис Надежда
Хоспис Надежда е самостоятелно, лицензирано за страната лечебно заведение, в което се осъществява денонощно
медицинско наблюдение, лекарски контрол и комплексно обгрижване на болни с хронично-инвалидизиращи заболявания.
http://www.hospice-hope.com
http://obiavidnes.com/obiava/58401/hospis-nadejda

хоспис Надежда
Хоспис Надежда е самостоятелно, лицензирано за страната лечебно заведение, в което се осъществява денонощно
медицинско наблюдение, лекарски контрол и комплексно обгрижване на болни с хронично-инвалидизиращи заболявания.
http://www.hospice-hope.com
http://obiavidnes.com/obiava/58400/hospis-nadejda

хоспис Надежда
Хоспис Надежда е самостоятелно, лицензирано за страната лечебно заведение, в което се осъществява денонощно
медицинско наблюдение, лекарски контрол и комплексно обгрижване на болни с хронично-инвалидизиращи заболявания.
http://www.hospice-hope.com
http://obiavidnes.com/obiava/58399/hospis-nadejda

хоспис Надежда
Хоспис Надежда е самостоятелно, лицензирано за страната лечебно заведение, в което се осъществява денонощно
медицинско наблюдение, лекарски контрол и комплексно обгрижване на болни с хронично-инвалидизиращи заболявания.
http://www.hospice-hope.com
http://obiavidnes.com/obiava/58398/hospis-nadejda

Автосервизни услуги младост
От 1 година водя колата си в автосервиз АУТОЕКСПРЕС-7 и съм много доволен. Служителите там са професионалисти
и работят много съвестно. Освен това цените на този автосервиз са доста ниски спрямо другите. Телефон за контакти:
0876511460
http://obiavidnes.com/obiava/58397/avtoservizni-uslugi-mladost
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Немска автоматична машина за СТИРОПОР
Немска автоматична машина за СТИРОПОР с автоматично зареждане, отваряне , затваряне,вадене на блок и т.н. за
2 размера блокове - 1,25 х0,50х4,00 метра и 1,00х0,50х4,00 метра , като по-малкия размер във височина се постига с
оригинална нарязана паропропускаща алуминиева плоча 0,25х0,50х4,00 метра , която се поставя на дъното на машината.
Комплекта включва също пакетираща машина и нарязваща машина за блоковете. Цената за комплекта машини е 45 000
лева без ДДС . тел. 0887 303 307
http://obiavidnes.com/obiava/58396/nemska-avtomatichna--mashina--za-stiropor

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/58395/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/58394/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/58393/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

Детективска Агенция АЯКС -0888135197-Стара Загора
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/58392/detektivska-agenciya-ayaks--0888135197-stara-zagora

ДЕТЕКТИВСКА агенци АЯКС - изневери,издирване,проучване,справки
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
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2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/58391/detektivska-agenci-ayaks---izneveriizdirvaneprouchvanespravki

Детективска агенция Аякс предлага всякакъв вид детективски услуги
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/58390/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

15.6" (39.62 cm) ACER E1-531-B9604G50Maks
15.6" (39.62 cm) ACER E1-531-B9604G50Maks, двуядрен Pentium® B960 2.2Ghz, HD LED Display (HDMI), 4GB, 500GB,
Linux, 2.4kg, 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/58389/156-3962-cm-acer-e1-531-b9604g50maks

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/58388/30-50-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/58387/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/58386/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

15.6" (39.62 cm) ACER E1-531G-B9604G75Maks
15.6" (39.62 cm) ACER E1-531G-B9604G75Maks, двуядрен Pentium® B960 2.2Ghz, HD LED Display & GeForce GT 710M 1GB
(HDMI), 4GB, 750GB, Linux, 2.4kg, 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/58385/156-3962-cm-acer-e1-531g-b9604g75maks

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/58384/sigurna-rabota

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/58383/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/58382/predlagam-dopylnitelna-rabota-po-internet
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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/58381/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

30-50 лева дневно , само за няколко минути на ден !
Описание
Предлагам възможност за изкарване на допълнителни доходи с тенденция след време да надхвърлят вашите основни.
Това,което е нужно е Интернет,не повече от няколко минутки дневно !
Просто трябва да гледате определените за това реклами .
Ако ви удовлетворяват условията може да се запознаете с подробностите на сайт: --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
*В сайта ще намерите най подробно обяснение + видео обучение на български и всичко това безплатно !
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/58380/30-50-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/58379/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 .
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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/58378/30-50-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/58377/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/58376/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

14" (35.56 cm) ACER V3-471-32346G75Madd
14" (35.56 cm) ACER V3-471-32346G75Madd, златист, двуядрен Intel® Core™ i3 2348M 2.3GHz, HD LED Display (HDMI),
6GB, 750GB, USB3.0, Linux, 2.26kg, 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/58375/14-3556-cm-acer-v3-471-32346g75madd

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/58374/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
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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/58373/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

СИГУРНА РАБОТА
Предлагаме ви сигурна работа по интернет небходимо ви е само 30 мин. на ден.Допълнете свободното си време и
увеличете доходите си.Работата е лесна и всеки може да се справи с лекота.Можете да работите от дома си или офиса
ви.В нашия сайт можете да намерите подробности как се плаща и всичко което ви интересува вищте в сайта ни
www.partybux.ovo.bg skype име- obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/58372/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/58371/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/58370/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/58369/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt

30-50 лева дневно , само за няколко минути на ден !
Описание
Предлагам възможност за изкарване на допълнителни доходи с тенденция след време да надхвърлят вашите основни.
Това,което е нужно е Интернет,не повече от няколко минутки дневно !
Просто трябва да гледате определените за това реклами .
Ако ви удовлетворяват условията може да се запознаете с подробностите на сайт: --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
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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/58368/30-50-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/58367/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/58366/30-50-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/58365/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/58364/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/58363/detektivska-agenciya-inkognito-chasten-detektiv

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
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-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>JPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/58362/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>JPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
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тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/54959/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

10.1" (25.65 cm) Asus VivoTab Smart
10.1" (25.65 cm) Asus VivoTab Smart, таблет, черен, мулти-тъч IPS LED дисплей, двуядрен Intel® Atom™ Z2760 1.8GHz,
2GB RAM, 64GB вградена памет, 802.11n, camera, Windows8, 580g., 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/58361/101-2565-cm-asus-vivotab-smart

10.1" (25.65 cm) Asus VivoTab Smart
10.1" (25.65 cm) Asus VivoTab Smart, таблет, бял, мулти-тъч IPS LED дисплей, двуядрен Intel® Atom™ Z2760 1.8GHz, 2GB
RAM, 64GB вградена памет, 802.11n, camera, Windows8, 580g., 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/58360/101-2565-cm-asus-vivotab-smart

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/58359/nova-kreditna-liniya-za-malkiya-i-sreden-biznes-ot-ay-ef-dji-lizing-ad

11.6" (29.46 cm) Asus X201E-KX010DU
11.6" (29.46 cm) Asus X201E-KX010DU, син, двуядрен Celeron® 847 1.1 GHz, HD LED Display (HDMI), 2GB, 320GB, Linux,
1.3kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/58358/116-2946-cm-asus-x201e-kx010du

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/58357/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/58356/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/58355/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/58354/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/58353/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/58352/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt

Ай Еф Джи Лизинг АД предоставя кредит и лизинг за покупка на жилище.
Ай Еф Джи Лизинг АД предоставя кредит и лизинг за покупка на жилище.
Ай Еф Джи Лизинг АД (www.ifgleasing.eu) предлага финансиране за покупка на жилище или имот. Дружеството получи
транш от 300 000 евро и преференциалните условия по ипотечните кредити и лизинг са в сила до достигане на лимита.
Кредит за Вашия дом е изцяло съобразен с потребностите на клиента. Сумите, които се предоставят са от 10 000 до
100 000 лева. С цел улеснение на клиента периодът за разглеждане на документите е сведен до минимум. При
кандидатстване за кредит за покупка на жилище се изготвя индивидуален план за всеки клиент, без скрити условия и
такси.
За повече информация, моля, изпратете Вашето запитване на e-mail: office@ifgleasing.eu.
...Защото ние сме експертът в кредитирането...
http://obiavidnes.com/obiava/58351/ay-ef-dji-lizing-ad-predostavya-kredit-i-lizing-za-pokupka-na-jilishte

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.
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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/58350/nova-kreditna-liniya-za-malkiya-i-sreden-biznes-ot-ay-ef-dji-lizing-ad

500GB WD Elements черен 2.5" (6.35 cm)
500GB WD Elements черен 2.5" (6.35 cm), външен, USB3.0 (+захранване през USB), 2г гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/58349/500gb-wd-elements-cheren-25-635-cm

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/58348/hidrofoben-shperplat-za-kofraj---42lv-s-dds---wwwshperplatcom

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/58347/30-50-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/
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http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/58346/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/58345/30-50-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/58344/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/58343/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Детективска Агенция Фокс-София -Детективски Услуги
Частна Детективска агенция-Фокс.
Дейността на детективска агенция Фокс се извършва
на територията на цяла България, напълно дискретно!
-Разкрива изневери,издирва личности
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-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/58342/detektivska-agenciya-foks-sofiya--detektivski-uslugi

Частен детектив-Детективска агенция Фокс-Варна
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/58341/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-foks-varna

Детективска Агенция Фокс Детективски Услуги-Хасково
Детективски услуги от Детективска агенция Фокс
Предлаганите Детективски услуги са
с гарантирана поверителност!
Разкриване на изневери,фирмено разследване,
издирване-лица,наблюдение,консултации.
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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/58340/detektivska-agenciya-foks--detektivski-uslugi-haskovo

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/58339/detektivska-agenciya-ayaks-e-vashiyat-uspeshen-izbor-na-chasten-detektiv

1000GB WD Elements черен 2.5" (6.35 cm)
1000GB WD Elements черен 2.5" (6.35 cm), външен, USB3.0 (+захранване през USB), 2г гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/58338/1000gb-wd-elements-cheren-25-635-cm

