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Сухо строителство от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-мейли и Уеб сайтове на Фирми в отрасъл Сухо строителство от BUSINESS.bg - бизнес каталог N1 в
България
http://obiavidnes.com/obiava/59051/suho-stroitelstvo--ot-businessbg

Сладолед машина - монофазна
Машината е голяма , сигурна и мощна със всички екстри за модела, готова да поеме голям поток от хора безотказно.За
тези , които искат да работят и обслужат всички клиенти , а не на всеки 5-6 сладоледа да чакат машината да втвърди
сладоледа.
Използвайте изкуствения контрол на твърдостта по всяко време, напълно автоматична работа,контрол за
автоматично включване и изключване(сам определяш времето за почивка), Време за в режим на готовност 3-9 минути.
Цифров дисплей, чувствителен контрол, интелигентен компютър в контролния панел
Характеристики:
Производителност 25л/ч.
Тегло 135 кг.
С 3 шнека и 2 вани (2+1 микс)
Цвят - зелен
Екстри:
Машината е монофазна (2.3кw) с италиански електромотор ( Aspera)
Вградени въздушни помпи за по-голяма производителност и по-голям обем .
Система за самопочистване.
GSM 0878531737
http://obiavidnes.com/obiava/59050/sladoled-mashina---monofazna

Пречиствателни станции от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-мейли и Уеб сайтове на Фирми в отрасъл Пречиствателни станции от BUSINESS.bg - бизнес
каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/59049/prechistvatelni-stancii--ot-businessbg

Продавам имот с механа
Продавам имот,състоящ се от:механа,две къщи всяка по 75кв.на 1етаж,едната от които е лицензирана къща за
гости,уютен двор,паркинг за 2 автомобила.В къщите има общо 3 санитарни възела,във механата-1 и допълнително и 1
външен.Имотът се намира в гр. Крън на 5км. от Казанлък, на главния път Русе-Стара Загора.Цена -60000 евро.
http://obiavidnes.com/obiava/59048/prodavam-imot-s-mehana

тристаен апартамент, габрово, център , 100 кв м - Продава се
Апартамента се състой от четири самостоятелни стай , 2 тераси , кухня, килер , коридор , баня и отделно тоалетна
построен 1994 , Има основен ремонт , изолирани са всички външни стени на стайте с ФИБРАН и гипсокартон. на пода
на стаите е поставен ламинат 7 мм .Терасите са с остъкляване от Алуминиева дограма , външните прозорци - с ПВЦ
нова дограма .Апартамента е с ТЕЦ. Има МАЗА помещение за общо ползване на етажа. АСАНСИОРИ 3 броя :)
На 2-3 минути от Автогара, жп гара , разположен е близо до ЛИДЛ ,КАУФЛАНД и БИЛЛА - 3-4 минути (с кола). На
центъра е ! Има огромен паркинг на който винаги има свободни места .
или замяна за 2 стаен апартамент в софия
цена - по договаряне телефон 0879924777 инж.Пейчев
http://obiavidnes.com/obiava/59047/tristaen-apartament-gabrovo-centyr--100-kv-m---prodava-se

Intending Семинар! Изкуството на възнамеряването по метода на WISHPIN
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?
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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/59046/intending-seminar-izkustvoto-na-vyznameryavaneto-po-metoda-na-wishpin--1904201

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/59009/tovarni-prevozi-s-bus-do-1500-kg

Защита на уеб сайтове от хакери и тестване за уязвимости !
Уеб сигурност и защита от хакерски атаки за динамични сайтове, портали, е-commerce и тн. Тестване за над милион
уязвимости излагащи ви на риск. Възстановяване на хакнати системи.
http://obiavidnes.com/obiava/59045/zashtita-na-ueb-saytove-ot-hakeri-i-testvane-za-uyazvimosti-

Поливни системи, фонтани, водопади, езера от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-мейли и Уеб сайтове на Фирми в отрасъл Поливни системи, фонтани, водопади, езера
BUSINESS.bg - бизнес каталог N1 в България

от

http://obiavidnes.com/obiava/59044/polivni-sistemi-fontani-vodopadi-ezera--ot-businessbg

Строителство - басейни, аквапаркове от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-мейли и Уеб сайтове на Фирми в отрасъл Строителство - басейни, аквапаркове от BUSINESS.bg бизнес каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/59043/stroitelstvo---baseyni-akvaparkove--ot-businessbg

Балийски масаж-0887821461
Масажът е лек и отпускащ,премахва натрупаното напрежение и умора.Поглезете се с Балийски масаж,това е масажът
,който ще ви направи отново пълноценни.
http://obiavidnes.com/obiava/59042/baliyski-masaj-0887821461
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PhotoBlocker Спрей За защита от камерите на КАТ
PhotoBlocker
Спрей За защита от камерите на КАТ
По-голямата част от камерите използват силна светкавица за снимка на регистрационните номера на автомобилите.
След като напръскате вашия регистрационен номер, с PhotoBlocker той произвежда мощни отблясъци, който се
отразяват обратно към камерата.
Това скрива образа на вашия регистрационен номер.
С PhotoBlocker спрей, правите регистрационния си номер невидимо за трафик камери но видим с просто око.
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/59041/photoblocker--sprey-za-zashtita-ot-kamerite-na-kat

Пейнт Ролер – комплект валяци за бързо боядисване
Пейнт Ролер – комплект валяци за бързо боядисване
Paint Runner Пейнт Ранър – комплект валяци за бързо, лесно и
удобно боядисване,без мръсотия и бъркотия.
Боядисвайте като професионалист за минимално време и усилия!
ПРЕДИМСТВА
-

БЕЗ капене
Без стълба
по-малко разходи
по-малко време
по-малко напрежение

Валяка за боядисване Paint Runner Пейнт Ранър смесва и разпределя боята с прецизността на машина,
равномерно и без усилие от Ваша страна
По време на боядисването няма да капе никаква боя! Боята е в контейнера,
Вие просто го движите напред-назад за гладко и равномерно боядисване.
Перфектни резултати всеки път без мръсотия и суматоха!
Paint Roller Runner може да побере до 1 литър боя и се покрива за 10 минути,
до 17 квадратни метра от стената. Патентованата система плат и разпространение осигурява
равномерно покритие на всички повърхности.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/59040/peynt-roler--komplekt-valyaci-za-byrzo-boyadisvane

0882551735 Качествени фини и гипсови шпакловки.
0882551735 Качествени фини и гипсови шпакловки.
Строителни Ремонтни Услуги
- 0882551735
Финни шпакловки
-ГИПСОВА ШПАКЛОВКА.
-ЛАТЕКС БЯЛ И ЦВЕТЕН.
-ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ.
-ОБРЪЩАНЕ ПОКРАЙ PVC ДОГРАМА
С ПОСТАВИЯНЕ НА ЛАЙСНИ ИЛИ ИЗМАЗВАНЕ.
-ГИПСОВА МАЗИЛКА.
-ПРЪСКАНА МАЗИЛКА.
-МИНЕРАЛНИ МАЗИЛКИ.
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-ЗАМАЗКИ.
-ЗИДАРИЯ.
-БЪРЗО, КОРЕКНО, КАЧЕСТВЕНО, РАЗУМНИ ЦЕНИ, МАЙСТОР С ДЪЛГОДИШНА ПРАКТИКА В СТРОЙТЕЛСТВОТО ,
ЦЕНИ ПРИ ОГЛЕД И ДОГОВОРКА НА МЯСТО. ЧАСНО ЛИЦЕ
http://obiavidnes.com/obiava/59039/0882551735-kachestveni-fini-i-gipsovi-shpaklovki

STEROIDI СТЕРОИДИ
ANAPOLON (Abdi Ibrahim Турция) - 20 таблетки - 50 милиграма ЦЕНА: 27 лв.
Deca Durabolin Organon Holland - 2ml/200 mg Цена: 6 лв.
SUSTANON PAKISTAN - 1ml/250mg ЦЕНА: 4,50 лв.
Winstrol Depot - Desma - 1ml/50 mg ЦЕНА: 7 лв.
http://massformula.alle.bg/
http://meizitangbg.alle.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/59038/steroidi-steroidi

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/59037/tovarni-prevozi-s-bus-do-1500-kg

Риболовни екскурзий с лодка в Испания (Река Ебро, Делтата на Ебро и Средиземно морe.
Yлов на сом, бяла риба, шаран, змиорка, ципура, лефер, лаврак, палометон, сафрит, риба тон, баракуда и други...
http://obiavidnes.com/obiava/59036/ribolovni-ekskurziy-s-lodka-v-ispaniya-reka-ebro-deltata-na-ebro-i-sredizemno-m

малки и големи дърводелски услуги по домовете и офиси
Професионален ремонт на мебели,монтаж и демонтаж.Регулиране вратички на шкафове,гардероби и секции.Смяна на
панти.Поправка на спални.Монтаж на врати и первази.Скъсяване на врати.Поправка на разбити врати.Прогонка и
уплътняване на врати и прозорци.Изолация от шум и вятър.Пребоядисване на стари мебели.Притягане на клатещи се
маси и столове.Веднага.Ниски цени.Тел.:028402396,GSM:0885994579
http://obiavidnes.com/obiava/59035/malki-i-golemi-dyrvodelski-uslugi-po-domovete-i-ofisi

превози с бус
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/59034/prevozi-s-bus

Апартаменти Елит 2 - Слънчев бряг - Cacao Beach
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Сайт с изгодни предложения за почивка в Слънчев Бряг. Оферти и цени за морски ваканции, групи и индивидуални почивки.
Офертите подхождат за всеки тип почивки: семейна почивка с деца, младежки туризъм и организиране на мероприятия
в Слънчев бряг.
За контакт:
Тел: 0886 881 910
www.elit2bg.com
elit2bg@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/59033/apartamenti-elit-2---slynchev-bryag---cacao-beach

Nadomna rabota
Предлагам надомна работа.Рязане,лепене,сгъване на хартиени продукти.Набор на текстове,работа по телефона и по
интернет и още много други.
http://obiavidnes.com/obiava/59032/nadomna-rabota

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/59031/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
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гр. Велико Търново
0884 57 80 53
0877 37 20 83
http://obiavidnes.com/obiava/59030/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/59029/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

30-50 лева дневно , само за няколко минути на ден !
Описание
Предлагам възможност за изкарване на допълнителни доходи с тенденция след време да надхвърлят вашите основни.
Това,което е нужно е Интернет,не повече от няколко минутки дневно !
Просто трябва да гледате определените за това реклами .
Ако ви удовлетворяват условията може да се запознаете с подробностите на сайт: --->
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/59028/30-50-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
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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/59027/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/59026/30-50-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/59025/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/59024/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-
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Интериорен дизайн, екстериорен 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
Графичен дизайн.
Интериорен дизайн, екстериорен 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и Графичен дизайн. Цялостен
интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел.
http://3dkoev-design.net46.net/ tel.0882870171 http://www.facebook.com/3DkoevDesig Индивидуален уникален дизайн за всеки
интериор с професионална визия.
http://obiavidnes.com/obiava/59023/interioren-dizayn-eksterioren-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-sgra

Снегорини - електрически и бензинови
Снегорини и снежни фрези. Снегорините са компактни, маневрени и лесни за обслужване. Те са необходимост през зимния
сезон когато се почистват паркинги, гаражи, алеи в паркове и градини, пред офиси и жилищни сгради....и пр.
http://www.agrotehnika.bg/catalog/-c-26.html
http://obiavidnes.com/obiava/59022/snegorini---elektricheski-i-benzinovi

Резачки Husqvarna и Stihl
Бензинови и електрически резачки Husqvarna и Stihl. Всички модели резачки с марка Husqvarna и Stihl може да намерите в
нашите магазини в София и Ямбол. Големи промоции. Сертификат за качество. Гаранционен срок 24 месеца.
http://www.agrotehnika.bg/catalog/--c-1.html
http://obiavidnes.com/obiava/59021/rezachki-husqvarna-i-stihl

Мотофрези и мотокултиватори
Мотофрези и мотокултиватори
от водещите производители в сферата на малогабаритната и селскостопанска техника. Всички модели на мотофрези
можете да намерите при нас.
http://www.agrotehnika.bg/catalog/-c-24.html
http://obiavidnes.com/obiava/59020/motofrezi-i-motokultivatori

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/59019/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/59018/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/59017/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet
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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/59016/30-50-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/59015/povishete-prihodite-si-s-nad-600-900--na-mesec----eto-tuk--httpeasymoneybgo

30-50 лева дневно , само за няколко минути на ден !
Описание
Предлагам възможност за изкарване на допълнителни доходи с тенденция след време да надхвърлят вашите основни.
Това,което е нужно е Интернет,не повече от няколко минутки дневно !
Просто трябва да гледате определените за това реклами .
Ако ви удовлетворяват условията може да се запознаете с подробностите на сайт: --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
*В сайта ще намерите най подробно обяснение + видео обучение на български и всичко това безплатно !
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ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/59014/30-50-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/59013/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/59012/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

0882551735 Качествени фини и гипсови шпакловки.
Строителни Ремонтни Услуги
- 0882551735
Финни шпакловки
-ГИПСОВА ШПАКЛОВКА.
-ЛАТЕКС БЯЛ И ЦВЕТЕН.
-ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ.
-ОБРЪЩАНЕ ПОКРАЙ PVC ДОГРАМА
С ПОСТАВИЯНЕ НА ЛАЙСНИ ИЛИ ИЗМАЗВАНЕ.
-ГИПСОВА МАЗИЛКА.
-ПРЪСКАНА МАЗИЛКА.
-МИНЕРАЛНИ МАЗИЛКИ.
-ЗАМАЗКИ.
-ЗИДАРИЯ.
-БЪРЗО, КОРЕКНО, КАЧЕСТВЕНО, РАЗУМНИ ЦЕНИ, МАЙСТОР С ДЪЛГОДИШНА ПРАКТИКА В СТРОЙТЕЛСТВОТО ,
ЦЕНИ ПРИ ОГЛЕД И ДОГОВОРКА НА МЯСТО. ЧАСНО ЛИЦЕ
http://obiavidnes.com/obiava/59011/0882551735-kachestveni-fini-i-gipsovi-shpaklovki

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
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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/59010/detektivska-agenciya-ayaks-e-vashiyat-uspeshen-izbor-na-chasten-detektiv