УЛТРАЗВУКОВА мини ПЕРАЛНЯ ** 69 лв.
УЛТРАЗВУКОВА мини, “джобна” ПЕРАЛНЯ “VOLСANO”
** ПЕРЕ БЕЗПЛАТНО с УЛТРАЗВУК и “ТВЪРДА ВАРОВИТА ВОДА”!
** РАЗМЕРИ: 10х7х1,5 см., ТЕГЛО 250 гр. и МОЩНОСТ 4W!
** ИКОНОМИЯ НА ВОДА, ОМЕКОТИТЕЛ, ПРАХ ЗА ПРАНЕ и др.
** НАГРАДЕНА С 5 ЗЛАТНИ МЕДАЛА ОТ ПЛОВДИВСКИЯ ПАНАИР!
** ЕДИНСТВЕНА В СВЕТА СИСТЕМА ЗА ПРАНЕ С УЛТРАЗВУК, МАГНИТНА
ОБРАБОТКА НА ВОДАТА и NANO-SLIVER ДЕЗИНФЕКЦИЯ!
Първата в света “джобна” пералня за ултразвукова обработка и дезинфекция на тъканите.
Има елипсовидна форма с мини (“джобни”) размери: 70х100х15 мм и тегло: само 240 грама.
Ултразвукът прониква между влакната на тъканите и ги изпира без механично въздействие и износване на дрехите,
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както е при традиционните перални.
Магнитната обработка на водата неутрализира вредното влияние на “твърдата варовита вода” и благодарение на
нано-силвър технология се отделят милиарди сребърни йони, които дезинфекцират на 100% тъканите.
ПРЕДИМСТВА:
- съхранява цветовете и структурата на тъканите и напълно ги дезинфекцира (без висока температура и кипене);
- дрехите не се деформират и износват, тъй като липсва механично триене;
- невероятни икономии: на вода: 70% (необходими са само 20 л.); на ел.енергия: 99,9% (мощността е само 4 W), на
перилни препарати: 60% (1 супена лъжица на 1 кг. пране) и на омекотители: 100%;
- изключително висока ефективност: цената на пералнята е десетки пъти по-ниска в сравнение с аналогични перални;
- поради джобния формат и тегло само 240 гр. мини пералнята е удобна за ползване: при командировка, на вилата, при
почивка на море и т.н.;
- пълна безопасност и безвредност при експлоатация (без шум и вибрации) и не изисква задължително присъствие при
пране.
ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ:
- потребляема мощност: 4 W;
- тегло: 240 гр.;
- форма елипсовидна с размери: 70х100х15 мм;
- оптимално количество на прането: 1,5-2,0 кг.;
- оптимален обем на водата: 20 л.;
- оптимално количество на праха за пране: 1-2 супени лъжици на 2 кг. сухо пране;
- оптимална температура на перилния разтвор: 40-80 С;
- продължителност на изпиране: 50-60 мин.;
ЦЕНА: 69 лв.
Гаранция 1 г.
ПОКУПКИ:
София, пазар “Борово”, павилион 12
(срещу входа на супермаркет “Европа)
или по куриер Еконт Експрес с наложен платеж;
такса с намаление -20% при получаване от офиса 5,90 лв.,
и до адрес: 7 лв. и получаване на следващия ден.
КОНТАКТИ:
02/855 26 35; 0887/255 692; albods@abv.bg
ОНЛАЙН МАГАЗИНИ:
www.albo-bg.com
www.albobg.com
http://obiavidnes.com/obiava/58337/ultrazvukova-mini-peralnya--69-lv

19" (48.26 cm) Samsung S19B420BW 5ms
19" (48.26 cm) Samsung S19B420BW 5ms, LED, 1000:1 250cd/m2, DVI, TCO 5.0, черен, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/58336/19-4826-cm-samsung-s19b420bw-5ms

21.5" (54.61 cm) Samsung S22C200B 5ms
21.5" (54.61 cm) Samsung S22C200B 5ms, FULL HD LED, MEGA DCR 250cd/m2, DVI, черен, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/58335/215-5461-cm-samsung-s22c200b-5ms

Силиконова смазка D-99
Силиконова смазка D-99, 400ml.
http://obiavidnes.com/obiava/58334/silikonova-smazka-d-99
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StarCraft II Heart of The Swarm
StarCraft II Heart of The Swarm, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/58333/starcraft-ii-heart-of-the-swarm

UV УВ ЛАМПА 36 W, УВ ГЕЛ, НОКТОПЛАСТИКА
ЧИСТО НОВИ!!! 100% ГАРАНЦИЯ ЗА КАЧЕСТВО
UV Професионални лампи
36 вата (4 х 9 W) - 4 бр 9W крушки
Автоматичен таймер (120 сек) както и постоянен режим на работа
Може да се използва и за шиллак
Цвят: бял, розов
Тегло на опаковката: 1,133 кгРазмер на опаковката: 28.3/24.3/10,6 см
Предлагаме и резервни ув крушки на цена 7.00 лв за 1 бр КАКТО И ГОТОВИ СТАРТОВИ КОМПЛЕКТИ С ВСИЧКО
НЕОБХОДИМО.
http://obiavidnes.com/obiava/58332/uv-uv-lampa-36-w-uv-gel-noktoplastika

Пастиране-машинно на автомобили
Пастирам и полирам автомобили с машина.
След пастирането автомобилът запазва перфектният си вид за дълго време
Цена 50 лв. за автомобил.
София, кв. Лозенец
http://www.avtopolirane.freeoda.com
http://obiavidnes.com/obiava/58331/pastirane-mashinno-na-avtomobili

Покриви и навеси от сандвич панели
Панелът се състои от два листа двустранно поцинкована ламарина и сърцевина от стиропор.От двете страни на панела
е нанесено цветно полиестерно покритие.
Сандвич панелите могат да се монтират върху метална, дървена или бетонова конструкция.
Освен панелите можем да ви доставим подходящите винтове, обшивки и улуци за покрива.
Цената за 4-ребрен покривен панел е 40 mm 23-25 лева за 1 m
http://obiavidnes.com/obiava/58330/pokrivi-i-navesi-ot-sandvich-paneli

Сандвич панели
За изграждане на метални халета, складове, магазини, промишлени, селскостопански и други постройки. Панелите се
доставят в шест стандартни цвята, нарязани и готови за монтаж.
Ниски цени:
40 mm стенен панел: 22-24 лева за 1 m
http://obiavidnes.com/obiava/58329/sandvich-paneli

Вечерен курс по бразилски португалски
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Учебен център Орбис организира вечерен курс по бразилски португалски за начинаещи. Курсът се провежда по
системата Falar, Ler, Escrever. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане,
говорене. Нивото въвежда основна лексика от 1500 - 1800 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване.
Продължителност 50 учебни часа, вторник и четвъртък от 18.30 до 20.30 часа. Цена 160 лв. Начало: 19.03.2013г.
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/58328/vecheren-kurs-po-brazilski-portugalski

Неделен курс по бразилски португалски
Учебен център Орбис организира неделен курс по бразилски португалски, трето ниво. Курсът се провежда по системата
Falar, Ler, Escrever. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1500 - 1800 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване. Продължителност
50 учебни часа, неделя от 15.00 до 17.30 часа. Цена 160 лв. Начало: 10.03. 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/58327/nedelen-kurs-po-brazilski-portugalski

Курс по португалски език за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по португалски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1500 - 1800 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на португалски език.
Продължителност 50 часа, два пъти седмично (вторник и четвъртък) от 18.30 до 20.30 часа. Цена 160 лв. Начало:
09.04.2013г.
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/58326/kurs-po-portugalski-ezik-za-nachinaeshti

КУРС ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК – B1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по френски език, ниво B1. По време на обучението се развиват всички
езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Въвежда се необходимата за нивото лексика и граматика и се
акцентира върху уменията за изразяване на френски език. Часовете се провеждат два пъти седмично, вторник и
четвъртък, от 18.30 до 20.30, общо 80 учебни часа. Цена 250 лв. Начало: 19.03.2013г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване :
Учебен център Орбис
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Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http: // www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/58325/kurs-po-frenski-ezik--b1

Курс по френски език за начинаещи
Учебен център Орбис организира курс по френски език по системата ECHO, начално ниво. По време на обучението се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от около 1800 – 2000
думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на френски език. Цена 250 лв.
Продължителност 80 часа, два пъти седмично (сряда и петък) от 18.30 до 20.30 часа. Начало: 20.03.2013г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за вас време по 10 лв на час.
Допълнителна информация и записване :
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http: // www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/58324/kurs-po-frenski-ezik-za-nachinaeshti

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
http://obiavidnes.com/obiava/58323/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/58322/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
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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/58321/nedelen-kurs-po-italianski-ezik

РЕМОНТ НА ПОКРИВИ ВСИЧКО ЗА РЕМОНТА НА ВАШИЯТ ПОКРИВ
"Жорстрой" EOOД Предлагаме професионални и качествени услуги за ремонт на покриви. Независимо от вида на
конструкцията всеки покрив се нуждае периодично от ремонт и профилактика. Фирмата е създадена с най-голямо
желание да предложим на клиентите си отлична услуга за ремонт на покривни конструкции. Стремежът ни е след
нашата работа да не се налагат никакви интервенции и поправки за период от поне 15 години. Благодарение на
професионализма и дългогодишния опит, натрупан от нашите специалисти можем да предложим качествено и
най-важното дългосрочно решение на проблемите с вашия покрив.
.Остраняване на течове
.Хидроизолации
.Покривно тенекеджийство
.Дървени и метални покривни конструкции
.Навеси
.Беседки
.Усвояване на тераси
.Пренареждане на керемиди на стари и нови покриви
.Ремонт на покриви с керемиди
.Претърсване на покрива за евентуални проблеми (счупени керемиди и други)
.Разкриване на покрив
.Сортиране на керемидите
.Преглед и ремонт на дървените части на покрива – летви и евентуално греди
.Почистване на дъсчената основа
.Полагане на хидроизолация по избор на клиента
.Нареждане на керемиди
.Подмазване на капаците с варо-циментов разтвор
.Измазване на комини с варо-циментов разтвор
.Издигане на покрива и направа на обитаеми тавански помещения
.Строителство
.Боядисване
.Гипсокартон
.Топлоизолация
.Замазки
.Груб строеж
Високо качество и гаранция-ще се убедите във високото kачество на работа! Спестявате пари и време, цени -Достъпни и
Реални! Получавате професионална и висококвалифицирана услуга! Гарантираме абсолютна Коректност! Спазване на
уговорените срокове! Получавате 100% качествен ремонт
Предлагаме гаранция за всички извършвани услуги и положения труд в зависимост от типа на услугата - от 10 до 15
години.
Нашите цели са да Ви предоставим професионална работа на най-добрите цени на пазара. За нас ще е удоволствие
да Ви помогнем.Обадете ни се и ще останете доволни.Работиме в цялата страна посетете нашият сайт
http://www-jorstroi.dir.bg
Тел;0897362408
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http://obiavidnes.com/obiava/58320/remont-na-pokrivi-vsichko-za-remonta-na-vashiyat-pokriv

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/58319/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/58318/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

СИГУРНА РАБОТА
Предлагаме ви сигурна работа по интернет небходимо ви е само 30 мин. на ден.Допълнете свободното си време и
увеличете доходите си.Работата е лесна и всеки може да се справи с лекота.Можете да работите от дома си или офиса
ви.В нашия сайт можете да намерите подробности как се плаща и всичко което ви интересува вищте в сайта ни
www.partybux.ovo.bg skype име- obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/58317/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/58316/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/58315/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/58314/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt
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Бънджи от Extremezone.bg
Ние от Екстрийм Зона предлагаме на нашите клиенти курс 2 дни ски за начинаещи на витоша. Цената на този курс е 100
лева. Курсът се провежда от истински професионалисти специализирали се в областта на ски-карането.
http://obiavidnes.com/obiava/58313/byndji-ot-extremezonebg

обучение на кучета
Обучение на кучета , общо послушание, социализация, лична защита, подготовка за охрана на обекти, почасово разходки
от професионален инструктор по обучение на кучета, раздвижване на темпераментни породи с велосипед.
http://obiavidnes.com/obiava/58312/obuchenie-na-kucheta

Купи детски стоки от Илинор и спечели!
С отминаването на Коледните празници, промоциите приключиха навсякъде.
Но не и при Нас!!!
От 01 март 2013 фирма ИЛИНОР стартира още една от своите иниацитиви,
която е с подаръци за Вас и цялото Ви семейство!
ИЛИНОР е дистрибутор за България на водещи марки за деца, произведени в Европа - детски обувки BEFADO, детски
пантофки, детски кецове, детски балеринки, детски чорапи и чорапогащи REWON, дървени играчки HABA, детски
играчки, детски дрехи , бебешки дрехи DANY.
В периода 01.03.2013 - 15.04.2013 можете да участвате в играта на ИЛИНОР за Спа уикенд с БЕФАДО в Хисаря на 27 и
28 април 2013 г."
Ваучерът включва:
- 1 нощувка в двойна или тройна стая в х-л Аугуста гр. Хисар за периода 27-28 април 2013г
- Закуска на блок маса, вечеря на обща стойност 50лв.
- Безплатно ползване на закрит басейн, фитнес, сауна и детски кът .
Как да участвате в томболата за един от трите броя ваучери за„Спа уикенд в х-л Аугуста, гр. Хисар” за периода 27-28
април 2013г.!
1. Купете 1 /един/ чифт обувки с марка BEFADO от търговски обект на територията на България или от он-лайн
магазин: shop.ilinor.bg. Запазете касовата бележка или фактурата от покупката, заедно с гаранционната карта за
обувките.
2. Регистрирате ги на сайта на играта ''Befado''от Илинор : www.ilinor.bg
3. Спечелете!!!
Повече информация за самата игра можете да прочетете на: http://www.ilinor.bg/game.php
Детски обувки, детски пантофки, гуменки, сандали,балеринки, текстилни обувки Befado,детски играчки HABA, дървени
играчки HABA, детски чорапи, детски чорапогащи, качествени детски стоки, outlet, повече за нашите продукти
прочетете на shop.ilinor.bg
http://obiavidnes.com/obiava/58311/kupi-detski-stoki-ot-ilinor-i-specheli

Заеми, Кредити - бързи и лесни
ЗАЕМИ, КРЕДИТИ
http://obiavidnes.com/obiava/58310/zaemi-krediti---byrzi-i-lesni

30-50 лева дневно , само за няколко минути на ден !
Описание
Предлагам възможност за изкарване на допълнителни доходи с тенденция след време да надхвърлят вашите основни.
Това,което е нужно е Интернет,не повече от няколко минутки дневно !
Просто трябва да гледате определените за това реклами .
Ако ви удовлетворяват условията може да се запознаете с подробностите на сайт: --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
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ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
*В сайта ще намерите най подробно обяснение + видео обучение на български и всичко това безплатно !
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/58309/30-50-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/58308/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/58307/30-50-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/58306/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/58305/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Възстановяване на автостъкла
Знаете ли ,че те се ремонтират? http://Spukanostaklo.com ще ви помогне,ако Ви удари камъче и се образува люспа ,
звездичка или подобен проблем върху Вашето стъкло. Не чакайте да стане късно потърсете ни за да дадете втори шанс
на Вашето автостъкло. На тел.0878267926 се обадете и не се бавете сами си помогнете ,или на www.spukanostaklo.com
ме намерете.
http://obiavidnes.com/obiava/58304/vyzstanovyavane-na-avtostykla

БЕНЗИНОВИ ХРАСТОРЕЗИ / ЧУПЕЩ ПРЪТ / ТЕМПОМАТ / САМАР/ КАСКА/ - МОДЕЛ 2013
ГОДИНА
Професионални бензинови косачки /храсторези/ за косене на груби треви, издънки и храсти. Доставя се в комплект с
кордова глава и тризъб метален диск с ф 255 мм за косене на треви. 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 раменен колан с предно закопчаване, повдигаща
кука за лесна употреба на уреда без излишно натоварване.Косачката се предлага на едро и дребно.

- 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/58303/benzinovi-hrastorezi--chupesht-pryt--tempomat--samar-kaska---model-2013-godina

БЕНЗИНОВИ ХРАСТОРЕЗИ / ЧУПЕЩ ПРЪТ / ТЕМПОМАТ / САМАР/ КАСКА/ - МОДЕЛ 2013
ГОДИНА
Професионални бензинови косачки /храсторези/ за косене на груби треви, издънки и храсти. Доставя се в комплект с
кордова глава и тризъб метален диск с ф 255 мм за косене на треви. 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 раменен колан с предно закопчаване, повдигаща
кука за лесна употреба на уреда без излишно натоварване.Косачката се предлага на едро и дребно.

- 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
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http://obiavidnes.com/obiava/58302/benzinovi-hrastorezi--chupesht-pryt--tempomat--samar-kaska---model-2013-godina

0877696928 -Частен Детектив - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-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/58301/0877696928--chasten-detektiv---detektivska-agenciya-inkognito

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>JPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
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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/58300/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

InSighting група за личностно развитие 03.04.2013
Подарете си възможността да бъдете себе си сред хора, които вибрират на вашата честота и изповядват Различния
мироглед на живеене
Заповядайте на:
03 април - 19 часа
и станете част от магията да си Инсайтър ;)
Акценти:
Предстои поредна среща на първа Инсайтинг група за личностно развитие, на която може изцяло да се потопим в
непринудената атмосфера на Инсайтинг и заедно да направим следващата крачка по пътя на личностното си развитие.
Заедно можем да споделим опита си от последния месец, да поговорим за уникалното преживяване да бъдем себе си във
всеки миг от живота си, без компромиси и в подкрепящата среда на хора, които споделят различния мироглед за
живеене.
Да кажем едно сърдечно "да" на нашето собствено приключение!
Мястото на срещата е Insighting Centre. Единственото, което е неоходимо да направите, е да дойдете и да бъдете себе
си.
ПРОЧЕТИ ОЩЕ ПО ТЕМАТА:
http://www.insighting.bg
http://obiavidnes.com/obiava/58299/insighting-grupa-za-lichnostno-razvitie--03042013

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
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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.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр. Велико Търново
0884 57 80 53
0877 37 20 83
http://obiavidnes.com/obiava/58298/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.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр. Велико Търново
0884 57 80 53
0877 37 20 83
http://obiavidnes.com/obiava/58297/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.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр. Велико Търново
0884 57 80 53
0877 37 20 83
http://obiavidnes.com/obiava/58296/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas
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Гръцки език, ниво А2 от 23 март 2013
Езиков център „Юнити” организира съботно-неделен курс по гръцки език за второ ниво. Начало на курса: 23 март 2013г.
Цена: 160 лева. За повече информация, можете да посетите страницата ни в интернет: www.unity-centre.org или да се
свържете с нас по електронната поща: office@unity-centre.org или на тел. 0885435908. Записване за курс: ул. „Г.С.
Раковски” 188, ап.2.
http://obiavidnes.com/obiava/58295/grycki-ezik-nivo-a2-ot-23-mart-2013

Английски език, ниво B1 от 19 март 2013
Езиков център „Юнити” организира вечерен курс по английски език за ниво B1. Начало на курса: 19 март 2013г. Цена: 140
лева. За повече информация, можете да посетите страницата ни в интернет: www.unity-centre.org или да се свържете с
нас по електронната поща: office@unity-centre.org или на тел. 0885435908. Записване за курс: ул. „Г.С. Раковски” 188,
ап.2.
http://obiavidnes.com/obiava/58294/angliyski-ezik-nivo-b1-ot-19-mart-2013

Английски език, ниво C1 от 20 март 2013
Езиков център „Юнити” организира вечерен курс по английски език за ниво C1. Начало на курса: 20 март 2013г. Цена: 220
лева. За повече информация, можете да посетите страницата ни в интернет: www.unity-centre.org или да се свържете с
нас по електронната поща: office@unity-centre.org или на тел. 0885435908. Записване за курс: ул. „Г.С. Раковски” 188,
ап.2.
http://obiavidnes.com/obiava/58293/angliyski-ezik-nivo-c1-ot-20-mart-2013

ДЕТЕКТИВСКА агенци АЯКС - изневери,издирване,проучване,справки
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/58292/detektivska-agenci-ayaks---izneveriizdirvaneprouchvanespravki

Детективска агенция Аякс предлага всякакъв вид детективски услуги
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
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http://obiavidnes.com/obiava/58291/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

Рамбо-1 ЕООД Кърти,Почиства, Извозва отпадъците и ВИК
Рамбо-1 ЕООД Кърти,Почиства, Извозва отпадъците, ВИК и Довършителни работи на Ниски Цени!
0878907360,029737707 Румен Радев
http://obiavidnes.com/obiava/25242/rambo1_eood_kyrtipochistva_izvozva_otpadycite_i_vik

Немски език, ниво А1 от 19 март 2013
Езиков център „Юнити” организира вечерен курс по немски език за начинаещи. Начало на курса: 19 март 2013г. Цена: 150
лева. За повече информация, можете да посетите страницата ни в интернет: www.unity-centre.org или да се свържете с
нас по електронната поща: office@unity-centre.org или на тел. 0885435908. Записване за курс: ул. „Г.С. Раковски” 188,
ап.2.
http://obiavidnes.com/obiava/58290/nemski-ezik-nivo-a1-ot-19-mart-2013