ATV 150 кубика Shineray Автоматик Ново АТВ CVT
Ново ATV Shineray 150 кубика автоматик (CVT), регистрация в КАТ (двуместно), 10к.с. 4 Тактов, въздушно охлаждане,
газово-маслени амортисьори, дискови спирачки, 1 година Гаранция! Скорости: Автоматични + задна, Размери: 1.77 x 1.15
x 1.08 м. Цена: 2595лв с ДДС. Всички АТВ-та могат да се вземат и на изплащане до 5 години. Доставка в цялата страна.
За контакти: 0888/889-287; 052/73-09-10 http://www.ATVvarna.com
http://obiavidnes.com/obiava/59008/atv-150-kubika-shineray-avtomatik-novo-atv-cvt

Строителство и оборудване за бензиностанции и газстанции от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-мейли и Уеб сайтове на Фирми в отрасъл Строителство и оборудване за бензиностанции и
газстанции от BUSINESS.bg - бизнес каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/59007/stroitelstvo-i-oborudvane-za-benzinostancii-i-gazstancii--ot-businessbg

Земеделска земя купувам на изгодни цени за обл.Видин,Враца,Монтана,Плевен
Изкупуваме Земеделска Земя в следните области: Видин, Монтана, Враца, Плевен, ВеликоТърново, Ловеч,гр.Севлиево,
Русе, Разград, Търговище,Шумен, Силистра,Варна и др. - от собственик! НАЙ- ВИСОКИ ЦЕНИ за- ПЛЕВЕН, Гулянци,
ПОРДИМ, Славяново, ДолнаМитрополия, Горна Митрополия, Искър, БРЕСТ, Загражден, Гиген, Горни и Долни Дъбник,
БялаСлатина, Борован, Хайредин, Мизия, Козлудуй, Мездра, Роман, Угърчин, Луковит, Сухиндол, Коевци, БялаРека,
СВИЩОВ, с. АЛЕКОВО, с. Александрово, с. Вардим, с. Царевец, с. Козловец, с. ГОРНА СТУДЕНА, с. Совата, с.
ХаджиДимитрово, с. Ореш, с. ЧЕРВЕНА, Никопол, БЕЛЕНЕ, с. Татари, с. Деков, с. БялаВода, с. КулинаВода,
Петокладенци, СИЛИСТРА, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, с. ВЪРЗУЛИЦА, с. МАСЛАРЕВО, с. ПАВЕЛ, с. СТРАХИЛОВО, с.
ОБЕДИНЕНИЕ, с. Ивача, с. Градина, с. Куцина, с. РЕСЕН, с. Никюп, с. Крушето, с. Самоводене, с. Дичин., с. Водолей,
Тутракан, РУСЕ, Борово, БЯЛА, с. Пейчиново, с. Полско Косово, с. Бистренци, Иваново, Ветово, Две Могили, Сливо поле,
ТЪРГОВИЩЕ, ПОПОВО, ЛЕВСКИ, с. Градище, с. Асеновци, с. Аспарухово, с. Българене, с. Божурлук, с. Изгрев, с.
КозарБелене, с. Стежерово, с. Трънчовица, с. Малчика, ПОРДИМ с. Вълчитрън, с. Згалево, с. Каменец, с. Одърне, с.
Тотлебен, с. Борислав, с. Катерица, с. Обнова, ЛЯСКОВЕЦ, Горна Оряховица, с. Върбица, с. Драганово, с. Крушето, с.
Паисий, с. Писарево, с. Поликраище, с. Правда, с. Първомайци, с. Янтра, Долна Оряховица, Стражица, Бяла Черква, с.
Батак, с. Патреш, с. Горна и Долна Липница, с. Карайсен, с. Лесичери, с. Михалци, с. Бутово, с. Върбовка, и ПАВЛИКЕНИ.
Плащане веднага . GSM.0886- 236- 248, 0878- 343- 312.Цени от 60лв до 1000лв в зависимост от района, категорията и
големината на парцелите. Купуваме идеални части в общ.Свищов
http://obiavidnes.com/obiava/59006/zemedelska-zemya-kupuvam-na-izgodni-ceni-za-oblvidinvracamontanapleven

Химически Тоалетни от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-мейли и Уеб сайтове на Фирми в отрасъл Химически Тоалетни от BUSINESS.bg - бизнес каталог N1
в България
http://obiavidnes.com/obiava/59005/himicheski-toaletni--ot-businessbg

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,
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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/59004/zamazkaterakotfayansnastilkigipsokartonboyadjiyski-uslugi

New Vision Club здравословен начин на живот
http://newvisionclub.alle.bg
Посетителите на New Vision Club получават безплатно телесен анализ чрез Танита апарат от високо технологично
ниво, който отразява СЪСТОЯНИЕТО НА ВАШЕТО ТЯЛО:
общ % мазнини
вътрешни мазнини
общ % вода
мускулна маса
базов метаболизъм
метаболитна възраст
килограми
костна маса
здравословна оценка на хранителни навици
обща физическо състояние и тренираност
обиколки и параметри на тялото
здравословно състояние
След като вече знаем причината за състоянието Ви ще получите и информация за подходящите варианти за действие
във вашия случай. Когато сме на ясно с всичко това ще можем да изберем какво да предприемем, за да подобрим общото
Ви физическо състояние и да нормализираме теглото Ви!
Нашият клуб ви предлага личен консултант, който ще ви дава насоки и съвети за вашето здравословно ...
Нашият клуб ви предлага личен консултант, който ще ви дава насоки и съвети за вашето здравословно хранене.
Индивидуална седмична програма, без повече диети и глад ще ви даде желаната фигура, самочувствие и здрав организъм.
New Vision Club организира 13 седмична програма за правилно и здравословно хранене и контрол на теглото. Темите
включени в семинара са:
Белтъчини и ролята им в организма
Правилна закуска
Водата и нейното значение за здравето
Защо не работят диетите
Въглехидрати, захар, гликемичен индекс

Страница 12/130

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

24.03.2013

Обмяна на веществата
Детоксикация
Как правилно да пазаруваме хранителни продукти
Правилно хранене за здраво сърце
Физически упражнения
http://obiavidnes.com/obiava/59003/new-vision-club-zdravosloven-nachin-na-jivot

Продавам маркиращи клещи Blitz
Продавам нови италиански едноредови и двуредови маркиращи клещи БЛИЦ за отпечатване и разлепване на
самозалепващи етикетчета с информация за продукта: цена в лева, код, сериен номер, дата и срок на годност, дата на
производство, номенклатурен номер, партиден номер L, тегло, поредни номерации и др. Използват се при етикетирането
на продуктите в магазини за хранителни стоки, магазини за дрехи, супермаркети, минимаркети, аптеки, книжарници,
бутици, ресторантски кухни, магазини за нехранителни стоки и други търговски обекти. Когато разполагате с
множество продукти, ръчната обработка не е подходяща. Благодарение на маркиращите клещи бързо и точно се
поставят етикетите върху стоката с информация за цена в лева, код, партиден номер, час и дата на производство, или
срок на годност. Te са полезен инструмент и труднозаменим помощник за всеки един магазин и ще Ви позволят да
подобрите вашия бизнес по - бързо, лесно и удобно.
Ние знаем колко ценно е вашето време. Затова „Марина Ромеа Ви предлага да се възползвате от дистанционното
пазаруване на маркиращи клещи BLITZ - чрез Интернет, за да можете да извършвате своите покупки директно от дома
си или от офиса по всяко удобно за Вас време - 7 дни в седмицата. При това с удобството без да напускате дома или
офиса си. Безплатна доставка на маркиращи клещи БЛИЦ до всеки един град и село в България. Бърза доставка за 1
работен ден по куриер(ЕКОНТ, СПИДИ, ТИП ТОП КУРИЕР) с наложен платеж до Вашия магазин, офис или дом в удобно
за Вас време.
Цена на едноредови маркиращи клещи БЛИЦ: 93лв
Цена на двуредови маркиращи клещи БЛИЦ: 125лв
Гаранция 12 месеца!
Телефон за поръчки и безплатна доставка за цялата страна: 0887843478
http://obiavidnes.com/obiava/59002/prodavam-markirashti-kleshti-blitz

Звездна лампа- Star Master
Звездна лампа- Star Master
Искате ли да свалите звездите във вашата стая?
Искате ли да се радвате на цветовете на дъгата?
Посетете нашите магазини и купете звездната лампа .
Star Master-Тя създава по-голямo и по-блестящo светлинно шоу за гледане на забавленията в празничната вечер.
Тя е декор на вашата стая, с много цветове с много блясък с много романтика.
Когато Включите адаптера , когато натиснете бутона LED,ще видите над себе си звездното небе
,ако натиснете бутона STAR, ще видите Вселената.Цена 45лв
За по подробна информация посетете нашите магазини
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/59001/zvezdna-lampa--star-master

Кухненско ренде -помощник на всяка домакиня
Кухненско ренде -/ рязане на зеленчуци и плодове/
Пръв помощник на всяка домакиня,или домакин
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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
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/59000/kuhnensko-rende--pomoshtnik-na-vsyaka-domakinya

Детективска Агенция - Фокс- Частни Детективи -0888400413, 0897024504
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/58999/detektivska-agenciya---foks--chastni-detektivi--0888400413-0897024504

Модулно строителство, сглобяеми къщи, сандвич панели от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-мейли и Уеб сайтове на Фирми в отрасъл Модулно строителство, сглобяеми къщи, сандвич панели
от BUSINESS.bg - бизнес каталог N1 в България
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http://obiavidnes.com/obiava/58998/modulno-stroitelstvo-sglobyaemi-kyshti-sandvich-paneli--ot-businessbg

Строителство - водни съоръжения от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-мейли и Уеб сайтове на Фирми в отрасъл Строителство - водни съоръжения от BUSINESS.bg бизнес каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/58997/stroitelstvo---vodni-syoryjeniya--ot-businessbg

Охрана и Безопасност от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Охрана и Безопасност от BUSINESS.bg - бизнес каталог N1
в България
http://obiavidnes.com/obiava/58996/ohrana-i-bezopasnost-ot-businessbg

Куриерски Услуги
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Куриерски Услуги от BUSINESS.bg - бизнес каталог N1 в
България
http://obiavidnes.com/obiava/58995/kurierski-uslugi

Услуги от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Услуги от BUSINESS.bg - бизнес каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/58994/uslugi-ot-businessbg

Строителство - метални конструкции от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-мейли и Уеб сайтове на Фирми в отрасъл Строителство - метални конструкции от BUSINESS.bg бизнес каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/58993/stroitelstvo---metalni-konstrukcii--ot-businessbg

Детективска агенция Аякс предлага всякакъв вид детективски услуги
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/58992/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

Thinxstore - Трите прасенца Калафант
Приказката за трите прасеца и лошият вълк оживява с този комплект. След сглобяването на модела, детето може да
го оцвети и декорира по свой избор с включените в комплекта 12броя флумастери.
http://obiavidnes.com/obiava/58991/thinxstore---trite-prasenca-kalafant

Фондация Ейнджълс и д-р Димитър Голев- Заедно можем повече !!!
Председателят на Фондация Ейнджълс – клон Стара Загора – д-р Димитър Голев организира поредната
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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/58990/fondaciya-eyndjyls-i-d-r-dimityr-golev--zaedno-mojem-poveche-

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/58989/0877696928--chasten-detektiv---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
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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/58988/detektivska-agenciya-inkognito-chasten-detektiv

предлагам
спецялни оферти за ремонт на часни жилишта и помещтиния за 2013г
http://obiavidnes.com/obiava/58987/predlagam

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/58986/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
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0877 37 20 83
http://obiavidnes.com/obiava/58985/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/58984/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/58983/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/58982/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/58981/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
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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/58980/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/58979/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/58978/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt

Строителство - спортни съоръжения, детски площадки от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-мейли и Уеб сайтове на Фирми в отрасъл Строителство - спортни съоръжения, детски площадки
от BUSINESS.bg - бизнес каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/58977/stroitelstvo---sportni-syoryjeniya-detski-ploshtadki--ot-businessbg

РАБОТА ЗА ВСЕКИ -НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ
ПРЕЗ СВОБОДНОТО ВРЕМЕ !
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/58976/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn
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http://easymoneybg.ovo.bg/ - ЩЕ ВИ ПОКАЖА КАК СТАВА ВСИЧКО
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/58975/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/58974/30-50-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/58973/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/

Страница 20/130

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

24.03.2013

http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/58972/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

ПАРКЕТНИ УСЛУГИ
Извършвам професионални паркетни услуги със съвременна техника при изгодни условия.Може да получите компетентна
и изчерпателна информация за всичко от което се нуждае вашия дървен под,според вашите изисквания и
възможности.Може да ме намеритена следните координати: GSM:0898734475;
www.cikli-parket.com
cikli.parket@mail.bg
http://obiavidnes.com/obiava/58971/parketni--uslugi

ПАРКЕТНИ УСЛУГИ
Реди,цикли,лакира ,притяга ,фугира,байцва паркет и дюшеме.
Продажба на масивен паркет и ламинат.
Дългогодишен опит гарантирано качество на конкурентни цени.
www.parketni-uslugi.com
GSM: 0876852408 ; E-mail: parketi@mail.bg
http://obiavidnes.com/obiava/58970/parketni--uslugirediciklilakira-prityaga-fugirabaycva-parket-i-dyushemeprod

Перфект-паркет
Фирмата извършва следните паркетни услуги:
Реди,цикли,лакира ,притяга ,фугира,байцва паркет и дюшеме.
Продажба на масивен паркет и ламинат.
Дългогодишен опит гарантирано качество на конкурентни цени.
Машините са обезпрашени.
www.perfect-parket.com
e-mail : office@perfect-parket.com
0885879554
02/4819696
http://obiavidnes.com/obiava/58969/perfekt-parket

Корект Паркет
ПАРКЕТНИ УСЛУГИ-Реди,цикли,лакира ,притяга ,фугира,байцва паркет и дюшеме.
Продажба на масивен паркет и ламинат.
Дългогодишен опит гарантирано качество на конкурентни цени.
Машините са обезпрашени.
office@korekt-parket.com
www.korekt-parket.com
089 6 26 74 94
0877 11 77 39
02 / 416 82 07
http://obiavidnes.com/obiava/58968/korekt-parket