X-sale.eu – Онлайн хипермаркет. Разнообразие на най-ниски цени.
Онлайн магазин X-sale.eu предлага на своите посетители многообразие от продукти- стоки за дома, спално бельо ,ръчно
изработени шахове и табли, играчки за възрастни, парти артикули, козметика, GSM аксесоари и много други. Бърза
доставка до всяка точка на страната.
http://www.x-sale.eu/
Телефон за поръчки: 0896 733 186
http://obiavidnes.com/obiava/58289/x-saleeu--onlayn-hipermarket-raznoobrazie-na-nay-niski-ceni

Алуминиева и pvc дограма ,стъклени витрини и врати
Алуминиева и pvc дограма , стъклени витрини и врати ,душ кабини Люлин ,Модерно предградие ,Обеля ,Надежда ,Овча
купел ,Горна баня,Княжево ,Бъкстон ,Бояна ,Мотописта ,Манастирски ливади ,Борово ,Белите брези ,Красно село
,Хиподрума ,Лагера ,Западен парк ,център София. Изработка доставка и монтаж на алуминиеви врати и прозорци
,стъклопакети и комарници. Изработка на плъзгащи врати , паравани и парапети от стъкло ,панорамни стъклени
хармоники. Ремонт и реглаж на стъклени врати и дограма. Изработка на декоративни облицовки и пана от цветно
стъкло. Стъкларски услуги , стъкла , огледала за Люлин .Окачени и структурни фасади София. По индивидуален проект с
гаранция и поддръжка.
http://obiavidnes.com/obiava/58288/aluminieva-i-pvc-dograma-stykleni-vitrini-i-vrati

ИЗТЕГЛЯЩИ ДЮЗИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ НА МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ
Предлагам твърдосплавни и диамантени изтеглящи дюзи за производство /изтегляне/ на метални изделия: стоманени
телове, телове от припои, заваръчни електроди, медни и алуминиеви проводници, метални нишки от месинг, сребро,
злато, платина, волфрам, молибден и др.-техническа помощ за оптимален избор, осигурен ремонт на дюзите
http://obiavidnes.com/obiava/58287/izteglyashti-dyuzi-za-izteglyane-na--metalni-izdeliya

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/58286/nova-kreditna-liniya-za-malkiya-i-sreden-biznes-ot-ay-ef-dji-lizing-ad

ФЛЮС ЗА ДИРЕКТНО ЗАПОЯВАНЕ НА БОБИНАЖНИ ПРОВОДНИЦИ
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Предлагам флюс /химически агент/ за директно калайдисване /запояване/ на тънки емайлирани бобинажни проводници без
необходимост от предварително почистване /отстраняване/ на емайлаковата им изолация
http://obiavidnes.com/obiava/58285/flyus-za-direktno-zapoyavane-na-bobinajni-provodnici

КУПУВАМЕ БИЗНЕС-ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ЗАДЪЛЖЕНИЯ!!!
Предлагаме юридическо съдействие,безплатни юридически консултации. Купуваме ЕТ АД ЕАД ООД ЕООД.
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 Търговския
Закон и ДОПК! 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
отговорност.
Цената,която фирмата длъжник длъжник заплаща на нас е 10% от задълженията или по договаряне за всеки отделен
случай!!!
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ.
Очакваме сериозни бизнес предложения на тел.0886346230 0895034839
http://obiavidnes.com/obiava/58284/kupuvame-biznes-tyrgovski-drujestva-s-zadyljeniya

Медицински университет – гр. Пловдив
Медицински университет – Пловдив е висше държавно училище с предмет на дейност - подготовка и повишаване на
квалификацията на специалисти в областта на медицината и здравеопазването.
http://obiavidnes.com/obiava/58283/medicinski-universitet--gr-plovdiv

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/58282/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/58281/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/58280/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

30-50 лева дневно , само за няколко минути на ден !
Описание
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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/58279/30-50-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/58278/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/58277/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

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.
AЛИКА ЕООД
http://www.apollon.net
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GSM: 0887644838
http://obiavidnes.com/obiava/58276/prodavam-zemedelski-zemi-v-oblast-plovdiv-pazardjik

Хидрофобен Шперплат за кофраж - 42лв с ДДС - WWW.SHPERPLAT.COM
Планет Строй 2008 ООД предлага:
http://obiavidnes.com/obiava/58275/hidrofoben-shperplat-za-kofraj---42lv-s-dds---wwwshperplatcom

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/58274/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/58273/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

СИГУРНА РАБОТА
Предлагаме ви сигурна работа по интернет небходимо ви е само 30 мин. на ден.Допълнете свободното си време и
увеличете доходите си.Работата е лесна и всеки може да се справи с лекота.Можете да работите от дома си или офиса
ви.В нашия сайт можете да намерите подробности как се плаща и всичко което ви интересува вищте в сайта ни
www.partybux.ovo.bg skype име- obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/58272/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/58271/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/58270/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet
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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/58269/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt

Товарни превози
http://obiavidnes.com/obiava/57838
http://obiavidnes.com/obiava/58268/tovarni-prevozi

УЛТРАЗВУКОВА мини ПЕРАЛНЯ ** 69 лв.
УЛТРАЗВУКОВА мини, “джобна” ПЕРАЛНЯ “VOLСANO”
** ПЕРЕ БЕЗПЛАТНО с УЛТРАЗВУК и “ТВЪРДА ВАРОВИТА ВОДА”!
** РАЗМЕРИ: 10х7х1,5 см., ТЕГЛО 250 гр. и МОЩНОСТ 4W!
** ИКОНОМИЯ НА ВОДА, ОМЕКОТИТЕЛ, ПРАХ ЗА ПРАНЕ и др.
** НАГРАДЕНА С 5 ЗЛАТНИ МЕДАЛА ОТ ПЛОВДИВСКИЯ ПАНАИР!
** ЕДИНСТВЕНА В СВЕТА СИСТЕМА ЗА ПРАНЕ С УЛТРАЗВУК, МАГНИТНА
ОБРАБОТКА НА ВОДАТА и NANO-SLIVER ДЕЗИНФЕКЦИЯ!
Първата в света “джобна” пералня за ултразвукова обработка и дезинфекция на тъканите.
Има елипсовидна форма с мини (“джобни”) размери: 70х100х15 мм и тегло: само 240 грама.
Ултразвукът прониква между влакната на тъканите и ги изпира без механично въздействие и износване на дрехите,
както е при традиционните перални.
Магнитната обработка на водата неутрализира вредното влияние на “твърдата варовита вода” и благодарение на
нано-силвър технология се отделят милиарди сребърни йони, които дезинфекцират на 100% тъканите.
ПРЕДИМСТВА:
- съхранява цветовете и структурата на тъканите и напълно ги дезинфекцира (без висока температура и кипене);
- дрехите не се деформират и износват, тъй като липсва механично триене;
- невероятни икономии: на вода: 70% (необходими са само 20 л.); на ел.енергия: 99,9% (мощността е само 4 W), на
перилни препарати: 60% (1 супена лъжица на 1 кг. пране) и на омекотители: 100%;
- изключително висока ефективност: цената на пералнята е десетки пъти по-ниска в сравнение с аналогични перални;
- поради джобния формат и тегло само 240 гр. мини пералнята е удобна за ползване: при командировка, на вилата, при
почивка на море и т.н.;
- пълна безопасност и безвредност при експлоатация (без шум и вибрации) и не изисква задължително присъствие при
пране.
ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ:
- потребляема мощност: 4 W;
- тегло: 240 гр.;
- форма елипсовидна с размери: 70х100х15 мм;
- оптимално количество на прането: 1,5-2,0 кг.;
- оптимален обем на водата: 20 л.;
- оптимално количество на праха за пране: 1-2 супени лъжици на 2 кг. сухо пране;
- оптимална температура на перилния разтвор: 40-80 С;
- продължителност на изпиране: 50-60 мин.;
ЦЕНА: 69 лв.
Гаранция 1 г.
ПОКУПКИ:
София, пазар “Борово”, павилион 12
(срещу входа на супермаркет “Европа)
или по куриер Еконт Експрес с наложен платеж;
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такса с намаление -20% при получаване от офиса 5,90 лв.,
и до адрес: 7 лв. и получаване на следващия ден.
КОНТАКТИ:
02/855 26 35; 0887/255 692; albods@abv.bg
ОНЛАЙН МАГАЗИНИ:
www.albo-bg.com
www.albobg.com
http://obiavidnes.com/obiava/58267/ultrazvukova-mini-peralnya--69-lv

30-50 лева дневно , само за няколко минути на ден !
Описание
Предлагам възможност за изкарване на допълнителни доходи с тенденция след време да надхвърлят вашите основни.
Това,което е нужно е Интернет,не повече от няколко минутки дневно !
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/58266/30-50-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/58265/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 .

Страница 86/140

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

17.03.2013

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/58264/30-50-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/58263/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/58262/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

15.6" (39.62 cm) Toshiba C855-2G9
15.6" (39.62 cm) Toshiba C855-2G9, черен, двуядрен Intel® Core™ i3 3120M 2.5GHz, HD LED Display & AMD HD 7610M 1GB
(HDMI), 4GB, 750GB, USB3.0, no OS, 2.3kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/58261/156-3962-cm-toshiba-c855-2g9

Лепенки пластири за отслабване
Лепенки пластири за отслабване
В пластирите е приложена нанотехнология, благодарение, на която натуралните продукти от лепенката, проникват в
цялото тялото, като предизвиква изгаряне на мастни клетки и намаляване на телесното тегло.
Нано лепенките за отслабване съдържат 100% натурални продукти и работят 24 часа на ден за Вас, без да е необходимо
да променяте начина си на живот.
Пластирите за отслабване имат модерен дискретен външен вид и са лесни за употреба.
Използвайте лепенки за отслабване в продължение на един месец и ще почувствате ефекта.
Нано лепенките са Вашата малка тайна за перфектно тяло!
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Забележка:
Не се препоръчва при хора с алергия към някоя от изброените съставки, бременни и кърмачки.
Опаковка : По 10 бр. в пакетче.
Цена за 1 бр.: 1.60 лв.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
http://obiavidnes.com/obiava/58260/lepenki-plastiri-za-otslabvane