0882551735 Качествени фини и гипсови шпакловки.
Строителни Ремонтни Услуги
- 0882551735
Финни шпакловки
-ГИПСОВА ШПАКЛОВКА.
-ЛАТЕКС БЯЛ И ЦВЕТЕН.
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-ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ.
-ОБРЪЩАНЕ ПОКРАЙ PVC ДОГРАМА
С ПОСТАВИЯНЕ НА ЛАЙСНИ ИЛИ ИЗМАЗВАНЕ.
-ГИПСОВА МАЗИЛКА.
-ПРЪСКАНА МАЗИЛКА.
-МИНЕРАЛНИ МАЗИЛКИ.
-ЗАМАЗКИ.
-ЗИДАРИЯ.
-БЪРЗО, КОРЕКНО, КАЧЕСТВЕНО, РАЗУМНИ ЦЕНИ, МАЙСТОР С ДЪЛГОДИШНА ПРАКТИКА В СТРОЙТЕЛСТВОТО ,
ЦЕНИ ПРИ ОГЛЕД И ДОГОВОРКА НА МЯСТО. ЧАСНО ЛИЦЕ
http://obiavidnes.com/obiava/58967/0882551735-kachestveni-fini-i-gipsovi-shpaklovki

0882551735 Качествени фини и гипсови шпакловки.
Строителни Ремонтни Услуги
- 0882551735
Финни шпакловки
-ГИПСОВА ШПАКЛОВКА.
-ЛАТЕКС БЯЛ И ЦВЕТЕН.
-ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ.
-ОБРЪЩАНЕ ПОКРАЙ PVC ДОГРАМА
С ПОСТАВИЯНЕ НА ЛАЙСНИ ИЛИ ИЗМАЗВАНЕ.
-ГИПСОВА МАЗИЛКА.
-ПРЪСКАНА МАЗИЛКА.
-МИНЕРАЛНИ МАЗИЛКИ.
-ЗАМАЗКИ.
-ЗИДАРИЯ.
-БЪРЗО, КОРЕКНО, КАЧЕСТВЕНО, РАЗУМНИ ЦЕНИ, МАЙСТОР С ДЪЛГОДИШНА ПРАКТИКА В СТРОЙТЕЛСТВОТО ,
ЦЕНИ ПРИ ОГЛЕД И ДОГОВОРКА НА МЯСТО. ЧАСНО ЛИЦЕ
http://obiavidnes.com/obiava/58966/0882551735-kachestveni-fini-i-gipsovi-shpaklovki

0882551735 Качествени фини и гипсови шпакловки.
Строителни Ремонтни Услуги
- 0882551735
Финни шпакловки
-ГИПСОВА ШПАКЛОВКА.
-ЛАТЕКС БЯЛ И ЦВЕТЕН.
-ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ.
-ОБРЪЩАНЕ ПОКРАЙ PVC ДОГРАМА
С ПОСТАВИЯНЕ НА ЛАЙСНИ ИЛИ ИЗМАЗВАНЕ.
-ГИПСОВА МАЗИЛКА.
-ПРЪСКАНА МАЗИЛКА.
-МИНЕРАЛНИ МАЗИЛКИ.
-ЗАМАЗКИ.
-ЗИДАРИЯ.
-БЪРЗО, КОРЕКНО, КАЧЕСТВЕНО, РАЗУМНИ ЦЕНИ, МАЙСТОР С ДЪЛГОДИШНА ПРАКТИКА В СТРОЙТЕЛСТВОТО ,
ЦЕНИ ПРИ ОГЛЕД И ДОГОВОРКА НА МЯСТО. ЧАСНО ЛИЦЕ
http://obiavidnes.com/obiava/58965/0882551735-kachestveni-fini-i-gipsovi-shpaklovki

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
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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

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

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

Интериорен дизайн, екстериорен 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
Графичен дизайн.
Интериорен дизайн, екстериорен 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и Графичен дизайн. Цялостен
интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел.
http://3dkoev-design.net46.net/ tel.0882870171 http://www.facebook.com/3DkoevDesig Индивидуален уникален дизайн за всеки
интериор с професионална визия.
http://obiavidnes.com/obiava/58964/interioren-dizayn-eksterioren-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-sgra

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/58963/sigurna-rabota
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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/58962/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/58961/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/58960/30-50-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/58959/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/58958/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den-

Водоустойчив Шперплат за кофраж - 42лв с ДДС - WWW.SHPERPLAT.COM
Планет Строй 2008 ООД предлага:
http://obiavidnes.com/obiava/58957/vodoustoychiv-shperplat-za-kofraj---42lv-s-dds---wwwshperplatcom

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/58956/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/58955/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

НОВО! ХИТ! УРЕД ЗА СТАРЕЕНЕ НА АЛКОХОЛ и др.+3 ПОДАРЪКА! ** 129 лв.
ВЗЕМИ ТРИ ПОДАРЪКА:
Крачкомер, Телесен термометър и Щипка против хъркане
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УЛТРАЗВУКОВ АКТИВАТОР VOLCANO EXPERT-М ЗА
ИЗКУСТВЕНО СТАРЕЕНЕ НА АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ и др.
Активаторът изкуствено старее (отлежава) всякакви спиртни напитки, подобрява вкуса и премахва метиловия алкохол.
Минималното време за обработка на напитките е 30 мин. на литър, а при удължаване времето, се постигат по-добри
резултати. Максималният обем на обработка е 20 литра.
При дезинфекция на вода, водни разтвори и плодови сокове и др. минималното време за обработка е 10 мин. на литър.
Доказано е, че обработените напитки се усвояват и разграждат в организма около 30% по-бързо.
Гаранция 1 г. Сертификат СЕ.
ЦЕНА 129 лв.
ПОКУПКИ:
София, пазар "Борово", павилион 12
(срещу входа на супер Европа)
или по куриер на Еконт; такса с намаление -20%
при получаване от офиса 7,30 лв., а до адрес 8,40 лв.
КОНТАКТИ:
02/855 26 35; 0887/255 692
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ:
www.albo-bg.com
www.albobg.com
http://obiavidnes.com/obiava/58954/novo-hit-ured-za-stareene-na-alkohol-i-dr3-podaryka--129-lv

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/58953/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
ЧАС.
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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/58952/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/58951/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

всички довършителни ремонти
до ключ всички довършителни ремонти :
шпакловки,замазки,боядисване,гипскартон,окачени тавани,обръщане, предстенни обшивки (вътрешна топлоизолация),
преградни стени, скрити осветления, фигури, падания в нива, изкуствени трегери. . . . . .
.,теракот,фаянс,ламинат,паркет,Вик РАБОТИ,ГАРАНЦИЯ,ФАКТУРИ,ПРЕПОРЪКИ
Безплатен оглед и оферта.Бонус-проф.почистване по време на ремонт.
започване веднага.
0877007847
Извършваме ВиК работи:
Смяна на ВиК инсталации,щрангове,кранове,водомери,други дребни работи,качество и срок.
0877007847
http://artis.ovo.bg
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http://obiavidnes.com/obiava/58950/vsichki-dovyrshitelni-remonti

Целутрон Редукция на мастна тъкан, Повдигане на бюста, Физиотерапия и Лифтинг
Целутрон Редукция на мастна тъкан, Повдигане на бюста, Физиотерапия и Лифтинг
ЦЕЛУТРОН ЗА ОТСЛАБВАНЕ, Редукция на мастна тъкан, Повдигане на бюста, Физиотерапия и Лифтинг
ЦЕЛУТРОН ЗА УСКОРЯВАНЕ НА МЕТАБОЛИЗМА И РЕДУЦИРАНЕ НА ТЕЛЕСНИТЕ МАЗНИНИ !
Основни функции и режими на работа :
F1 Мускулен масаж, релакс и Физиотерапия:
F2 Тонизиране
F3 Стимулация на кръвната и лимфната циркулация – при уморени крака, варикозни вени, целулит и след липосукция
F4 Редуциране на теглото и стягане на тъканите
Изборът на времетраене на процедурата може да бъде направен ръчно – 20 до 30 минути за максимална ефективност.
Апаратът за ускоряване на метаболизма и редукция на телесните мазнини е устройство създадено с методите на
съвременната медицина, с активно използване на последните научни изследвания в областта на медицината,
физиотерапията и козметиката, с отчитане на биологичното и физиологично взаимодействие между мазинините и
мускулната тъкан в човешкото тяло и биохимията на човешкият организъм.
Действието на уреда използва нормалните принципи на функциониране на човешкото тяло; крайната цел е да се
постигне естествено ускоряване на метаболизма, в пълно съответствие с природата на организма, използвайки само
естествените процеси в тялото. Създаването на това устройство е резултат от дългогодишни тестове, опити и
анализи, правени от водещи специалисти в съответните области.
Използваната технология, базирана на микропроцесорна основа, дава възможност за прецизно действие в проблемните
зони без, или с минимум странични въздействия. Уредът обединява няколко режима на работа, на база на
усъвършенстваните през хилядолетията методи на акупунктурата, предназначени за решаване на различни телесни
проблеми – наднормено тегло, забавена обмяна на веществата, детренираност на отделни мускулни групи, липса на
еластичност на кръвоносните съдове и като цяло – липса на тонус; апаратът предлага комплексно решение за всички
тези проблеми с методите на акупунктурата, физиотерапията и масажът.
Модел: GS-14 -2011
Гаранция - 12 месеца. Сертификация: CE, RoHS, CQCЦена: 750 лв.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/58949/celutron-redukciya-na-mastna-tykan-povdigane-na-byusta-fizioterapiya-i-lifting

Йонизатори,ДЕТОКСИКАТОР,Пейнт
подочистачка

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
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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
http://obiavidnes.com/obiava/58948/yonizatoridetoksikatorpeynt-zuum-masajorivibrokolanielektricheska-podochistach

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/58947/tovarni-prevozi-s-bus-do-1500-kg

15.6" (39.62 cm) ACER V3-571G-53238G1TMaii двуядрен Intel® Core™ i5 3230M 2.6/3.2GHz
15.6" (39.62 cm) ACER V3-571G-53238G1TMaii двуядрен Intel® Core™ i5 3230M 2.6/3.2GHz, HD LED Display & GeForce GT
730M 4GB (HDMI), 8GB, 1TB, USB3.0, Linux, 2.6kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/58946/156-3962-cm-acer-v3-571g-53238g1tmaii-dvuyadren-intel-core-i5-3230m-263

TV Tuner NOT Video Editor USB Deluxe
TV Tuner NOT Video Editor USB Deluxe
http://obiavidnes.com/obiava/58945/tv-tuner-not-video-editor-usb-deluxe

Уеб камера Logitech C170
Уеб камера Logitech C170, черна, микрофон
http://obiavidnes.com/obiava/58944/ueb-kamera-logitech-c170
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HTC аксесоари !
Интересувате ли се от нов телефон. Всичко за смартфоните, аксесоари към тях, както и други технологични изненади
на dice.bg - вашият технологичен партньор.
http://obiavidnes.com/obiava/58943/htc-aksesoari--

Продавам Нарязан Тютюн - Перфектно Качество
Продавам нарязан тютюн Златна Вирджиния.
Перфектно качество и уникален вкус.
Идеално почистен и нарязан на фини лентички
Подходящ е за пълнене на цигари, както с ръчна така и електронна машинка.
Няма тежка и неприятна миризма в затворени помещения.
Не пари на гърлото и не люти!
По желание на клиента може да се коригира силата му -в
зависимост от предпочитанията
Според своя вкус ,може да поръчате различни аромати-карамел,ванилия,череша и други.
Перфектно качество но добра цена!
Получавате доставка по куриер в цялата страна,на адрес,посочен от Вас!
http://obiavidnes.com/obiava/58942/prodavam-naryazan-tyutyun---perfektno-kachestvo

Продавам Тютюн - Високо Качество
Продавам нарязан тютюн Златна Вирджиния.
Уникален на вкус и с перфектно качество.
Идеално почистен и фино нарязан.
Подготвен е за пълнене на цигари, както с ръчна така и електронна машинка.
Няма тежка и неприятна миризма в затворени помещения.
Не люти и не пари!
Силата на тютюна е различна, в зависимост от предпочитанията на клиента.
Може да поръчате допълнително аромат по свой вкус - ванилия, карамел, череша и други.
За хора,които не желаят да правят компромис с качеството.
Перфектно качество на добра цена!
Доставка по куриер за цялата страна.
http://obiavidnes.com/obiava/58941/prodavam-tyutyun---visoko-kachestvo

Продавам Нарязан Тютюн Вирджиния - Голд,Лайт,Бленд
Продавам нарязан тютюн Златна Вирджиния.
Уникален на вкус и с перфектно качество.
Идеално почистен и фино нарязан.
Подготвен е за пълнене на цигари, както с ръчна така и електронна машинка.
Няма тежка и неприятна миризма в затворени помещения.
Не люти и не пари!
Силата на тютюна е различна, в зависимост от предпочитанията на клиента.
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Може да поръчате допълнително аромат по свой вкус - ванилия, карамел, череша и други.
За хора,които не желаят да правят компромис с качеството.
Пефектно качество на добра цена!
Доставка по куриер за цялата страна.
http://obiavidnes.com/obiava/58940/prodavam-naryazan-tyutyun-virdjiniya---goldlaytblend

Висококачествен Нарязан Тютюн Вирджиния
Продавам нарязан тютюн Златна Вирджиния.
Перфектно качество и уникален вкус.
Идеално почистен и нарязан на фини лентички
Подходящ е за пълнене на цигари, както с ръчна така и електронна машинка.
Няма тежка и неприятна миризма в затворени помещения.
Не пари на гърлото и не люти!
По желание на клиента може да се коригира силата му -в
зависимост от предпочитанията
Според своя вкус ,може да поръчате различни аромати-карамел,ванилия,череша и други.
Перфектно качество но добра цена!
Получавате доставка по куриер в цялата страна,на адрес,посочен от Вас!
http://obiavidnes.com/obiava/58939/visokokachestven-naryazan-tyutyun-virdjiniya

Продавам Нарязан Тютюн Вирджиния
Продавам нарязан тютюн Златна Вирджиния.
Перфектно качество и уникален вкус.
Идеално почистен и нарязан на фини лентички
Подходящ е за пълнене на цигари, както с ръчна така и електронна машинка.
Няма тежка и неприятна миризма в затворени помещения.
Не пари на гърлото и не люти!
По желание на клиента може да се коригира силата му -в
зависимост от предпочитанията
Според своя вкус ,може да поръчате различни аромати-карамел,ванилия,череша и други.
Перфектно качество но добра цена!
Получавате доставка по куриер в цялата страна,на адрес,посочен от Вас!
http://obiavidnes.com/obiava/58938/prodavam-naryazan-tyutyun-virdjiniya

15.6" (39.62 cm) Asus X55A-SX193
15.6" (39.62 cm) Asus X55A-SX193, двуядрен Celeron® 1000M 1.8GHz, HD LED Display (HDMI), 2GB, 320GB, USB3.0, 2.45kg,
2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/58937/156-3962-cm-asus-x55a-sx193

Easy Paint комплект валяци
Easy Paint - Paint Roller
Paint Runner Пейнт Ранър – комплект валяци за бързо, лесно и
удобно боядисване,без мръсотия и бъркотия.
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Боядисвайте като професионалист за минимално време и усилия!
ПРЕДИМСТВА
-

БЕЗ капене
Без стълба
по-малко разходи
по-малко време
по-малко напрежение

Валяка за боядисване Paint Runner Пейнт Ранър смесва и разпределя боята с прецизността на машина,
равномерно и без усилие от Ваша страна
По време на боядисването няма да капе никаква боя! Боята е в контейнера,
Вие просто го движите напред-назад за гладко и равномерно боядисване.
Перфектни резултати всеки път без мръсотия и суматоха!
Paint Roller Runner може да побере до 1 литър боя и се покрива за 10 минути,
до 17 квадратни метра от стената. Патентованата система плат и разпространение осигурява
равномерно покритие на всички повърхности.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/58936/easy-paint-komplekt-valyaci

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/58935/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/58934/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/58933/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

15.6" (39.62 cm) Asus X55VD-SX208
15.6" (39.62 cm) Asus X55VD-SX208, черен, двуядрен Intel® Pentium® 2020M 2.4GHz, HD LED Display & GeForce 610M 1GB
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(HDMI), 2GB, 500GB, USB3.0, no OS, 2.53kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/58932/156-3962-cm-asus-x55vd-sx208

15.6" (39.62 cm) Asus A55N-SX008
15.6" (39.62 cm) Asus A55N-SX008, четириядрен AMD A8-4500M 1.9/2.8GHz, HD LED Display & AMD HD 7640G (HDMI),
4GB, 750GB, 2x USB3.0, no OS, 2.4kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/58931/156-3962-cm-asus-a55n-sx008

НОВО! КРЕДИТ ЗА ПОКУПКА НА ЖИЛИЩЕ САМО ОТ АЙ ЕФ ДЖИ ЛИЗИНГ АД!
Компанията предлага финансиране за покупка на жилище и имот.Ай Еф Джи Лизинг получи транш от 300 000 евро и
преференциалните условия по ипотечните кредити и лизинг. Кредит за дома Ви изцяло съобразен с нуждите на клиента,
суми от 10 000 до 100 000 лева.Периодът за разглеждане на документите е сведен до минимум за ваше улеснение и
удобство. При кандидатстване за кредит за покупка на жилище се изготвя индивидуален план за всеки клиент, без
скрити условия и такси.
Потърсете ни или ни пишете на e-mail: office@ifgleasing.eu.
За директна връзка с нас 070019120
...Защото ние сме експертът в кредитирането...
http://obiavidnes.com/obiava/58930/novo-kredit-za-pokupka-na-jilishte-samo-ot-ay-ef-dji-lizing-ad

Мебели по Поръчка | Angel Style
Мебели по Поръчка от Мебелна фирма Angel Style. Мебелна фирма Angel Style Предлага проектиране и изработване на
мебели и кухни по поръчка
http://obiavidnes.com/obiava/58929/mebeli-po-porychka--angel-style

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/58928/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

4GB USB Flash
4GB USB Flash, Silicon Power Ultima U03, черна
http://obiavidnes.com/obiava/58927/4gb-usb-flash

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
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0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/58926/tovarni-prevozi

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

Жилищно строителство от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-мейли и Уеб сайтове на Фирми в отрасъл Жилищно строителство от BUSINESS.bg - бизнес каталог
N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/58925/jilishtno-stroitelstvo--ot-businessbg

8GB USB Flash
8GB USB Flash, Silicon Power Touch 830
http://obiavidnes.com/obiava/58924/8gb-usb-flash

Индустриално строителство от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-мейли и Уеб сайтове на Фирми в отрасъл Индустриално строителство от BUSINESS.bg - бизнес
каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/58923/industrialno-stroitelstvo--ot-businessbg

колона за баня
колона 300/1830/360,изработена от ПВЦ
http://obiavidnes.com/obiava/58922/kolona-za-banya

16GB USB Flash
16GB USB Flash, Silicon Power Blaze, синя, USB3.0
http://obiavidnes.com/obiava/58921/16gb-usb-flash

мивка за баня
керамична мивка за баня Ф 410
http://obiavidnes.com/obiava/58920/mivka-za-banya

ASRock FM2A55M-VG3
ASRock FM2A55M-VG3, FM2, AMD A55, DDR3, PCI-E (D-Sub), SB5.1, Lan1000, 4xSATA RAID 0,1,10, mATX
http://obiavidnes.com/obiava/58919/asrock-fm2a55m-vg3

Събаряне - сгради, къртене от BUSINESS.bg
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Телефони, Адреси, Е-мейли и Уеб сайтове на Фирми в отрасъл Събаряне - сгради, къртене от BUSINESS.bg - бизнес
каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/58918/sybaryane---sgradi-kyrtene--ot-businessbg

Строителни Ремонти от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-мейли и Уеб сайтове на Фирми в отрасъл Строителни Ремонти от BUSINESS.bg - бизнес каталог
N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/58917/stroitelni-remonti--ot-businessbg

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/58916/30-50-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/58915/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/
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http://obiavidnes.com/obiava/58914/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

TV Tuner NOT DVB-T USB DELUXE
TV Tuner NOT DVB-T USB DELUXE
http://obiavidnes.com/obiava/58913/tv-tuner-not-dvb-t-usb-deluxe

Богат избор на дамски рокли
Електронен магазин „ Дамски дрехи “ предлага висококачествени ежедневни и клубни дамски рокли подходящи за всеки
повод.Най-новите колекции 2013г. на известните английски марки LIPSY,TFNC, FOREVER UNIQUE и QUONTUM.
Екстравагантни и стилни модели лимитирани серии, които ще задоволят и най-изтънчения вкус.Бърза и безплатна
доставка за цялата страна !!!
http://obiavidnes.com/obiava/58912/bogat-izbor-na-damski-rokli

ЧАСТНИ УРОЦИ И РЕШАВАНЕ НА ЗАДАЧИ ПО ХИМИЯ
ЧАСТНИ УРОЦИ И РЕШАВАНЕ НА ЗАДАЧИ ПО ХИМИЯ
Предлагам частни уроци и решаване на задачи по химия. Местоположение: гр. София. За контакт: maria_teo@abv.bg.
GSM: 0876 537 766. Цена: 10 лв.
http://obiavidnes.com/obiava/58911/chastni-uroci-i-reshavane-na-zadachi-po-himiya

ЧАСТНИ УРОЦИ И РЕШАВАНЕ НА ЗАДАЧИ ПО ХИМИЯ
ЧАСТНИ УРОЦИ И РЕШАВАНЕ НА ЗАДАЧИ ПО ХИМИЯ
Предлагам частни уроци и решаване на задачи по химия. Местоположение: гр. София. За контакт: maria_teo@abv.bg.
GSM: 0876 537 766. Цена: 10 лв.
http://obiavidnes.com/obiava/58910/chastni-uroci-i-reshavane-na-zadachi-po-himiya

TV Tuner NOT SCART DVB-T MPEG4 SD
TV Tuner NOT SCART DVB-T MPEG4 SD
http://obiavidnes.com/obiava/58909/tv-tuner-not-scart-dvb-t-mpeg4-sd

Детективска Агенция Бургас Фокс-Частни Детективи
Детективски услуги от Детективска агенция Фокс
Предлаганите Детективски услуги са
с гарантирана поверителност!
Разкриване на изневери,фирмено разследване,
издирване-лица,наблюдение,консултации.
Съдействие при сделки с имоти-проверка.
Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация и др.
Извършваме ефективни детективски услуги в София, Пловдив, Варна,Бургас
Русе, Плевен, Хасково, Пазарджик, Благоевград, Перник, Стара Загора
и др. населени места в България, а и в чужбина.
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
тел:0888400413 - 0897024504
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E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://obiavidnes.com/obiava/58908/detektivska-agenciya-burgas-foks-chastni-detektivi

Частен Детектив Иван Иванов- Репутация за най-добро доказателство!
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/58907/chasten-detektiv-ivan-ivanov--reputaciya-za-nay-dobro-dokazatelstvo

Детективска Агенция Инкогнито - Детективски Услуги-Русе
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>GPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
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Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/58906/detektivska-agenciya-inkognito---detektivski-uslugi-ruse

ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ-КУПУВАМЕ ФИРМИ С ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Търговско право-Купуваме фирми,безплатни юридически консултации и съдействие на АД ЕАД ЕООД ООД ЕТ с
задължения,пред фалит и несъстоятелност.Всички сделки са законни според
Търговския Закон и ДОПК.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.
Вписване на промени в обстоятелствата на дружество, продажба и изкупуване на дялове и акции.Сделки с търговски
предприятия.
След сделката при нас веднага ви освобождаваме от
солидарна,юридическа и финансова отговорност.
За контакти моля обадете се на посочените тел.0886346230 0895034839 по договаряне
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И ОТРАСЛИ
НА ИКОНОМИКАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЦЯЛАТА СТРАНА!!!
http://obiavidnes.com/obiava/58905/yuridichesko-sydeystvie-kupuvame-firmi-s-zadyljeniya

КУПУВАМЕ ФИРМИ С ЗАДЪЛЖЕНИЯ-ЗА ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ
Търговско право-Купуваме фирми,безплатни юридически консултации и съдействие на АД ЕАД ЕООД ООД ЕТ с
задължения,пред фалит и несъстоятелност.Всички сделки са законни според
Търговския Закон и ДОПК.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.
Вписване на промени в обстоятелствата на дружество, продажба и изкупуване на дялове и акции.Сделки с търговски
предприятия.
След сделката при нас веднага ви освобождаваме от
солидарна,юридическа и финансова отговорност.
За контакти моля обадете се на посочените тел.0886346230 0895034839 по договаряне
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И ОТРАСЛИ
НА ИКОНОМИКАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЦЯЛАТА СТРАНА!!!
http://obiavidnes.com/obiava/58904/kupuvame-firmi-s-zadyljeniya-za-cyala-bylgariya

КАЧЕСТВЕНО, коректно боядисване, освежаване, апартаменти, вили, офиси, шпакловка, тапети, приемливи цени
http://obiavidnes.com/obiava/58903/kachestveno-korektno-boyadisvane-osvejavane-apartamenti-vili-ofisi-shpaklovka

ЦИКЛИМ 100% безпрашно, паркет, дюшеме, боя, поставя ламинат, паркет, первази, доставка, грундиране, лакиране,
фугиране, започване
http://obiavidnes.com/obiava/58902/ciklim-100-bezprashno-parket-dyusheme-boya-postavya-laminat-parket-pervazi-do

TV Tuner NOT Hybrid USB HD
TV Tuner NOT Hybrid USB HD
http://obiavidnes.com/obiava/58901/tv-tuner-not-hybrid-usb-hd
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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/58900/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888135197

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

0882551735 Качествени фини и гипсови шпакловки.
**0882551735***
-фини шпакловки.
-гипсова шпакловка.
-латекс бял и цветен.
-топлоизолация.
-обръщане покрай пвц дограма
и врати с поставияне на лайсни или измазване.
-гипсова мазилка.
-пръскана мазилка.
-минерална мазилка.
-и др. мазилки.
-замазки.
-зидария.

Страница 39/130

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

24.03.2013

-бързо,корекно,разумни цени,майстор с дългодишна
практика,започване веднага.часно лице.0882551735
http://obiavidnes.com/obiava/58899/0882551735-kachestveni-fini-i-gipsovi-shpaklovki

7" (17.78 cm) NOT LV6TVHD7
7" (17.78 cm) NOT LV6TVHD7, DVB-T тунер
http://obiavidnes.com/obiava/58898/7-1778-cm-not-lv6tvhd7

Професионална подготовка за НАТФИЗ
Подготовка на кандидат-студенти за НАТФИЗ за специалностите "Актьорство за драматичен театър" (АДТ) и
"Актьорство за куклен театър" (АКТ). Уроците са индивидуални и са с продължителност два академични часа.
Заниманията се водят от професионална актриса с богат сценичен и преподавателски опит и висока успеваемост при
прием в НАТФИЗ. В центъра на София.
http://obiavidnes.com/obiava/58897/profesionalna-podgotovka-za-natfiz

Хидрофобен Шперплат за кофраж - 42лв с ДДС - WWW.SHPERPLAT.COM
Планет Строй 2008 ООД предлага:
******* ВОДОУСТОЙЧИВ ШПЕРПЛАТ, 1-во качество-топола, черен и кафяв филм, фенолово WBP лепило:
20х1220х2440мм;
21х1220х2440мм.
****** Вилици – поцинковани;
****** ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ ОСБ /OSB/ плоскости - внос от САЩ:
OSB-3 – размер: 8.7x1220x2440мм;
OSB-3 – размер: 11.1x1220x2440мм;
OSB-3 – размер: 15.1х1220х2440мм;
OSB-3 – размер: 18.3x1220x2440мм.
ЗА КОЛИЧЕСТВА - ДОСТАВКИ В ЦЯЛАТА СТРАНА!
Складови бази във Варна и София
0884266912; 0888416733; 02/9310348;
www.shperplat.com
www.vodoustoichivshperplat.com
www.osbbg.com
http://obiavidnes.com/obiava/58896/hidrofoben-shperplat-za-kofraj---42lv-s-dds---wwwshperplatcom

23.6" (59.94 cm) Philips 247E3LHSU2
23.6" (59.94 cm) Philips 247E3LHSU2, FULL HD LED, 2ms 20 000 000:1 250cd/m2 2x HDMI колонки TCO, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/58895/236-5994-cm-philips-247e3lhsu2