Никотинови лепенки за отказване на цигарите
Никотинови лепенки за отказване на цигарите "Никопласт"
НИКОПЛАСТ е Трансдермална Никотинова Лепенка, която намалява симптомите на никотинова зависимост и
желанието за пушене.
Никотиновата лепенка е една от най-успешните никотин-заместващи програми.
Клиничните тестове показват 92% ефективност на метода.
НИКОТИН0-ЗАМЕСТВАЩО ЛЕЧЕНИЕ
Никотин–заместващото лечение акцентира на временното получаване на никотин /не по-дълго от осем седмици/ от
лицето, опитващо да откаже цигарите, в чист вид /не под формата на тютюн/, за да облекчи никотиновия глад,
съпътстващ отказването. През това време става постепенното адаптиране към живота на непушач.
Лепенката дава по–ниско, но относително постоянно ниво на никотин за времето, през което е поставен. Носи се 24
часа, след което се заменя с нова.
Пълният курс на лечение продължава два месеца, като през първите две седмици (максимум един месец) се използва цяла
лепенка, след което се преминава към половин лепенка.
Отказването от цигарите е трудно, но не и невъзможно!
Никотиновите лепенки са едно от най-ефикасните никотин-заместващи средства за отказване на цигарите.
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/58259/nikotinovi-lepenki-za-otkazvane-na-cigarite

УЛТРАЗВУКОВА мини ПЕРАЛНЯ ** 69 лв.
УЛТРАЗВУКОВА мини, “джобна” ПЕРАЛНЯ “VOLСANO”
** ПЕРЕ БЕЗПЛАТНО с УЛТРАЗВУК и “ТВЪРДА ВАРОВИТА ВОДА”!
** РАЗМЕРИ: 10х7х1,5 см., ТЕГЛО 250 гр. и МОЩНОСТ 4W!
** ИКОНОМИЯ НА ВОДА, ОМЕКОТИТЕЛ, ПРАХ ЗА ПРАНЕ и др.
** НАГРАДЕНА С 5 ЗЛАТНИ МЕДАЛА ОТ ПЛОВДИВСКИЯ ПАНАИР!
** ЕДИНСТВЕНА В СВЕТА СИСТЕМА ЗА ПРАНЕ С УЛТРАЗВУК, МАГНИТНА
ОБРАБОТКА НА ВОДАТА и NANO-SLIVER ДЕЗИНФЕКЦИЯ!
Първата в света “джобна” пералня за ултразвукова обработка и дезинфекция на тъканите.
Има елипсовидна форма с мини (“джобни”) размери: 70х100х15 мм и тегло: само 240 грама.
Ултразвукът прониква между влакната на тъканите и ги изпира без механично въздействие и износване на дрехите,
както е при традиционните перални.
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Магнитната обработка на водата неутрализира вредното влияние на “твърдата варовита вода” и благодарение на
нано-силвър технология се отделят милиарди сребърни йони, които дезинфекцират на 100% тъканите.
ПРЕДИМСТВА:
- съхранява цветовете и структурата на тъканите и напълно ги дезинфекцира (без висока температура и кипене);
- дрехите не се деформират и износват, тъй като липсва механично триене;
- невероятни икономии: на вода: 70% (необходими са само 20 л.); на ел.енергия: 99,9% (мощността е само 4 W), на
перилни препарати: 60% (1 супена лъжица на 1 кг. пране) и на омекотители: 100%;
- изключително висока ефективност: цената на пералнята е десетки пъти по-ниска в сравнение с аналогични перални;
- поради джобния формат и тегло само 240 гр. мини пералнята е удобна за ползване: при командировка, на вилата, при
почивка на море и т.н.;
- пълна безопасност и безвредност при експлоатация (без шум и вибрации) и не изисква задължително присъствие при
пране.
ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ:
- потребляема мощност: 4 W;
- тегло: 240 гр.;
- форма елипсовидна с размери: 70х100х15 мм;
- оптимално количество на прането: 1,5-2,0 кг.;
- оптимален обем на водата: 20 л.;
- оптимално количество на праха за пране: 1-2 супени лъжици на 2 кг. сухо пране;
- оптимална температура на перилния разтвор: 40-80 С;
- продължителност на изпиране: 50-60 мин.;
ЦЕНА: 69 лв.
Гаранция 1 г.
ПОКУПКИ:
София, пазар “Борово”, павилион 12
(срещу входа на супермаркет “Европа)
или по куриер Еконт Експрес с наложен платеж;
такса с намаление -20% при получаване от офиса 5,90 лв.,
и до адрес: 7 лв. и получаване на следващия ден.
КОНТАКТИ:
02/855 26 35; 0887/255 692; albods@abv.bg
ОНЛАЙН МАГАЗИНИ:
www.albo-bg.com
www.albobg.com
http://obiavidnes.com/obiava/58258/ultrazvukova-mini-peralnya--69-lv

Кенгуру Кийпър органайзер за дамска чанта
Кенгуру Кийпър органайзер за дамска чанта
Подредете чантата си за секунди с Кenguru Кiipur:
Как ще ви помогне Кенгуру Кийпър?
събира над 70 предмета
модерен и стилен дизайн
получавате два различни размера, които можете да ползвате отделно или един в друг
подходящ за всеки тип чанта
за повече място в средата може да го обърнете с джобовете навън
смяната на чантите става за секунди
идеален подарък за всяка жена
Интернет магазини
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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/58257/kenguru-kiypyr-organayzer-za-damska-chanta

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/58256/vulkanichni-kamyni

15.6" (39.62 cm) Toshiba C855-2G7
15.6" (39.62 cm) Toshiba C855-2G7, бял, двуядрен Intel® Core™ i3 3120M 2.5GHz, HD LED Display & AMD HD 7610M 1GB
(HDMI), 4GB, 750GB, USB3.0, no OS, 2.3kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/58255/156-3962-cm-toshiba-c855-2g7

15.6" (39.62 cm) Asus X55VD-SX066 +подарък чанта
15.6" (39.62 cm) Asus X55VD-SX066 +подарък чанта, двуядрен Intel® Core™ i3 2328M 2.2GHz, HD LED Display & GeForce
610M 1GB (HDMI), 4GB, 500GB, USB3.0, no OS, 2.53kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/58254/156-3962-cm-asus-x55vd-sx066-podaryk-chanta

11.6" (29.46 cm) Asus X201E-KX012DU
11.6" (29.46 cm) Asus X201E-KX012DU, двуядрен Pentium® 987 1.5GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB, 500GB, Linux, 1.3kg,
2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/58253/116-2946-cm-asus-x201e-kx012du

Слушалки BlackShark Battlefield 3 +подарък L33T Pack
Слушалки BlackShark Battlefield 3 +подарък L33T Pack, микрофон
http://obiavidnes.com/obiava/58252/slushalki-blackshark-battlefield-3-podaryk-l33t-pack

Продавам Ши Цу
Продавам Ши Цу Имаме четири красавици,които скоро ще станат на 40 дена с ваксина и паспорт.Различни разцветки
тел 0876 655 272 Цена по договаряне
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http://obiavidnes.com/obiava/58251/prodavam-shi-cu

Строителство - пътища от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-мейли и Уеб сайтове на Фирми с Строителство - пътища от BUSINESS.bg - бизнес каталог N1 в
България
http://obiavidnes.com/obiava/58250/stroitelstvo---pytishta--ot-businessbg

Авточасти и консумативи за всички марки автомобили - Отстъпка до 50 %
Авточасти и консумативи за всички марки автомобили - Отстъпка до 50 % !!! Продукти от Вносител и водещи
търговски мрежи за авточасти, Директен внос и поръчка . За поръчка ,запитване , контакти и повече информация . Gsm
– 0886581488 . Eмайл адрес : chastite.net@abv.bg skyp - chastite.net ONLINE Магазин www.Chastite.net . Facebook страница
www.facebook.com/pages/Chastitenet/256361047813358 . Авточасти , консумативи , аксесоари ,Фарове, стопове, халогени
,ламарини ,брони ,масла , дебитомери , ходова част , двигател ,радиатори , амортисьори, окачване ,съединители ,
електроника ,ОЕМ -Навигации и мултимедийни системи ,дискове за навигация ,акумулатори гуми и други , всичко което
ви е нужно на едно място много и различни марки на ТОП Цени !!! Авточасти втора употреба за Bmw , vw , audi ,
Mercedes .
http://obiavidnes.com/obiava/58249/avtochasti-i-konsumativi-za-vsichki-marki-avtomobili---otstypka-do-50-

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/58248/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/58247/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

СИГУРНА РАБОТА
Предлагаме ви сигурна работа по интернет небходимо ви е само 30 мин. на ден.Допълнете свободното си време и
увеличете доходите си.Работата е лесна и всеки може да се справи с лекота.Можете да работите от дома си или офиса
ви.В нашия сайт можете да намерите подробности как се плаща и всичко което ви интересува вищте в сайта ни
www.partybux.ovo.bg skype име- obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/58246/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/58245/predlagam-dopylnitelna-rabota-po-internet

ЗАКОННА И СИГУРНА ПЕЧАЛБА ПО ИНТЕРНЕТ
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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/58244/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/58243/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt

30-50 лева дневно , само за няколко минути на ден !
Описание
Предлагам възможност за изкарване на допълнителни доходи с тенденция след време да надхвърлят вашите основни.
Това,което е нужно е Интернет,не повече от няколко минутки дневно !
Просто трябва да гледате определените за това реклами .
Ако ви удовлетворяват условията може да се запознаете с подробностите на сайт: --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
*В сайта ще намерите най подробно обяснение + видео обучение на български и всичко това безплатно !
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/58242/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den-

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.
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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/58241/invertorni-igbt-elektrojeni---argon

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/58240/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/58239/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

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/58238/invertorni-igbt-elektrojeni-viki-mma160

Автоматика за врати, секционни врати, бариери и паркинг системи
Автоматика за врати, секционни гаражни врати, летящи крила, автоматични портални врати, стъклени плъзгащи
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врати с фотоклетки, бариери, боларди, паркинг системи, антипаркинг устройства, заключващи системи, изделия от
желязо, специализирана железария, аксесоари за врати, изделия от ковано желязо с и без автоматика.
http://obiavidnes.com/obiava/58237/avtomatika-za-vrati-sekcionni-vrati-barieri-i-parking-sistemi

ЗАМАЗКА,ТЕРАКОТ,ФАЯНС,НАСТИЛКИ,ГИПСОКАРТОН,БОЯДЖИЙСКИ УСЛУГИ
ЦЯЛОСТНИ И ДОВЪРШИТЕЛНИ СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ :
* ОБЛИЦОВКИ: фаянс, теракота, гранитогрес, мрамор, полагане на мокет, балатум и др.
* МОНТАЖИ НА: тоалетни чинии, казанчета, умивалници, батерии, душ кабини, вани, бойлери, аксесоари , лайсни,
ревизионни отвори, вентилатори.
* БОЯДЖИЙСКИ УСЛУГИ: шпакловки, боядисване с бял и цветен латекс, блажно боядисване, лепене на тапети,
пръскани и декоративни мазилки.
* ДРУГИ:
* ЗАМАЗКИ: Полагане на цименто-пясъчна замазка, Полагане на цименто-пясъчна замазка Полагане на армирана
цименто-пясъчна замазка Полагане на перлито-бетонна замазка, Полагане на самонивелираща се замазка, Направа на
индустриални подове
- Монтаж на ГИПСКАРТОН-окачени тавани, преградни стени, предстенни обшивки. Интериорни решения.
- ЗИДАРИЯ- на тераси, преди монтаж на дограма; изграждане на ново разпределение на стени и др.
- УСВОЯВАНЕ на тераси към стаи.
- 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/58236/zamazkaterakotfayansnastilkigipsokartonboyadjiyski-uslugi

Детективска Агенция Фокс-Професионализъм,бързина,коректност, достоверност!
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
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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/58235/detektivska-agenciya-foks-profesionalizymbyrzinakorektnost-dostovernost

Детективска Агенция Фокс - Детективски Услуги 100% Дисктерно
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/58234/detektivska-agenciya-foks---detektivski-uslugi-100-diskterno

ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ-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.
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
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E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://obiavidnes.com/obiava/58233/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-fox

Фондация Ейнджълс и д-р Димитър Голев- Заедно можем повече!
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. 0391 6 32 02 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/58232/fondaciya-eyndjyls-i-d-r-dimityr-golev--zaedno-mojem-poveche

Дарение на детски център „Ронкалий“ гр Бургас
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/58231/darenie-na-detski-centyr-ronkaliy-gr-burgas

Фондация Ейнджълс с нова благотворителна първомартенска инициатива!
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 за стари хора
„Цвета и Анка Върбанови „ и БЧК. Представителите на трите организации организират продажба на мартенички ,
които са изработени от дом „Цвета и Анка Върбанови. С помощта 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/58230/fondaciya-eyndjyls-s-nova-blagotvoritelna-pyrvomartenska-iniciativa

InSighting Relax Zone 18.03.2013
Мястото за антистрес и дълго жадуван релакс
Времето...за себе си

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
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ПРОЧЕТИ ОЩЕ ПО ТЕМАТА:
http://www.insighting.bg
http://obiavidnes.com/obiava/58229/insighting-relax-zone-18032013

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/58228/30-50-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/58227/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/58226/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Инфраструктура от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-мейли и Уеб сайтове на Фирми с Инфраструктура от BUSINESS.bg - бизнес каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/58225/infrastruktura-ot-businessbg
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15.6" (39.62 cm) ACER V3-571G-73638G1TMaii
15.6" (39.62 cm) ACER V3-571G-73638G1TMaii, четириядрен Intel® Core™ i7 3632QM 2.2/3.2GHz, IPS FULL HD LED
Display & GeForce GT 730M 4GB (HDMI), 8GB, 1TB, USB3.0, Windows8, 2.6kg, 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/58223/156-3962-cm-acer-v3-571g-73638g1tmaii

Доказани Професионални Детективски Услуги - Частен Детектив Инкогнито
Частен Детектив - Съмнения в изневяра ?Търсите частен детектив с професионален опит
в разкриване на изневери?Детективска Агенция Инкогнито ще оправдае вашите очаквания!!
- Разкриване и доказване на изневери
-ИЗДИРВАНЕ на лица със съвременни технологии,
установява биологични родители
- КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ-за частни лица и фирмипазари,продажби,покупки и др.
- СПРАВКИ-биографични данни-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация,
проследяване на активи и пасиви.
- GPS контрол за наблюдение,
монтаж на скрито видео и аудио наблюдениев сгради и автомобили, както и откриване на скрити
микрофони и камери.
- КОМПЮТЪРНИ ПРОГРАМИ за сигурност и проследяване
на комуникации.
-Частни детективи Инкогнито
предлагат 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/58222/dokazani-profesionalni-detektivski-uslugi---chasten-detektiv-inkognito

Частен Детектив - Стара Загора , Русе , Пловдив от Частен Детектив Инкогнито
Частен Детектив - Съмнения в изневяра ?Търсите частен детектив с професионален опит
в разкриване на изневери?Детективска Агенция Инкогнито ще оправдае вашите очаквания!!
- Разкриване и доказване на изневери
-ИЗДИРВАНЕ на лица със съвременни технологии,
установява биологични родители
- КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ-за частни лица и фирмипазари,продажби,покупки и др.
- СПРАВКИ-биографични данни-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация,
проследяване на активи и пасиви.
- GPS контрол за наблюдение,
монтаж на скрито видео и аудио наблюдениев сгради и автомобили, както и откриване на скрити
микрофони и камери.
- КОМПЮТЪРНИ ПРОГРАМИ за сигурност и проследяване
на комуникации.
-Частни детективи Инкогнито
предлагат професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
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тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/58221/chasten-detektiv---stara-zagora--ruse--plovdiv-ot-chasten-detektiv-inkognito

Стълбища, перила, парапети, стъпала от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Стълбища, перила, парапети, стъпала от BUSINESS.bg бизнес каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/58220/stylbishta-perila-parapeti-stypala-ot-businessbg

Детективска Агенция - Детективски услуги от Агенция Инкогнито - Дискретно
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/58219/detektivska-agenciya---detektivski-uslugi-ot-agenciya-inkognito---diskretno

32GB Micro SDHC
32GB Micro SDHC, MAXELL, Class10
http://obiavidnes.com/obiava/58218/32gb-micro-sdhc

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.

Страница 99/140

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

17.03.2013

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.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр. Велико Търново
0884 57 80 53
0877 37 20 83
http://obiavidnes.com/obiava/58217/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.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр. Велико Търново
0884 57 80 53
0877 37 20 83
http://obiavidnes.com/obiava/58216/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.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр. Велико Търново
0884 57 80 53
0877 37 20 83
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http://obiavidnes.com/obiava/58215/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

SteelSeries Sensei [RAW] Frost Blue
SteelSeries Sensei [RAW] Frost Blue, светеща, макроси, USB
http://obiavidnes.com/obiava/58214/steelseries-sensei-raw-frost-blue

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/58213/30-50-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/58212/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/
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ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
*В сайта ще намерите най подробно обяснение + видео обучение на български и всичко това безплатно !
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/58211/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den-

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

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/58210/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/58209/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

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
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приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/58208/detektivska-agenciya-ayaks--varna-ruse-shumen-burgas-veliko-tyrnovo

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/58207/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

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/58206/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888135197

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
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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
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/58205/nayser-dayser-kuhnensko-rende

SteelSeries Sensei [RAW] Guild Wars 2
SteelSeries Sensei [RAW] Guild Wars 2, светеща, макроси, USB
http://obiavidnes.com/obiava/58204/steelseries-sensei-raw-guild-wars-2

Никотинови лепенки за отказване на цигарите "Никопласт"
Никотинови лепенки за отказване на цигарите "Никопласт"
НИКОПЛАСТ е Трансдермална Никотинова Лепенка, която намалява симптомите на никотинова зависимост и
желанието за пушене.
Никотиновата лепенка е една от най-успешните никотин-заместващи програми.
Клиничните тестове показват 92% ефективност на метода.
НИКОТИН0-ЗАМЕСТВАЩО ЛЕЧЕНИЕ
Никотин–заместващото лечение акцентира на временното получаване на никотин /не по-дълго от осем седмици/ от
лицето, опитващо да откаже цигарите, в чист вид /не под формата на тютюн/, за да облекчи никотиновия глад,
съпътстващ отказването. През това време става постепенното адаптиране към живота на непушач.
Лепенката дава по–ниско, но относително постоянно ниво на никотин за времето, през което е поставен. Носи се 24
часа, след което се заменя с нова.
Пълният курс на лечение продължава два месеца, като през първите две седмици (максимум един месец) се използва цяла
лепенка, след което се преминава към половин лепенка.
Отказването от цигарите е трудно, но не и невъзможно!
Никотиновите лепенки са едно от най-ефикасните никотин-заместващи средства за отказване на цигарите.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/58203/nikotinovi-lepenki-za-otkazvane-na-cigarite-nikoplast

Лепенки пластири за отслабване
Лепенки пластири за отслабване
В пластирите е приложена нанотехнология, благодарение, на която натуралните продукти от лепенката, проникват в
цялото тялото, като предизвиква изгаряне на мастни клетки и намаляване на телесното тегло.
Нано лепенките за отслабване съдържат 100% натурални продукти и работят 24 часа на ден за Вас, без да е необходимо
да променяте начина си на живот.
Пластирите за отслабване имат модерен дискретен външен вид и са лесни за употреба.
Използвайте лепенки за отслабване в продължение на един месец и ще почувствате ефекта.
Нано лепенките са Вашата малка тайна за перфектно тяло!
Забележка:
Не се препоръчва при хора с алергия към някоя от изброените съставки, бременни и кърмачки.
Опаковка : По 10 бр. в пакетче.
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Цена за 1 бр.: 1.60 лв.
Произход: Китай
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/58202/lepenki-plastiri-za-otslabvane

SteelSeries Sensei Fnatic Edition
SteelSeries Sensei Fnatic Edition, светеща, макроси, USB
http://obiavidnes.com/obiava/58201/steelseries-sensei-fnatic-edition

УДОВОЛСТВИЕ С ЧАРОВНА ДАМА - ДЕНОНОЩНО НА - 0903 630 70
ПРЕДЛАГАМ КОМПАНИЯ НА НАПОРИСТИ МЪЖЕ. СЕКСЪТ МИ Е БЕЗ ЗАДРЪЖКИ И СЕ СПРАВЯМ ДОБРЕ - ОБАДИ
МИ СЕ - 0903 630 70 - 0.96 лв. - НОРА
http://obiavidnes.com/obiava/58200/udovolstvie-s-charovna--dama----denonoshtno-na---0903-630-70

СЕКС - ПОЗИ - ДЕНОНОЩНО НА - 0903 630 60
ПОДЛУДЯВАЩИ СЕКС ПОЗИ В МНОГО ГОЛЕМИ ДОЗИ-ДЕНОНОЩНО НА-0903 630 60-0.96 лв за всички
моб.оператори и БТК или смс с текст-/SEXY62 /-на-191962-1.20 лв.
http://obiavidnes.com/obiava/58199/seks---pozi---denonoshtno-na---0903-630-60

РАЗПАЛВАМ МЪЖКИ ФАНТАЗИИ - ДЕНОНОЩНО НА - 0903 630 62
РАЗПАЛВАМ СЕКСУАЛНИ МЪЖКИ ФАНТАЗИЙ-СТРАСТНА СЪМ И ДИВА. МНОГО СИ МЕ БИВА. ОПИТАЙ МЕ ДЕНОНОЩНО НА - 0903 630 60 - 0.96 лв за всички моб.оператори и БТК или смс с текст -/SEX 62/ - на 19 19 62 - 1.20
http://obiavidnes.com/obiava/58198/razpalvam-myjki-fantazii---denonoshtno-na---0903-630-62