НОВО! ХИТ! УРЕД ЗА СТАРЕЕНЕ НА АЛКОХОЛ и др.+3 ПОДАРЪКА! ** 129 лв.
НОВО! СВЕТОВЕН ХИТ! УСЪВЪРШЕНСТВАНА МОДИФИКАЦИЯ!
ВЗЕМИ 3 ПОДАРЪКА:
Крачкомер, Телесен термометър и Щипка против хъркане
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УНИВЕРСАЛЕН УЛТРАЗВУКОВ АКТИВАТОР
VOLCANO EXPERT-М ЗА ИЗКУСТВЕНО СТАРЕЕНЕ
(ОТЛЕЖАВАНЕ) НА АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ и др.
** НЕВЕРОЯТНО! НОВОСВАРЕНА РАКИЯ ОБРАБОТЕНА НЯКОЛКО ЧАСА СТАРЕЕ С
ГОДИНИ, ПОДОБРЯВА СИ ВКУСА И СЕ ПРЕМАХВАТ ВРЕДНИТЕ СЪСТАВКИ!
** ВЕЧЕ НЕ СЕ ЧАКА С ГОДИНИ ЗА ОТЛЕЖАЛА РАКИЯ, ВОДКА, УИСКИ, ВИНО и др.!
** УРЕДЪТ СЕ ИЗПОЛЗВА И ЗА ОБРАБОТКА, ДЕЗИНФЕКЦИЯ И УДЪЛЖАВАНЕ
СРОКА НА СЪХРАНЕНИЕ НА ВОДА, МЛЯКО, СОКОВЕ, ПЛОДОВЕ, ЗЕЛЕНЧУЦИ,
МЕСО, РИБА, ДОМАКИНСКИ ПРИБОРИ, БИЖУТА, ИГРАЧКИ и много др.!
Универсалният ултразвуков активатор VOLCANO EXPERT-М се използва за изкуствено стареене (отлежаване) на всички
видове спиртни напитки, подобряване на вкусовите качества, удължаване срока на съхранение и премахване на вредните
за здравето съставки.
Мощното ултразвуково поле гарантира:
- премахване на вредни интермолекулярни и разграждане на високомолекулни съединения в алкохола;
- активиране процесите на естерификация, които подобряват вкусовите качества, получавани при продължително
стареене (отлежаване) на алкохолните напитки;
- пълна дезинфекция и удължаване срока на съхранение на всякакъв вид течности.
Независимо от своя произход (промишлен или домашен) алкохолните напитки съдържат различни вредни вещества,
които влияят върху вкусовите им качества, а в някои случаи могат да са опасни и за здравето.
Класическото стареене на алкохолните напитки в дървени съдове (бъчви) за подобряване качеството на спиртните
напитки отдалечава във времето десетки години за постигане на максимални вкусови качества. С уреда VOLCANO
EXPERT-М това се постига за считани часове.
Обработеният с уреда алкохол не предизвиква сутрешно главоболие и неразположение, поради елиминиране на метиловия
алкохол и компонентите, причиняващи тези нездравословни последици.
Под въздействието на ултразвуковия уред се постига ускорено стареене на алкохола, тъй като се ускоряват редица
физикохимични процеси, водещи до отделяне на вредните компоненти- лесно летливи (метилов алкохол и ацеталдехид) и
деструкция на високомолекулните съединения. Едновременно с това протича естерификация с участие на естествените
компоненти на дестилатите- етилов алкохол и органични киселини (винена, оцетна, лимонена, ябълкова и др.), при което
се образуват естери- ароматни вещества. В резултат се подобряват ароматните и вкусови характеристики на
алкохолните напитки, като се запазват непроменени цветът и бистротата.
ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА
- модел ZV-12;
- входяща мощност 25 W;
- акустична мощност 15 W;
- обем на обработваната течност: до 20 литра;
- температура на обработване: от 5 до 400С;
- тегло 360 грама.
При използване на уреда за изкуствено стареене (отлежаване) на алкохолни напитки минималното време е около 30 мин.
на литър, като с удължаване на времето на обработка, се постигат значително по-добри резултати. При дезинфекция
на вода, водни разтвори и плодови сокове минималното време за обработка е 10 мин. на литър.
Експериментално е установено, че обработеният алкохол с ултразвук се усвоява и разгражда в организма около 30%
по-бързо в сравнение с необработения, което е сигурна гаранция за повишаване на неговите качества.
В инструкцията за експлоатация на уреда много подробно (на 30 стр.) са дадени начините за обработка на течности,
дезинфекция, стареене и намаляване на вредните вещества, обработка на мляко, плодове и зеленчуци, месо, месни
продукти и риба; на продукти преди замразяване и при размразяване; приготвяне на студени чайове, екстракция на
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плодове и билки; пълна дезинфекция на бельо, дрехи, текстилни материали, обувки, домакински прибори и приспособления,
детски съдове, принадлежности и играчки и много др.
В инструкцията са посочени изискванията за безопасност, противопожарни мерки и гаранционните условия.
Мнение на читатели за стария модел на уреда VOLCANO EXPERT за стареене на алкохол може да прочетете в сайта:
http://www.renault-bg.com/smf/index.php?topic=146549.0
Гаранция 1 г. Сертификат СЕ.
ЦЕНА 129 лв.
ПОКУПКИ:
София, пазар "Борово", павилион 12
(срещу входа на супермаркет "Европа")
или по куриер на Еконт Експрес с наложен платеж; такса
при получаване от офиса 7,30 лв., до адрес 8,40 лв. и получаване
на следващия ден, а до селища без офис на Еконт такса 9,70 лв. и
получаване до 3 работни дни.
Ползва се намаление на куриерската такса -20%!
КОНТАКТИ:
02/855 26 35; 0887/255 692; 0888/373 974
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ:
www.albo-bg.com
www.albobg.com
www.albo-bg.info
http://obiavidnes.com/obiava/58894/novo-hit-ured-za-stareene-na-alkohol-i-dr3-podaryka--129-lv

Фриматор -ултразвуков пилинг
Фриматор -ултразвуков пилинг
Този апарат е специално разработен за почистване на петна и заглаждане на бръчки чрез високо-честотни вибрации,
които правят кожата по-мека и отстраняват повърхностния слой, себум и замърсявания.
Фриматорът отстранява акне и белези от шарка, намалява меланина и тъмните петна, и като резултат прави кожата
на лицето блестяща и свежа.
Проникващият ефект на ултразвука масажира и почиства кожата в дълбочина. Фимраторът почиства порите,
премахва ефективно петна,
бръчки, пъпки и роговия слой, така че кожата ви изглежда бяла, чиста и еластична.
Фриматорът е най-популярния козметичен инструмент.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
http://obiavidnes.com/obiava/58893/frimator--ultrazvukov-piling

Фриматор -ултразвуков пилинг
Фриматор -ултразвуков пилинг
Този апарат е специално разработен за почистване на петна и заглаждане на бръчки чрез високо-честотни вибрации,
които правят кожата по-мека и отстраняват повърхностния слой, себум и замърсявания.
Фриматорът отстранява акне и белези от шарка, намалява меланина и тъмните петна, и като резултат прави кожата
на лицето блестяща и свежа.
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Проникващият ефект на ултразвука масажира и почиства кожата в дълбочина. Фимраторът почиства порите,
премахва ефективно петна,
бръчки, пъпки и роговия слой, така че кожата ви изглежда бяла, чиста и еластична.
Фриматорът е най-популярния козметичен инструмент.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
http://obiavidnes.com/obiava/58892/frimator--ultrazvukov-piling

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/58891/30-50-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/58890/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 !
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Просто трябва да гледате определените за това реклами .
Ако ви удовлетворяват условията може да се запознаете с подробностите на сайт: --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
*В сайта ще намерите най подробно обяснение + видео обучение на български и всичко това безплатно !
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/58889/30-50-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/58888/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/58887/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

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.
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За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
0877540309
http://obiavidnes.com/obiava/58886/masajna-masajirashta-sedalka

Genius NetScroll 100
Genius NetScroll 100, оптична (800dpi), USB
http://obiavidnes.com/obiava/58885/genius-netscroll-100

Енергоспестяващо ток
Енергоспестяващо ток 19Kw
СПЕСТЕТЕ ДО 30% ОТ СМЕТКИТЕ СИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСТВО - НОВО ПОКОЛЕНИЕ УРЕДИ ЗА ИКОНОМИЯ НА ТОК " Intelligent Energy Saver " – едно интелигентно И НАПЪЛНО ЛЕГАЛНО решение за икономия на електрическа енергияпо германска технология !
Устройството е ефективно и достатъчно за голям апартамент, малък хотел, ресторант и др.
със сумарна мощност на електросъоръженията до 15 kW. Произход :
Китай Гаранционен срок: 12 месеца!
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/58884/energospestyavashto--tok

ВАКУУМЕН АПАРАТ ЗА МАСАЖ, ВЕНДУЗНА ТЕРАПИЯ
ВАКУУМЕН АПАРАТ ЗА МАСАЖ, ВЕНДУЗНА ТЕРАПИЯ
ПРОФЕСИОНАЛЕН ВАКУУМЕН АПАРАТ ЗА МАСАЖ, ВЕНДУЗНА ТЕРАПИЯ, ПОВЛИЯВАНЕ НА ЦЕЛУЛИТ,
УГОЛЕМЯВАНЕ И СТЯГАНЕ НА БЮСТА.
Апарат за вакууммасаж RU-8204
» Регулиране на вакуума
» Манометър за показване на степента на вакуума
» Три комплекта чашковидни електроди за стимулиране на бюста
» Спомага за стягане и уголемяване на бюста
» Набор стъклени малки електроди за масажиране на лицето.
» Масаж на бедрата, корема, задните часте, гърба и др.
Произход: Китай
Гаранционен срок: 12 месеца
Сертификация: CE, RoHS, CQC
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
онлайн магазин BGmag.
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www.miramarket.net
онлайн магазин MiraMarket.
www.shopbg.info
онлайн магазин SHOPBG.
www.tehno.shopbg.info
онлайн магазин ШОПБГ.
www.miramarket.eu
онлайн магазин MiraMarket.
www.market99.net
онлайн магазин Market99.
www.gabimarket.com
онлайн магазин Gabimarket.
http://obiavidnes.com/obiava/58883/vakuumen-aparat-za-masaj-venduzna-terapiya

Genius NX-Mini
Genius NX-Mini, BlueEye оптична (1200dpi), синя, USB
http://obiavidnes.com/obiava/58882/genius-nx-mini

Genius Ergo 500
Genius Ergo 500, BlueEye оптична (2000dpi), USB
http://obiavidnes.com/obiava/58881/genius-ergo-500

Genius Traveler 9005BT
Genius Traveler 9005BT, bluetooth, BlueEye оптична (1200dpi), синя
http://obiavidnes.com/obiava/58880/genius-traveler-9005bt

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

Калъф Genius GS-1500
Калъф Genius GS-1500, черно-червен, до 15.6" (39.62 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/58879/kalyf-genius-gs-1500

Калъф Genius GS-1500
Калъф Genius GS-1500, кафяво-оранжев, до 15.6" (39.62 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/58878/kalyf-genius-gs-1500

Строителство - груб строеж от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-мейли и Уеб сайтове на Фирми в отрасъл Строителство - груб строеж от BUSINESS.bg - бизнес
каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/58877/stroitelstvo---grub-stroej--ot-businessbg
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Раница Genius GB-1501
Раница Genius GB-1501, черна, до 15.6" (39.62 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/58876/ranica-genius-gb-1501

Раница Genius GB-1501
Раница Genius GB-1501, сива, до 15.6" (39.62 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/58875/ranica-genius-gb-1501

Раница Genius GB-1500A
Раница Genius GB-1500A, черна, до 15.6" (39.62 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/58874/ranica-genius-gb-1500a

Охлаждаща поставка за лаптоп
Охлаждаща поставка за лаптоп, Genius NB Stand 100, с два вентилатора, USB
http://obiavidnes.com/obiava/58873/ohlajdashta-postavka-za-laptop

Продавам Нарязан Тютюн Вирджиния
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/58872/prodavam-naryazan-tyutyun-virdjiniya

Охлаждаща поставка за лаптоп
Охлаждаща поставка за лаптоп, Genius NB Stand 280, черна, USB
http://obiavidnes.com/obiava/58871/ohlajdashta-postavka-za-laptop

Инженерингова дейност от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-мейли и Уеб сайтове на Фирми в отрасъл Инженерингова дейност от BUSINESS.bg - бизнес каталог
N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/58870/injeneringova-deynost--ot-businessbg

Охлаждаща поставка за лаптоп
Охлаждаща поставка за лаптоп, Genius NB Stand 280, бяла, USB
http://obiavidnes.com/obiava/58869/ohlajdashta-postavka-za-laptop

500GB WD My Passport™ Edge for Mac черен
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500GB WD My Passport™ Edge for Mac черен, 2.5" (6.35 cm), външен, алуминиев корпус, USB3.0 (+захранване през USB), 2г
гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/58868/500gb-wd-my-passport-edge-for-mac-cheren

500GB WD My Passport™ Studio черен
500GB WD My Passport™ Studio черен, 2.5" (6.35 cm), външен, алуминиев корпус, FireWire 800 & USB2.0 (+захранване през
USB), 2г гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/58867/500gb-wd-my-passport-studio-cheren

АЙ ЕФ ДЖИ ЛИЗИНГ С НОВА КРЕДИТНА ЛИНИЯ
Ай Еф Джи Лизинг АД предлага нова линия в размер на 500 000евро.Средствата са предоставени за финансиране на
бизнеса както за малките така и средни предприятия.Всички фирми от този бранш в цяла България ще могат да се
възползват от условия по кредита за финансиране на бизнеса си, за оборотни средства или покупка на имот.Времето за
разглеждане на документите е минимално с цел максимална гъвкавост и бързина на финансиране.
За повече информация ни пишете на e-mail
office@ifgleasing.eu. или : www.ifgleasing.eu
http://obiavidnes.com/obiava/58866/ay-ef-dji-lizing-s-nova--kreditna-liniya

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/58615/tovarni-prevozi-s-bus-do-1500-kg

Личен фитнес инструктор за мъже, жени и деца.
Предлагам индивидуални тренировки и спортни занимания за мъже, жени и деца. Ако имате желание да спортувате , но
нямате представа как се тренира и какви упражнения да правите, аз съм този ,който ще ви съветва и покаже. Изготвям
тренировъчни програми, хранителни диети за всеки един в зависимост от това какво иска да постигне. Личен фитнес
треньор съм от дълго време и също така съм треньор по борба на деца. Провеждам тренировките в фитнес центрове
избрани от вас и също така на открити места(градинки и паркове). Спортът е здраве и щастие, затова не се колебайте
да спортувате. За по-подробна информация ми пишете или обадете.
http://obiavidnes.com/obiava/58865/lichen-fitnes-instruktor-za-myje-jeni-i-deca

Личен фитнес инструктор за мъже, жени и деца.
Предлагам индивидуални тренировки и спортни занимания за мъже, жени и деца. Ако имате желание да спортувате , но
нямате представа как се тренира и какви упражнения да правите, аз съм този ,който ще ви съветва и покаже. Изготвям
тренировъчни програми, хранителни диети за всеки един в зависимост от това какво иска да постигне. Личен фитнес
треньор съм от дълго време и също така съм треньор по борба на деца. Провеждам тренировките в фитнес центрове
избрани от вас и също така на открити места(градинки и паркове). Спортът е здраве и щастие, затова не се колебайте
да спортувате. За по-подробна информация ми пишете или обадете.
http://obiavidnes.com/obiava/58864/lichen-fitnes-instruktor-za-myje-jeni-i-deca

4000GB WD My Book™ Studio II
4000GB WD My Book™ Studio II, външен, 3.5" (8.89 cm), eSATA, FireWire 400/800, USB2.0, 3г. гаранция
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http://obiavidnes.com/obiava/58863/4000gb-wd-my-book-studio-ii

Бюро Полиграф БГ - Полиграфски услуги - Детектор на лъжата
Бюро „Полиграф БГ” ООД може да ви помогне да докажете ефективно невинността си или да разкриете измама,
методите които предлага детектора на лъжата(полиграф) са най-категорични и биха ви помогнали. Практикуваме
както със физически, така и с юридически клиенти на територията на цяла България. Детективски агенции и частни
фирми прибягват към нашите услуги по различни поводи. Случаите, в които се използват полиграфските ни услуги са
много, но някои от тях са: съмнения за брачни изневери, измама на партньори, непрофесионално поведение, кражба от
служители, бизнес въпроси - свързани с лоялността на служителите и още много други. За да се проведе изследването
трябва да се подпише декларация за съгласие, което е напълно доброволно. За повече информация можете да посетите
нашия сайт: http://poligraf.bg/ и да се запознаете, с това което ви интересува.
http://obiavidnes.com/obiava/58862/byuro-poligraf-bg---poligrafski-uslugi---detektor-na-lyjata

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/58861/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

Детектив „ЕНДЖЕЙ” - София, Варна, Бургас, Пловдив и др.
Детективска агенция „ЕнДжей” е единствената агенция,осъществяваща детективски частни разследвания, разчитайки
на смесени екипи в работата си и професионалното им изпълнение. Искате да докажете изневяра, да издирите безследно
изчезнали лица, да направите добър подбор на персонал, като проучите лицата предварително, можете да се свържете с
нас по всякакви причини и ние ще помогнем, като анонимността ви е 100% гарантирана! Можете да бъдете сигурни, че
на Вашия случай ще се реагира бързо и ефективно, при пълна дискретност. Вижте всички предлагани от нас услуги на
нашия адрес: http://detective-nj.com/
http://obiavidnes.com/obiava/58860/detektiv-endjey---sofiya-varna-burgas-plovdiv-i-dr

Детективски услуги „СТЕНК СЕКЮРИТИ” Частен детектив
Детективска агенция „Стенк Секюрити“ предлага пълна гама детективски услуги:
• Семейни кoнфликти
• Фирмени разследвания
• Проучване и издирване на лица
• Детективско разследване
• Международно сътрудничество
• Детективска техника
разследване на изневери, събиране на доказателства, издирване на хора, разкриване изневери, разследване, намиране на
факти, доказване на изневяра, скрито видео наблюдение, сателитна връзка при наблюдение, мобилно наблюдение,
наблюдение на хора, разкриване на случаи,.
Централният офис е в София, но работи в цяла България и страните от ЕС.
Цените са по договаряне, в зависимост от обема на конкретната експертна поръчка.
Анонимността е гарантирана !!!
За повече информация посетете нашия сайт:
http://stenk-security.com/
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http://obiavidnes.com/obiava/58859/detektivski-uslugi-stenk-sekyuriti-chasten-detektiv

Детективски услуги "РЕФЛЕКС" - Варна, Бургас, Пловдив, София
Детективска агенция “Рефлекс” - Детективско разследване по поставената от вас задача с документиране на
съответната дейност. Частните детективи на Детективска агенция "Рефлекс" ще предложат най-ефективните
решения при проблеми както в личния и семейния живот, така и в бизнес отношенията и търговската сфера. Екипът
работи 24 часа в денонощието, на ТОП цени, като дискретността и анонимността Ви са 100% гарантирани! Извършва
услуги на територията на Цялата страна!!! Можете да ни потърсите при следните ситуации: разкриване и доказване
на изневяра, фирмено разследване, издирване на лица, издирване на лица и МПС, наблюдение, консултации, разкриване на
наследници, проучване осигурено от професионален детективски екип, консултация с адвокат наказателно , гражданско
право. Вижте всички предлагани от нас услуги в нашия сайт: http://reflex-bg.net/
http://obiavidnes.com/obiava/58858/detektivski-uslugi-refleks---varna-burgas-plovdiv-sofiya

Водопровод и канализация, ВИК от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-мейли и Уеб сайтове на Фирми в отрасъл Водопровод и канализация, ВИК от BUSINESS.bg - бизнес
каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/58857/vodoprovod-i-kanalizaciya-vik--ot-businessbg

500GB WD Raid Edition4
500GB WD Raid Edition4, SATA2, 7200rpm, 64MB, 5г
http://obiavidnes.com/obiava/58856/500gb-wd-raid-edition4

Лесни и бързи пари Онлайн от burzikrediti.bg само за вас от 500 до 1000 лв.
НАЙ-БЪРЗИТЕ КРЕДИТИ от 500 до 1000 лв само за 30 минути. burzikrediti.bg
Само Срещу лична карта !
Одобрение до 30 минути !
Без скрити такси !
На равни месечни вноски ,
които се погасяват по банков път !
Адрес:гр.Перник
ул.Отец Паисий №52/зад сградата на НОИ/
моб. 0876/32 30 30 ; 0876/27 27 67
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/53559/lesni-i-byrzi-pari-onlayn-ot-burzikreditibg-samo-za-vas-ot-500-do-1000-lv

Летни езикови ваканции в Марбела, Испания
Живей без граници! Пътувай с Родина!
Възраст: 16 + години
Образователен център „Родина” предлага летни езикови ваканции за всички възрасти в Марбела, Испания. Обучението се
провежда в специално подбрани за целта учебни бази, които разполагат с напълно оборудвани и модерно обзаведени
класни стаи.
За доброто настроение на участниците са предвидени и редица екскурзии и спортни занимания. Курсистите имат
широка гама от възможности за настаняване и избор на хранителен план.
Цени за курс + настаняване и полупансион:
• 2 седмици = € 730
• 3 седмици = € 1060
• 4 седмици = € 1362
"РОДИНА" - България
За контакт с НАС:
гр.София 1000, ул. ген. Гурко 74
от 10:00 до 18:30 часа.
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Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
e-mail: kursovete@gmail.com
web: www.kursovete.com
http://obiavidnes.com/obiava/58855/letni-ezikovi-vakancii-v-marbela-ispaniya

Учи испански във Валенсия!
Курсовете от Нас, знанията от Вас!
Възраст: 16 + години
Център „Родина” организира летни езикови програми по испански език във Валенсия, Испания. Различните курсове са
подходящи за всички, които желаят да усъвършенстват познанията си, без значение от възрастта.
Учебните бази са специално подбрани и отговарят на съвременните изисквания. Класните стаи са широки, просторни и
светли. Всеки курс включва удобно настаняване и седмичен план за хранене.
Цени за курс + настаняване и полупансион:
• 2 седмици = € 730
• 3 седмици = € 1060
• 4 седмици = € 1390
"РОДИНА" - България
За контакт с НАС:
гр.София 1000, ул. ген. Гурко 74
от 10:00до 18:30 часа.
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
e-mail: kursovete@gmail.com
web: www.kursovete.com
http://obiavidnes.com/obiava/58854/uchi-ispanski-vyv-valensiya

Eзикови ваканции в Барселона, Испания!
Бъди на нашия купон!
Възраст: 16 + години
С езикова ваканция в Барселона имате възможност да упражните своя испански език в реална среда, наслаждавайки се
едновременно на хилядите варианти за забавление и отдих, които страната предлага.
Всеки курс е внимателно подбран, за да се чувствате максимално комфортно и спокойно по време на престоя си в
Испания.
Езиковите програми на „Родина” са подходящи за всички възрасти. Настаняването е няколко вида, като базите са
разположени в близост до учебните сгради.
Цени за курс + настаняване и полупансион:
• 2 седмици = € 722
• 3 седмици = € 1048
• 4 седмици = € 1350
"РОДИНА" - България
За контакт с НАС:
гр. София 1000, ул. ген. Гурко 74
от10:00 до 18:30 часа.
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
e-mail: kursovete@gmail.com
web: www.kursovete.com
http://obiavidnes.com/obiava/58853/ezikovi-vakancii-v-barselona-ispaniya

Курсове по немски език в Дюселдорф
Езикови ваканции - ГЕРМАНИЯ
През нашите очи – виждаш своите мечти!
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Възраст: 16 + години
Съчетайте езиковата подготовка с многобройни възможности за развлечение. Езиковите курсове на „Родина” в
Дюселдорф са подходящи за хора от всички възрасти. Те позволяват да опознаете немската култура, език и традиции,
както и да практикувате наученото в реална среда.
Предлагат се както стандартни летни езикови курсове в Германия, така и интензивни, подготовка за специализирани
изпити за кандидатстване за университети и др. Освен всичко това, програмите включват екскурзии, спортни занимания
и развлекателни програми.
Настаняването и хранителният план са съобразени с изискванията на кандидатите, а учебните бази са напълно
оборудвани и специално подбрани.
Цени за курс + настаняване и полупансион:
• 2 седмици = € 780
• 3 седмици = € 1165
• 4 седмици = € 1460
„РОДИНА” - България
За контакт с НАС:
гр.София 1000, ул. Ген. Гурко №74
Раб. Време: 10:00 - 18:30 часа
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
e-mail: kursovete@gmail.com
web: www.kursovete.com
http://obiavidnes.com/obiava/58852/kursove-po-nemski-ezik-v-dyuseldorf

Езикови курсове и ваканции по немски език в Мюнхен
Курсовете от Нас, знанията от Вас!
Възраст: 16 + години
Елате за да чуете, видите и изберете най-подходящия за Вас курс в Германия!
Център „Родина” организира летни езикови програми по немски език в Германия. Различните курсове са подходящи за
всички, които желаят да усъвършенстват познанията си, без значение от възрастта. Езикови курсове в Германия са
отличен избор, за да подобрите своят език.
Учебните бази са специално подбрани и отговарят на съвременните изисквания. Всеки курс включва удобно настаняване и
седмичен план за хранене.
Цени за курс + настаняване и полупансион:
• 2 седмици = € 840
• 3 седмици = € 1250
• 4 седмици = € 1660
„РОДИНА” - България
За контакт с НАС:
гр. София 1000, ул. Ген. Гурко №74
Раб. Време: 10:00 - 18:30 часа
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
e-mail: kursovete@gmail.com
web: www.kursovete.com
http://obiavidnes.com/obiava/58851/ezikovi-kursove-i-vakancii-po-nemski-ezik-v-myunhen

Езикови курсове по немски език за възрастни в Берлин
Живей без граници! Пътувай с Родина!
Възраст: 16 + години
Езиковите програми за обучение в Германия на „Родина” - Берлин, са както интересни, така и полезни предложения за
деца, ученици и студенти, които искат да се запознаят с баварската култура, език и традиции. За курсистите е
предвидена специална развлекателна програма. Настаняването и пансионът (храна) са съобразени с изискванията на
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кандидатите, а учебните бази са напълно оборудвани и специално подбрани.
Цени за курс + настаняване и полупансион:
• 2 седмици = € 900
• 3 седмици = € 1295
• 4 седмици = € 1662
„РОДИНА” - България
За контакт с НАС:
гр. София 1000, ул. Ген. Гурко №74
Раб. Време: 10:00 - 18:30 часа
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
e-mail: kursovete@gmail.com
web: www.kursovete.com
http://obiavidnes.com/obiava/58850/ezikovi-kursove-po-nemski-ezik-za-vyzrastni-v-berlin

Езикови курсове по немски език във Франкфурт
Бъди на нашия купон!
Възраст: 16 + години
С езикова ваканция в Германия имате възможност да упражните своя немски език в реална среда, наслаждавайки се
едновременно на хилядите варианти за забавление и отдих, които страната предлага. Курсовете по немски език в
Германия, Франкфурт са разнообразни и с различна продължителност – от 2-седмични курсове през лятната ваканция до
курсове за подготовка за изпити.
Цени за курс + настаняване и полупансион:
• 2 седмици = € 840
• 3 седмици = € 1250
• 4 седмици = € 1660
„РОДИНА” - България
За контакт с НАС:
гр. София 1000, ул. Ген. Гурко №74
Раб. Време: 10:00 - 18:30 часа
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
e-mail: kursovete@gmail.com
web: www.kursovete.com
http://obiavidnes.com/obiava/58849/ezikovi-kursove-po-nemski-ezik-vyv-frankfurt

Семинар по Инсайтинг интензивно дишане (IBI) 13-14.04.2013
ДИШАЙ И ПРОМЕНИ ЖИВОТА СИ!
СЕМИНАРИ ПО ИНСАЙТИНГ ИНТЕНЗИВНО ДИШАНЕ (IBI)
ТРАДИЦИЯ И ОРИГИНАЛНОСТ
НЕОБИКНОВЕНИТЕ МОМЕНТИ ПРОДЪЛЖАВАТ...

13 - 14 АПРИЛ - СОФИЯ

ЦИКЪЛ ОТ ЛЕКЦИИ: МАТРИЦАТА VS. СВОБОДАТА
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МОЩНА ДИХАТЕЛНА ТЕХНИКА ЗА
ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ТЯЛОТО И ПСИХИКАТА И
РАЗКРИВАНЕ НА ПЪЛНИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА
ЛИЧНОСТТА
ПРОЧЕТИ ОЩЕ ПО ТЕМАТА:
www.insighting.bg
http://obiavidnes.com/obiava/58848/seminar-po-insayting-intenzivno-dishane-ibi--13-14042013

Семинар по Инсайтинг интензивно дишане (IBI) 13-14.04.2013
ДИШАЙ И ПРОМЕНИ ЖИВОТА СИ!
СЕМИНАРИ ПО ИНСАЙТИНГ ИНТЕНЗИВНО ДИШАНЕ (IBI)
ТРАДИЦИЯ И ОРИГИНАЛНОСТ
НЕОБИКНОВЕНИТЕ МОМЕНТИ ПРОДЪЛЖАВАТ...