SteelSeries Sensei MLG Edition
SteelSeries Sensei MLG Edition, светеща, макроси, USB
http://obiavidnes.com/obiava/58197/steelseries-sensei-mlg-edition

A4Tech V-Track G10-770FL
A4Tech V-Track G10-770FL, безжична, оптична (2000dpi), лазерна показалка, черна, USB
http://obiavidnes.com/obiava/58196/a4tech-v-track-g10-770fl

SteelSeries 7G
SteelSeries 7G
http://obiavidnes.com/obiava/58195/steelseries-7g

Великден 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.Ето я и нашата
великденска промоция:
ВЕЛИКДЕНСКА ОФЕРТА (1-6 май)
НОЩУВКА със ЗАКУСКА за 35 лв./човек в ДВОЙНА СТАЯ на вечер
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(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.);
* Три нощувки с ПОДАРЪК: ПРАЗНИЧНИ ВЕЧЕРЯ или ОБЯД за ДВАМА (с вкл. напитки);

Разгледайте и другите ни промоции на нашия интернет сайт - http://akvaya.com
Очакваме ви!
http://obiavidnes.com/obiava/58194/velikden-v-hotel-akvaya---v-tyrnovo

Изкопни работи, Сондажи, Пробиване на бетон от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-мейли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Изкопни работи, Сондажи, Пробиване на бетон от
BUSINESS.bg - бизнес каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/58193/izkopni-raboti-sondaji-probivane-na-beton-ot-businessbg

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/58192/chasten-detektiv-ivan-ivanov-detektivski-uslugi-dylgogodishen-profesionalen-opit

Детективска Агенция Фокс Детективски Услуги-Велико Търново
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.

Страница 106/140

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

17.03.2013

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/58191/detektivska-agenciya-foks--detektivski-uslugi-veliko-tyrnovo

Курс по хипноза и трансперсонална хипнотерапия за интересуващи се и професионалисти
23.03.2013 - 31.03.2013
Модул А
Основен курс по хипноза (100 часа)
23 - 31 март 2013 г.
История на хипнозата.
Какво е хипноза? Някои теории относно хипнотичните феномени.
Митове за хипнозата. Погрешни концепции и вярвания.
Етични аспекти на хипнозата и хипнотерапията.
Подготовка на клиента за хипноза. Преиндукционен разговор за преодоляване на съпротивите към въвеждане в хипноза.
Определяне на податливостта към хипноза.
Индукция в хипнотичен транс.
Методи за бърза индукция.
Установяване на рапорт.
Феномени на хипнотичния транс (моноидеизъм, дисоцииране, хипнотични сънища, буквалност, трансова логика, промяна
на времевата модалност. идиомоторни сигнали, автоматично писане и рисуване, обезболяване, амнезия, хипермнезия,
синестезии).
Признаци за хипноза и определяне дълбочината на хипнотичния транс.
Техники за задълбочаване на състоянието на хипноза – кинестетични, слухови и визуални.
Възрастова регресия и прогресия.
Извеждане от хипноза.
Подходи в хипнозата. Методи за хипнотизиране на аналитични и отказващи сътрудничество клиенти.
ПРОЧЕТИ ОЩЕ ПО ТЕМАТА:
http://www.insighting.bg
http://obiavidnes.com/obiava/58190/kurs-po-hipnoza-i-transpersonalna-hipnoterapiya-za-interesuvashti-se-i-profesionali

Заключващи системи, брави, обков от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Заключващи системи,
брави, обков от BUSINESS.bg - бизнес каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/58189/zaklyuchvashti-sistemi-bravi-obkov-ot-businessbg

Община Полски Тръмбеш
Община Полски Тръмбеш е част от Област Велико Търново и е разположена в Северна България. Площта й е 463 660 кв.
км. с население от 14 451 души в 15 села. Железопътният транспорт и товарните превози са ключови за района. Добре
развити са промишлеността, селското стопанство и бизнеса. Минералните извори привличат посетители с цел лечебен
туризъм. Централната общинска администрация е на адрес: Полски Тръмбеш, ул. Черно море 4, 06141 4141,
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www.trambesh.eu.
http://obiavidnes.com/obiava/58188/obshtina-polski-trymbesh

Община Криводол
Община Криводол заема част от Северозападна България като една от общините в Област Враца. Територията й е 326
кв. км. с население 9 469 човека в 15 села. Важен поминък е селското стопанство – растениевъдство на зърнени култури,
както и животновъдството. Сградата на общината е с адрес: гр. Криводол, ул. Освобождение 13, 09117/ 2545,
www.krivodol.com.
http://obiavidnes.com/obiava/58187/obshtina-krivodol

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.
AЛИКА ЕООД
http://www.apollon.net
GSM: 0887644838
http://obiavidnes.com/obiava/58186/prodavam-zemedelski-zemi-v-oblast-plovdiv-pazardjik

Уеб дизайн, Уеб дизайнер
Уеб дизайн Mimi Style - Уеб дизайнер Tankoo
Уеб дизайн и изработка на сайтове, онлайн реклама от Уеб дизайнер Tankoo
http://obiavidnes.com/obiava/58185/ueb-dizayn-ueb-dizayner

Събиране на вземания, дългове и финансова информация
“ДЕЛОВИ ГРУП” ООД предлага: ПРОФЕСИОНАЛНО СЪБИРАНЕ НА ДЪЛГОВЕ / ВЗЕМАНИЯ
Дължат Ви пари–Ние сме с Вас !
Събиране на просрочени вземания от длъжниците.
а/ Проверка финансовото състояние на длъжника;
б/ Лични контакти с длъжника и с кредитора;
в/ Подписване на договори за изплащане на вземането.
Изкупуване на дългове. Изкупуване изкупуване ипотеки – посредничество.
Правни консултации - банкови проблеми, проблеми с кредити, трудови спорове, търговски дела, проблеми с недвижими
имоти, фирмени договори, съдебно и извънсъдебно събиране на вземания, семейни проблеми, наследствени проблеми,
глоби, наказания, проблеми с администрации и институции – държавни и общински, ипотеки, запори, възбрани и други.
Поемане цялостното събиране на задължения.
Бизнес съвети и услуги за бизнеса.
Адрес за контакти: „ДЕЛОВИ ГРУП” ООД
град Пловдив, ул. „Драва” № 5
Телефони: 032/96 33 11; 0898 82 97 24
www.turgovebg.com
http://obiavidnes.com/obiava/58184/sybirane-na-vzemaniya-dylgove-i-finansova-informaciya
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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/58183/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/58182/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/58181/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

продавам струг С-10 МВ-3000мм
продавам струг С-10 МВ-3000мм-продавам струг с 10 мв-междуцентрово разстояние три хиляди милиметра-диаметър
на обработване на детайлите-600 милиметра-цена шест хиляди и петстотин лева
http://obiavidnes.com/obiava/58180/prodavam-strug-s-10-mv-3000mm

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/
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http://obiavidnes.com/obiava/58179/30---50-leva-dnevno-samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma

За Цялата Страна -ЗЛАТНА ОФЕРТА -ДОХОДНА НАДОМНА РАБОТА
Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/58178/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/58177/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Индустриални врати от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Индустриални врати от
BUSINESS.bg - бизнес каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/58176/industrialni-vrati-ot-businessbg

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

Лесни и бързи пари Онлайн от burzikrediti.bg само за вас от 500 до 1000 лв.
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/58175/lesni-i-byrzi-pari-onlayn-ot-burzikreditibg-samo-za-vas-ot-500-do-1000-lv
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Община Лозница
Община Лозница, обл. Разград, граничи с Разград, Търговище и Шумен. С територия от 249 483 дка. тя обхваща 16
населени места и има 9 265 жители. Районът е благодатен за развитие на земеделска дейност и горско стопанство. В
централната сграда се намира административният център, където се предлагат услуги по гражданско състояние,
жалби и регистрации, копия на документи, заверки, събират се облагания и такси. Адрес: 7290 Лозница, обл. Разград, ул.
Васил Левски №6, тел. 08475 25 51, www.loznitsa.bg.
http://obiavidnes.com/obiava/58174/obshtina-loznica

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/58173/prodavam-zemedelski-zemi-v-oblast-plovdiv-pazardjik

Община Цар Калоян
Община Цар Калоян е ситуирана в Североизточна България като част от област Разград. Тя е в близост до общините
Ветово, Разград, Иваново, Опака, Две могили и Попово. Териториално обхваща 3 населени места с население от 6192
души и площ от 233 093 дка. Град Цар Калоян е административният център на общината като през него преминава и
една от стратегически важните железопътни линии у нас – Русе - Варна. Тя е връзка между Дунав и Черно море. В
местността е застъпено най-вече селското стопанство. Сградата на община Цар Калоян е на адрес: пл. Демокрация 1,
тел.: 084/ 242238.
http://www.rz.government.bg/carkalojan.htm
http://obiavidnes.com/obiava/58172/obshtina-car-kaloyan

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:
******* ВОДОУСТОЙЧИВ ШПЕРПЛАТ, 1-во качество-топола, черен и кафяв филм, фенолово WBP лепило:
20х1220х2440мм;
21х1220х2440мм.
***** Вилици – поцинковани;
***** Шпилки за вертикален кофраж с 2 бр. гайки – поцинковани;
****** ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ ОСБ /OSB/ плоскости - внос от САЩ:
OSB-3 – размер: 8.7x1220x2440мм;
OSB-3 – размер: 11.1x1220x2440мм;
OSB-3 – размер: 15.1х1220х2440мм;
OSB-3 – размер: 18.3x1220x2440мм.
ЗА КОЛИЧЕСТВА - ДОСТАВКИ В ЦЯЛАТА СТРАНА!
Складови бази във Варна и София

Страница 111/140

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

17.03.2013

0884266912; 0888416733; 02/9310348;
www.shperplat.com
www.vodoustoichivshperplat.com
www.osbbg.com
http://obiavidnes.com/obiava/58171/hidrofoben-shperplat-za-kofraj---42lv-s-dds---wwwshperplatcom

Огради, врати от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Огради, врати от
BUSINESS.bg - бизнес каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/58170/ogradi-vrati-ot-businessbg

Химикалка с невидимо мастило и UV лампичка
Това е един прекрасен артикул, полезен за малки и големи.
Благодарение на невидимото мастило, Вие пишете върху най-различни повърхности като тяло, стени, дърво, метал,
дрехи и само с едно натискане на копчето светва специалната ултравиолетова лампичка и Вие виждате какво е
написано. Околните няма да видят написаното, освен ако не осветят листа с UV лампа. Също така с тази
ултравиолетова светлина можете да проверявате банкноти дали са фалшиви. Полезна е за ученици и студенти. Предлага
Ви нов метод за създаване на пищови, преписване и подобряване на успеха.
Тази уникална химикалка с невидимо мастило ще откриете на невероятната цена 4.99 лв. само в онлайн магазин Eftino.eu
на http://eftino.eu
http://obiavidnes.com/obiava/58169/himikalka-s-nevidimo-mastilo-i-uv-lampichka

Блиндирани врати от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Блиндирани врати от
BUSINESS.bg - бизнес каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/58168/blindirani-vrati-ot-businessbg

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

Тел. 0878 254 354

-Работим с куриери за цялата страна
http://obiavidnes.com/obiava/58167/profesionalno-boyadisvane-na-iznoseni-kojeni-saloni-volani-topki-na-skorosten-l

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

Тел. 0878 254 354

-Работим с куриери за цялата страна
http://obiavidnes.com/obiava/58166/remont-na-avto-interiori-saloni-sedalki-volani

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/58165/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnostkorektnostprofesionaliz

Автоинтериорни услуги
Автоинтериорни и авторемонтни услуги от всякакъв вид, безупречен ремонт и боядисване на: автоинтериор и авто
интериорни пространства, авто кокпит, салон, купе на автомобили, детайли от пластмаса и кожа, волани и седалки
изработени от пластмаса или кожа.
Гарантираме, че всички обработени и ремонтирани от нас детайли и сглобки стават като нови без ненужно
претапициране както биха направили много автотапицери.
-Повече за нас на адрес WWW.AVTOINTERIOR.COM
АВТОИНТЕРИОР 2000 Тел. 0878 254 354
http://obiavidnes.com/obiava/58164/avtointeriorni-uslugi

Ремонт на пластмасови волани
-Професионално боядисване на кожени волани, автомобилни седалки, холни гарнитури, луксозни телефони и всякакви
изделия от естествена кожа.
-Ремонт на пластмасови елементи от интериора на
автомобила, счупени или одраскани дръжки, кори на врати, арматурни табла, еърбеци.
-Ремонт на пластмасови волани (без претапициране).
-Повече за нас на адрес WWW.AVTOINTERIOR.COM
АВТОИНТЕРИОР 2000

Тел. 0878 254 354

-Работим с куриери за цялата страна
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http://obiavidnes.com/obiava/58163/remont-na-plastmasovi-volani

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/58162/detektivska-agenciya-anagrama---detektivski-uslugi

Боядисване на износени кожени салони
Професионално боядисване на кожени волани, автомобилни седалки, холни гарнитури, луксозни телефони и всякакви
изделия от естествена кожа.
- Ремонт на пластмасови елементи от интериора на автомобила, счупени или одраскани дръжки, кори на врати,
арматурни табла, еърбеци.
- Технология за възстановяване на износени каучукови волани.
АВТОИНТЕРИОР 2000
www.avtointerior.com
http://obiavidnes.com/obiava/58161/boyadisvane-na-iznoseni-kojeni-saloni

Тапети, стенни покрития от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Тапети, стенни
покрития от BUSINESS.bg - бизнес каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/58160/tapeti-stenni-pokritiya-ot-businessbg

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/58159/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/58158/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
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Поздрави, Галин Кръстев :)
http://obiavidnes.com/obiava/58157/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

30-50 лева дневно , само за няколко минути на ден !
Описание
Предлагам възможност за изкарване на допълнителни доходи с тенденция след време да надхвърлят вашите основни.
Това,което е нужно е Интернет,не повече от няколко минутки дневно !
Просто трябва да гледате определените за това реклами .
Ако ви удовлетворяват условията може да се запознаете с подробностите на сайт: --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
*В сайта ще намерите най подробно обяснение + видео обучение на български и всичко това безплатно !
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/58156/30-50-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/58155/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/
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*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/58154/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den-

Алмеро - Маркетинг и Бизнес развитие
Маркетинг стратегия, Създаване и управление на уеб страница, Управление на фирменото присъствие в социалните
мрежи
Популяризиране уеб страницата и привличане на голям брой посетители, Управление на рекламен бюджет
http://www.almero.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/58153/almero---marketing-i-biznes-razvitie

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/58152/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/58151/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Black Market - стайлинг и дрехи по поръчка
Имате нужда от нова рокля или сте харесали костюм точно по мярка. За всичко това може да разчитате на Black
Market. Дизайнерски рокли, мъжки или дамски костюми, поли, ризи и всичко това ще бъде специално ушито за вас с
нужното внимание и стил. http://blackmarket.bg
http://obiavidnes.com/obiava/58150/black-market---stayling-i-drehi-po-porychka

Екип от доказани професионалисти - Детективи Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
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-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-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 дикретно ниво и работеща само с професионалсти в тази област.Доверявайки се на Детеккивски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/58149/ekip-ot-dokazani-profesionalisti---detektivi-inkognito

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/58148/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.
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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/58147/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

Детективска Агенция Инкогнито - Частен Детектив
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дикретно ниво и работеща само с професионалсти в тази област.Доверявайки се на Детеккивски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/58146/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
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/58145/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-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 дикретно ниво и работеща само с професионалсти в тази област.Доверявайки се на Детеккивски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/58144/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Блог за стоматология на д-р Младен Камбов - Стоматолог
Всичко свързано с пломбите, умъртвените зъби, кореново лечение и вадене на нерви, теми за извадени зъби или
предстоящи хирургични намеси, как да се сдобием с по-красива усмивка, как да надвием пародонтозата или проблеми с
венците, всичко за зъбните импланти.
http://stomatolog.kambov.com/
http://obiavidnes.com/obiava/58143/blog-za-stomatologiya-na-d-r-mladen-kambov---stomatolog

д-р Младен Камбов - Зъболекар в София, Стоматолог, Зъболекарски кабинет
Имате нужда от добър зъболекар в София - наша грижа е да се чувствате комфортно в нашия зъболекарски кабинет и
да си тръгнете със здрави зъби. Услугите, които предлагаме са: Избелване на зъби, Почистване на зъбен камък,
Естетични пломби, Коронки и мостове, Зъбни импланти, Бондинг, Лечение на коренови канали, Лечение на венци, Фасети,
Керамични инлеи, Зъбни украшения, Зъбни протези, Вадене на зъб, наша основна грижа е да се чувствате комфортно в
нашия зъболекарски кабинет и да си тръгнете с красиви и здрави зъби. http://www.kambov.com/
http://obiavidnes.com/obiava/58142/d-r-mladen-kambov---zybolekar-v-sofiya-stomatolog-zybolekarski-kabinet
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Мазилки, гипс, хоросан от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Мазилки, гипс, хоросан
от BUSINESS.bg - бизнес каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/58141/mazilki-gips-horosan-ot-businessbg

Acherno - Интериорен дизайн, Интериор и Обзавеждане
Ако имате нужда от: интериорен дизайн на апартамент, обзавеждане на хол, мебели
за кухня или спалня, цялостен интериор на заведение - дискотека, ресторант, бар, сладкарница или пицария, интериорен
дизайн на магазин, вътрешен дизайн на хотел, интериорни решения за офис, щанд или друга работна среда,
довършителни работи и ремонт, производство на мебели, мебели по поръчка.
http://acherno.com/
http://obiavidnes.com/obiava/58140/acherno---interioren-dizayn-interior-i-obzavejdane

Блог за Интериорен дизайн, Интериор, Мебели, Обзавеждане и Ремонт
Идеи за интериор, вътрешен дизайн, мебели и обзавеждане. Полезни съвети за ремонт и довършителни работи. Готови
интериорни решения, интериорен дизайн. Идеи за обзавеждане на хол, цветови решения за детска, идеи за мебели за
кухня, идеи за интериорен дизайн на ресторанти и магазини. Вътрешен дизайн на заведения.
http://www.interiorendizain.com/
http://obiavidnes.com/obiava/58139/blog-za-interioren-dizayn-interior-mebeli-obzavejdane-i-remont

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/58138/detektivska-agenciya-avalon---24ch-diskretni-detektivski-uslugi

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
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http://obiavidnes.com/obiava/58137/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/58136/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

Магнитни наколенки Др. Ливайн
Магнитни наколенки Др. Ливайн:
*** подобряват състоянието при болка в колянната става;
*** подпомагат втзстановяването при травми;
*** подобряват кръвообращението;
*** подходящи при спортни натоварвания;
*** удобни за носене и незабележими под дрехите;
Комплектът включва:
2 бр. магнитни наколенки;
1 бр. магнитна лента за ръка;
Цвят - черен
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/58135/magnitni-nakolenki--dr-livayn

Целутрон,Йонизатори,ДЕТОКСИКАТОР,Пейнт зуум
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
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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
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/58134/celutronyonizatoridetoksikatorpeynt-zuum

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
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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

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
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* стени
* тухли
* ламперия
* бетон
* масивно дърво и др.
С Пейнт Зум
* спестявате пари,
* изразходвате по-малко боя
* покритивате фино, гладко и равномерно
Такова качество е невъзможно да се постигне с четка и валяк!
Боядисвайте лесно с Пейнт Зум!
Гаранция 12м
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/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
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Масажна-масажираща седалка
Масажна-масажираща седалка
Масажиращата седалка осигурява успокояващ и тонизиращ масаж на гърба,
кръста и бедрата, премахва болките в мускулите чрез китайските методи "Шиатсу масаж"
за разлика от традиционните вибрации, използвани при другите подобни масажори.
Масажорът е уникален със своята масажираща глава, която се движи под повърхността на седалката
и осъществява масаж имитиращ натиска на палците, който е основен похват при масажа "Шиатсу".
Неповторимо е усещането, създадено от механичното движение по предварително зададена траектория
на масажиращата глава. Предлагат се различни степени на интензивност за различните области на тялото: долната
част на бедрата,
кръста и гърба. Масажиращата седалка е единствения продукт на българския пазар,
създаден и използван в Северна Америка за рехабилитация на хора с проблеми в
опорнодвигателния апарат. Масажорът се захранва от електрическата мрежа,
но може да се използва и в автомобил, като захранването се извършва от гнездото на запалката.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/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
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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
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
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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
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.
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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/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,
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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
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
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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
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 .
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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

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

Страница 135/140

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

17.03.2013

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.
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
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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.
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
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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 !
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 .
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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/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.
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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.);
* 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
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