13 - 14 АПРИЛ - СОФИЯ

ЦИКЪЛ ОТ ЛЕКЦИИ: МАТРИЦАТА VS. СВОБОДАТА

МОЩНА ДИХАТЕЛНА ТЕХНИКА ЗА
ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ТЯЛОТО И ПСИХИКАТА И
РАЗКРИВАНЕ НА ПЪЛНИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА
ЛИЧНОСТТА
ПРОЧЕТИ ОЩЕ ПО ТЕМАТА:
www.insighting.bg
http://obiavidnes.com/obiava/58847/seminar-po-insayting-intenzivno-dishane-ibi--13-14042013

Семинар по Инсайтинг интензивно дишане (IBI) 13-14.04.2013
ДИШАЙ И ПРОМЕНИ ЖИВОТА СИ!
СЕМИНАРИ ПО ИНСАЙТИНГ ИНТЕНЗИВНО ДИШАНЕ (IBI)
ТРАДИЦИЯ И ОРИГИНАЛНОСТ
НЕОБИКНОВЕНИТЕ МОМЕНТИ ПРОДЪЛЖАВАТ...

13 - 14 АПРИЛ - СОФИЯ
ЦИКЪЛ ОТ ЛЕКЦИИ: МАТРИЦАТА VS. СВОБОДАТА

МОЩНА ДИХАТЕЛНА ТЕХНИКА ЗА
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ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ТЯЛОТО И ПСИХИКАТА И
РАЗКРИВАНЕ НА ПЪЛНИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА
ЛИЧНОСТТА
ПРОЧЕТИ ОЩЕ ПО ТЕМАТА:
www.insighting.bg
http://obiavidnes.com/obiava/58846/seminar-po-insayting-intenzivno-dishane-ibi--13-14042013

Genius DX-150
Genius DX-150, оптична (1200dpi), оранжева, USB
http://obiavidnes.com/obiava/58845/genius-dx-150

Полуинтензивен курс по испански език A1
Учебен център Орбис организира полуинтензивен курс по испански език, ниво А1. Курсът е 70 учебни часа. Обучението се
провежда от понеделник, сряда и петък сутрин от 10.00 до 12.00 ч. Работи се по системата „Espanol en marcha”. В
процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Цена 220 лв. Начало на курса:
15 април.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
За повече информация:
GSM: 0898714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/58844/poluintenziven-kurs-po-ispanski-ezik-a1

Полуинтензивен курс по италиански език А1
Учебен център Орбис организира полуинтензивен курс по френски език ниво А2. Курсът е 80 учебни часа. Обучението се
провежда в понеделник, вторник и четвъртък следобед от 14.30 до 17.30ч. Работи се по системата „Progetto Italiano”. В
процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Цена 250лв. Начало на курса:
22 април.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
За повече информация:
GSM: 0898714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/58843/poluintenziven-kurs-po-italianski-ezik-a1

Полуинтензивен курс по френски език А2
Учебен център Орбис организира полуинтензивен курс по френски език ниво А2. Курсът е 80 учебни часа. Обучението се
провежда в понеделник, сряда и петък сутрин от 10.00 до 13.00ч. Работи се по системата „Echo”. В процеса на обучение
се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Цена 250лв. Начало на курса: 22 април.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
За повече информация:
GSM: 0898714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
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http://obiavidnes.com/obiava/58842/poluintenziven-kurs-po-frenski-ezik-a2

Интензивен курс по португалски език
Учебен център Орбис организира интензивен курс по португалски език ниво А1. Курсът е 50 учебни часа. Обучението се
провежда от понеделник до петък сутрин от 10.00 до 12.00 ч. Работи се по системата „Aprender portugues”. В процеса
на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Цена 160 лв. Начало на курса: 8 април.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
За повече информация:
GSM: 0898714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/58841/intenziven-kurs-po-portugalski-ezik

ГОТОВА НА ВСИЧКО - ДЕНОНОЩНО НА - 0903 630 62
ГОТОВА СЪМ НА ВСИЧКО С ГОТИН И ВЪЗБУДЕН ЧИЧКО - ВИКИ - ДЕНОНОЩНО НА-0903 630 62-0.96 лв за всички
моб.оператори и БТК
http://obiavidnes.com/obiava/58840/gotova-na-vsichko---denonoshtno-na---0903-630-62

САМО И ЕДИНСТВЕНО НА - 0903 630 62 - СВОБОДНИ РАЗГОВОРИ С МАРИЯН - ТВОЯТА
ДЕНОНОЩНО ОТВОРЕНА ЛИНИЯ
СВОБОДНИ РАЗГОВОРИ НА ВСЯКАКВИ ТЕМИ ,ЗАПОЗНАНСТВА , РОМАНТИКА И ЕРОТИКА - ДЕНОНОЩНО С
МАРИЯН - 0903 630 62 - 0.96 лв. за всички мобилни оператори и БТК .МОЖЕ ДА СЕ СВЪРЖЕШ С МАРИЯН И КАТО
ИЗПРАТИШ СМС С ТЕКСТ - / MARYAN 62 / - 1.20 лв.
http://obiavidnes.com/obiava/58839/samo-i-edinstveno-na---0903-630-62---svobodni-razgovori-s-mariyan---tvoyata-denono

Интериорен дизайн, екстериорен 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
Графичен дизайн.
Интериорен дизайн, екстериорен 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и Графичен дизайн. Цялостен
интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел.
http://3dkoev-design.net46.net/ tel.0882870171 http://www.facebook.com/3DkoevDesig Индивидуален уникален дизайн за всеки
интериор с професионална визия.
http://obiavidnes.com/obiava/58838/interioren-dizayn-eksterioren-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-sgra

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/58837/rambo-1-eood-kyrtipochistva-izvozva-otpadycite-i-vik

Genius DX-6020
Genius DX-6020, безжична, оптична (1200dpi), черна, компактен USB приемател
http://obiavidnes.com/obiava/58836/genius-dx-6020

Кехлибар
Доставка на балтийски кехлибар - гривни, огърлици, колиета, комплекти, обеци, брошки, висулки, броеници, сувенири,
лечебни огърлици и гривни от необработен кехлибар, кехлибарена настойка.
https://picasaweb.google.com/106004921113547727671/OqJszI
lebedev.rubg.milusheva@gmail.com
http://bg-kehlibar.shopmania.biz
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http://obiavidnes.com/obiava/58835/kehlibar

Genius DX-6020
Genius DX-6020, безжична, оптична (1200dpi), червена, компактен USB приемател
http://obiavidnes.com/obiava/58834/genius-dx-6020

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/58833/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/58832/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/58831/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

Здравейте на всички търся спешно младо и неопитно момиче предлагам всякакви и стандартни
секс услуги обичам да правя всичко и само по избор на жена !!
0877637211 здравейте аз съм млад тъмнокос 26 годишен и жевая на адрес люлин едно и търся спешно младо и неопитно
момиче предлагам секс и всякакви тип стандартни удоволствия всичко това е безплатно не правя секс за пари а просто
звъни или кликни от петър
http://obiavidnes.com/obiava/58830/zdraveyte-na-vsichki-tyrsya-speshno-mlado-i-neopitno-momiche-predlagam-vsyakakvi-i-st

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.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр. Велико Търново
0884 57 80 53
0877 37 20 83
http://obiavidnes.com/obiava/58829/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/58828/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/58827/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas
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Genius DX-6020
Genius DX-6020, безжична, оптична (1200dpi), синя, компактен USB приемател
http://obiavidnes.com/obiava/58826/genius-dx-6020

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/58825/30-50-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/58824/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/58823/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Детективска агенция Хамелеон !!! Гарантирана анонимност,коректност,професионализъм !!!
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
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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/58822/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnostkorektnostprofesionaliz

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ АНАГРАМА - ДЕТЕКТИВСКИ УСЛУГИ
Детективска агенция Анаграма24 часа професионални детективски услуги,
при гарантирана анонимност
и цени по договаряне .
За контакти :
GSM : 0882741329 ,
e-mail : android_as@abv.bg,
http://anagrama.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/58821/detektivska-agenciya-anagrama---detektivski-uslugi

Изработка на онлайн магазин от Onboxmedia.com
Дигитална агенция Онбоксмедия ЕООД предлага изработка и поддръжка на сайтове и онлайн магазини, както и
интернет реклама. Ние се стремим инвестицията Ви за един бъдещ бизнес да бъде минимална. Затова предлагаме пакети
за изработка на сайтове с различни функционалностти на изключително достъпни цени. В сайта на Онбоксмедия ЕООД
ще откриете следните пакети за изработка на онлайн магазин – Пакет „ОM Магазин” и пакет „ОM Mагазин +”. При
пакет „ОM Магазин” срокът за изработка е 5 работни дни. Ако изберете пакет „ОM Mагазин +”, то за 10 работни дни
ще имате готов онлайн магазин с допълнителни функционалности. За да разберете повече за услугите и цените на
предлаганите от нас пакети, посетете следната страница - http://onboxmedia.com/izrabotka-na-onlain-magazini/
http://obiavidnes.com/obiava/58820/izrabotka-na-onlayn-magazin-ot-onboxmediacom

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
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http://obiavidnes.com/obiava/58819/detektivska-agenciya-avalon---24ch-diskretni-detektivski-uslugi

Куриерски Услуги
Куриери Куриерски Услуги
http://obiavidnes.com/obiava/58818/kurierski-uslugi

Genius DX-7000
Genius DX-7000, безжична, BlueEye оптична (1200dpi), синя, компактен USB приемател
http://obiavidnes.com/obiava/58817/genius-dx-7000

Паркет редене циклене лакиране
Дългогодишен майстор. Дърводелски и паркетни услуги. Масивен, екзотичен, многослоен, художествен, ламиниран
паркет, дюшеме – прецизно реди, цикли безпрахово, лакира. 0878 45 20 95; 0890159650; 02 979 03 18 – вечер
http://parket-stil.com/info1.html
http://obiavidnes.com/obiava/58816/parket-redene-ciklene-lakirane

НАЙ-БЪРЗИТЕ КРЕДИТИ от 500 до 1000 лв само за 30 минути
Супер Бързи кредити от 500 до 1000 лв само на burzikrediti.bg
Срещу лична карта!
Вноските са месечни.
Без такса обработка.
Одобрение до 30 минути!
Адрес:гр.Перник
ул.Отец Паисий №52/зад сградата на НОИ/
моб. 0876/32 30 30 ; 0876/27 27 67
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/56708/nay-byrzite-krediti--ot--500-do-1000-lv--samo-za-30-minuti

STEROIDI СТЕРОИДИ
ANAPOLON (Abdi Ibrahim Турция)- 20 таблетки - 50 милиграма ЦЕНА: 27 лв.
Deca Durabolin Organon Holland - 2ml/200 mg Цена: 6 лв.
SUSTANON PAKISTAN - 1ml/250mg ЦЕНА: 4,50 лв.
Winstrol Depot - Desma - 1ml/50 mg ЦЕНА: 7 лв.
http://massformula.alle.bg/
http://meizitangbg.alle.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/58815/steroidi-steroidi

Хидрофобен Шперплат за кофраж - 42лв с ДДС - WWW.SHPERPLAT.COM
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;

Страница 61/130

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

24.03.2013

OSB-3 – размер: 18.3x1220x2440мм.
ЗА КОЛИЧЕСТВА - ДОСТАВКИ В ЦЯЛАТА СТРАНА!
Складови бази във Варна и София
0884266912; 0888416733; 02/9310348;
www.shperplat.com
www.vodoustoichivshperplat.com
www.osbbg.com
http://obiavidnes.com/obiava/58814/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/58813/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/58812/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/58811/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

Уеб дизайн и изработка на уеб сайтове
Уеб дизайн и изработка на уеб сайтове, изработка на фирмени уеб страници, уеб сайтове чрез система за контрол на
съдържанието, онлайн магазин, флаш сайтове, СЕО оптимизация за търсачки
http://obiavidnes.com/obiava/58810/ueb-dizayn-i-izrabotka-na-ueb-saytove

Genius KB-06XE
Genius KB-06XE, черна, USB
http://obiavidnes.com/obiava/58809/genius-kb-06xe

Детективска агенция Аякс -Пловдив Стара Загора Ямбол
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
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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/58808/detektivska-agenciya-ayaks--plovdiv-stara-zagora-yambol

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/58807/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888135197

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/58806/30-50-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/58805/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/58804/30-50-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/58803/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/58802/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

2 Genius SP-U115
2 Genius SP-U115, черни, захранване през USB
http://obiavidnes.com/obiava/58801/2-genius-sp-u115

0882551735 Качествени фини и гипсови шпакловки.
Започване веднага
0882551735, чсно лице
- фини шпакловки.
- гипсови шпакловки.
- обръщане покрай пвц дограма и врати с поставияне на лайсни или измазване.
- топлоизолация.
- гипсова мазилка.
- пръскана мазилка.
- минерални мазилки.
- зида и измазва комини.
- замазки.
- зидария.
майстор с дългодишна практика в стройтелството.
- гарантирано качество.
- цените на място.
- започване веднага. 0882551735
http://obiavidnes.com/obiava/58800/0882551735-kachestveni-fini-i-gipsovi-shpaklovki

2 Genius SP-U115
2 Genius SP-U115, червени, захранване през USB
http://obiavidnes.com/obiava/58799/2-genius-sp-u115

2 Genius SP-U150X
2 Genius SP-U150X, зелени, захранване през USB
http://obiavidnes.com/obiava/58798/2-genius-sp-u150x

2 Genius SP-HF1250B
2 Genius SP-HF1250B, 40W RMS
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http://obiavidnes.com/obiava/58797/2-genius-sp-hf1250b

5+1 Genius SW-5.1 1010
5+1 Genius SW-5.1 1010
http://obiavidnes.com/obiava/58796/51-genius-sw-51-1010

ВиК услуги за гр. Русе.
Предлагаме Строителни услуги на територията на град Русе.
Ето малка част от предоставените от нас услуги:

Смяна на вертикални и хоризонтални щрангове,
Замазки-саморазливни и армирани,
Смяна и преместване на радиатори,
Ремонт и подмяна на ВиК инсталации, Зидарии с газобетон, решетъчни или плътни тухли,
Монтаж на гипсокартон-тавани от гипсокартон, окачени тавани и растерни тавани,
Фасади-топлоизолация и саниране, фасаген или минерална мазилка,
Шпакловка-гипсова, шпакловка с колоркит и шлайфане,
Монтаж на всички видове ВиК арматура,
Облицовки-монтаж на фаянс баня, камък,
Ремонт баня-преправяне на ВиК инсталации,
Обръщане на врати и прозорци,
Боядисване с латекс бяло и цветно,боядисване с блажни бои и лакове,
Настилки-лепене на плочки баня, гранитогрес, ламина,

Обадете се сега! На телефон: 0899032667
http://obiavidnes.com/obiava/58795/vik-uslugi-za-gr-ruse

ВиК услуги за гр. Русе.
Предлагаме Строителни услуги на територията на град Русе.
Ето малка част от предоставените от нас услуги:

Смяна на вертикални и хоризонтални щрангове,
Замазки-саморазливни и армирани,
Смяна и преместване на радиатори,
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Ремонт и подмяна на ВиК инсталации, Зидарии с газобетон, решетъчни или плътни тухли,
Монтаж на гипсокартон-тавани от гипсокартон, окачени тавани и растерни тавани,
Фасади-топлоизолация и саниране, фасаген или минерална мазилка,
Шпакловка-гипсова, шпакловка с колоркит и шлайфане,
Монтаж на всички видове ВиК арматура,
Облицовки-монтаж на фаянс баня, камък,
Ремонт баня-преправяне на ВиК инсталации,
Обръщане на врати и прозорци,
Боядисване с латекс бяло и цветно,боядисване с блажни бои и лакове,
Настилки-лепене на плочки баня, гранитогрес, ламина,

Обадете се сега! На телефон: 0899032667
http://obiavidnes.com/obiava/58794/vik-uslugi-za-gr-ruse

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/58793/detektivska-agenciya-inkognito-chasten-detektiv

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
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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/58792/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Ремонт на покриви в Плевен
Ремонт на покриви в Плевен - 0876 35 39 39. Покривни ремонти в Плевен от Алера Сървисис ООД. Най-ниските цени на
пазара! Безплатен оглед! 0876 35 39 39! Денонощно!
http://obiavidnes.com/obiava/58791/remont-na-pokrivi-v-pleven

Строителни услуги в Плевен
Строителни услуги в Плевен. Вътрешни ремонти в Плевен.
Вътрешни ремонти в Плевен от Алера Сървисис ООД – 0876 35 39 39! Строителни услуги от А до Я в Плевен и областта,
строителни ремонти в Плевен на най-ниските цени на пазара единствено и само от Алера Сървисис ООД – ние се грижим
за Вашия уют и комфорт!
- Вътрешни ремонти: зидарии, мазилки, замазки, шпакловки, бояджийски услуги, фаянс, теракота, лепене на всякакви
плочки, гранитогрес, гипсокартон на стени и тавани, вътрешни топлоизолации, лепене на тапети, къртачни услуги
- Външни ремонти: ремонт на покриви, топлоизолации, хидроизолации, обръщане на врати и прозорци, реставриране на
стари сгради – външно и вътрешно
- Строителство от основи до ключ
http://obiavidnes.com/obiava/58790/stroitelni-uslugi-v-pleven

Топлоизолации и хидроизолации в Плевен
Топлоизолации и хидроизолации в Плевен – 0876 35 39 39. Саниране в Плевен на най-ниски цени от Алера Сървисис ООД –
най-добрият избор за Вашия дом! Топлоизолация в Плевен - алпинистки способ и работа на скеле! Хидроизолация в Плевен
на: покриви, основи, стени и бетон!
Специални отстъпки за повече кв.м.! Качествени материали на антикризисни цени! Гаранция! Следгаранционна
поддръжка! Възможност за разсрочено плащане и превод на дължими суми по банков път!
http://obiavidnes.com/obiava/58789/toploizolacii-i-hidroizolacii-v-pleven

Органайзер за багажник на кола
Органайзер за багажник на кола
предлагаме конфорт и удобство във вашият багажник.
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Органайзерът е лек, издръжлив и лесен за почистване.Състои се от три отделения, всяко отделение е с размери 30x25x30
см приблизително.Във отделенията може да се поставят сандвичи,хранителни продукти,безалкохолни напитки,
сокове и др.
Разгънете го и поставете вътре и други неща, които не искате да се разпилеят из багажника на колата.
В комплекта е включено допълнително термоизолирано отделение,което служи за охлаждане и предпазване на
продуктите от разваляне.
Удобно три -секционно допълнение за вашия багажник, което може да бъде сгънато във вид на плоска чанта, когато не
се употребява.
Цена 39лв
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/58788/organayzer-za-bagajnik-na-kola

Вибра Тон-вибриращ колан.
Вибра Тон-вибриращ колан.
Вибра Тон е правилната формула за нова и перфектна фигура!
вибриращ колан, който само за кратко време:
- изгаря мазнините от проблемните зони на тялото
- премахва целулита - вибрациите разграждат целулитните възелчета и изглаждат кожата
Вибра тон произвежда механични високоскоростни вибрации, които стимулират мускулите да се разтягат - за да си
набавят енергия, мускулите изгарят мазнините и Вие отслабвате.
- масажира тялото, освобождава от стреса и напрежението, облекчава болките в мускулите
Работата на Вибра тон се контролира от дистанционно управление
Вибра Тон е навсякъде с вас: Цена 65лв
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/58787/vibra-ton-vibrirasht--kolan

Регистраиця на фирма в София
Нашата фирма Регихелп ООД разполага с екип от млади, но опитни юристи. Предлагаме услуги по бърза и качествена
първоначална регистрация на фирма, промяна на вписани в партидата на фирмата обстоятелства и закриване на фирма.
Регихелп ООД предлага и правни консултации след създаването на фирмата. Доверете се на юристите ни с богат опит в
сферата на търговското право за да бъде извършена регистрацията на вашата фирма качествено и безпроблемно.
Всяка услуга свързана с регистрация на фирма, както и самата регистрация, отнема време и средства. Ако услугата не
бъде извършена качествено, то вписването на вашата фирма в търговския регистър може да бъде отказано. А това е
свързано с още похабено време и средства. Дали си струва да рискувате като тръгнете да си регистрирате фирма сами?
Тези няколко прости довода лесно ще Ви убедят, че е по-добре да се доверите на специалисти с опит в тази сфера.
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1. Ако се заемете сами ще трябва да платите около 200лв. Ако ни се доверите ще Ви струва 220лв, като единствено ще
трябва да си платите нотариалната и банковата такса.
2. Цялата процедура от около 10-12 стъпки, които трябва да извършите. Наистина ли имате толкова свободно време, в
момент в който стартирате собствен бизнес?
3. Получавате безплатна консултация от юрист с опит в търговското право.
4. Ние гарантираме, че регистрацията Ви няма да бъде отказана.
Доверието, което ще гласувате в нашият екип от юристи, ще Ви се отплати с безпроблемна регистрация на фирма.
http://obiavidnes.com/obiava/58786/registraicya-na-firma-v-sofiya

Детективска агенция Аякс-24/7 -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/58785/detektivska-agenciya-ayaks-247--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/58784/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

Детективска Агенция Инкогнито - Детективски Услуги
Детективска Агенция Инкогнито-Безплатни Консултации!
Предлаганите услуги са от частни детективи
с висок професионален стандарт!
Разкрива изневери, издирва лица,
справки, корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес,месторабота и др.
Открива биологични родственици.
Установяване и блокиране на скрита аудио/видео техника
в жилища,офиси автомобили.
GPS предаватели и др.
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Повече информация на http://detektivi.com
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
Детективска Агенция "Инкогнито" Извършва услуги на територията на цяла България!!!
http://obiavidnes.com/obiava/58783/detektivska-agenciya-inkognito---detektivski-uslugi

Уреди за борба с гризачи, диви животни, птици, мравки
При проблеми с вредни гризачи (мишки, плъхове, къртици, съсели,невестулки), диви животни (лисици, кучета, котки),
грабливи птици, както и хлебарки, мравки, паяци и др. подобни. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина
www.TehnoMag.net или на тел. 02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/58782/uredi-za-borba-s-grizachi-divi-jivotni-ptici-mravki

Детективска Агенция Инкогнито - Детективски Услуги-Русе
Детективска Агенция Инкогнито-Безплатни Консултации!
Предлаганите услуги са от частни детективи
с висок професионален стандарт!
Разкрива изневери, издирва лица,
справки, корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес,месторабота и др.
Открива биологични родственици.
Установяване и блокиране на скрита аудио/видео техника
в жилища,офиси автомобили.
GPS предаватели и др.
Повече информация на http://detektivi.com
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
Детективска Агенция "Инкогнито" Извършва услуги на територията на цяла България!!!
http://obiavidnes.com/obiava/58781/detektivska-agenciya-inkognito---detektivski-uslugi-ruse

Изследване с биоскенер (квантов анализатор)
Изследване без игли, кръв и урина – само хващате една електронна сонда и за 56 секунди се отчита моментното
състояние на всичките ви органи и системи, както и недостига на определени витамини, соли, аминокиселини, и други,
необходими за правилното действие на организма хранителни елементи. За да знаете как да се храните, как да
регулирате теглото си, какви мерки да вземете, ако имате отклонения от разумните норми, трябва да отчетете какво е
точното състояние на Вашия организъм. Можете да го постигнете, ако си направите пълно изследване при нас необходимо е само да дойдете отпочинали и на гладно, и да отделите 15 минути (с предварително записване по
телефона). Адрес: София, кв. Лозенец, ул. ”Димитър Хаджикоцев” 55 – ТехноМаг. Цена на индивидуално изследване –
30лв, цена на изследване на семейства – 25лв на член. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.TehnoMag.net
или на тел. 02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/58780/izsledvane-s-bioskener-kvantov-analizator

Портативен квантов анализатор (биоскенер)
Новата версия, с 36 теста и над 220 изследвания на човешкия организъм. С него можете лесно и бързо (за секунди) да
диагностицирате моментното състояние на всички органи в човешкото тяло, както и наличието (или отсъствието) на
ценни за организма минерали, соли и витамини. С професионален медицински превод на български език. Еднакво удобен,
както за профилактична бърза диагностика в консултативни медицински пунктове, центрове за здраве и красота,
билкови аптеки, магазини за хранителни добавки и др., така и за лична, и семейна превантивна диагностика у дома. С
по-атрактивна цена. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.TehnoMag.net или на тел. 02/8298504,
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0884386878, 0896046994, 0876046994.
Купете сега само за 736 лв и спестете 8% от нормалната цена! Промоцията е валидна до 31 март 2013г.!
http://obiavidnes.com/obiava/58779/portativen-kvantov-analizator-bioskener

Детективска Агенция Бургас Фокс- Частни Детективи
Детективски услуги от Детективска агенция Фокс
Предлаганите Детективски услуги са
с гарантирана поверителност!
Разкриване на изневери,фирмено разследване,
издирване-лица,наблюдение,консултации.
Съдействие при сделки с имоти-проверка.
Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация и др.
Извършваме ефективни детективски услуги в София, Пловдив, Варна,Бургас
Русе, Плевен, Хасково, Пазарджик, Благоевград, Перник, Стара Загора
и др. населени места в България, а и в чужбина.
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://obiavidnes.com/obiava/58778/detektivska-agenciya-burgas-foks--chastni-detektivi

Лазарен пречиствател на кръвоносната система в ръчен часовник
Мини терапевтичен апарат за лазерно пречистване на кръвоносната система, лечение и превенция на сърдечно-съдови и
мозъчно-съдови заболявания – устройството е с дизайн на ръчен електронен часовник. Съвместна разработка на
хонгконгски и швейцарски учени. Изключително научно-техническо достижение и надежда за преодоляване на възрастови
изменения и удължаване живота на хората без употреба на шепи лекарства. BAIJIAYI е успешно патентован, клинично
изпитан и подкрепен от препоръките на научни медицински институти и обществени пациентски организации.
Уникалното е, че този терапевтичен апарат може да се използва навсякъде и по всяко време, без да пречи на нормалните
ежедневни занимания на потребителя. С него можете безвредно и лесно да постигнете нормализиране на кръвното
налягане, пречистване на кръвоносната система, да избегнете инфаркт, инсулт и атеросклероза, да лекувате диабет и
други заболявания, да нормализирате теглото си. Не пропускайте шанса да си дарите здраве и дълголетие. За повече
подробности и поръчки заповядайте в е-магазина www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/58777/lazaren-prechistvatel-na-kryvonosnata-sistema-v-rychen-chasovnik

Детективска Агенция Фокс Детективски Услуги-Пловдив
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
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- 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/58776/detektivska-agenciya-foks--detektivski-uslugi-plovdiv

Ултразвуков овлажнител TESY
Препоръчва се за избягване на сухия въздух в детски помещения, спални и офиси, както и в помещения отоплявани с
радиатори или климатици. Идеален за получаване на среда със здравословна влажност между 40% и 60% - диапазон, в
който рискът от дихателни инфекции е сведен до минимум. Преимущества:изпарява без да подгрява водата, съответно
не способства за повишаване температурата в помещението и няма опасност от изгаряне по невнимание с вряла вода;
безшумен; работи дълго (20 часа) с едно зареждане на вода; светлинна индикация, когато остане без вода; регулиране
нивото на пароотделяне; лесен за обслужване. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.TehnoMag.net или на
тел. 02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/58775/ultrazvukov-ovlajnitel-tesy

Уред за Сребърна вода "Volcano Dr. Silver 101+"
Създаден по разработка на НАСА – САЩ, уредът е предназначен за подобряване състоянието при повече от 100
труднолечими заболявания, за дезинфекция на вода с неизвестен произход и много други положителни ефекти за
човешкото здраве. Сребърните йони във водата (сребърна вода) са сигурна защита срещу повече от 700 вида вируси и
бактерии, гъбички и паразити, от които страдат една трета от хората на планетата. Предлагаме най-новия уред за
получаване на сребърна вода, който едновременно с процеса на отделяне на сребърни йони, осигурява магнитна обработка
и структуриране на водата за постигане на максимален биологичен ефект.Напълно дезинфикцирана и полезна вода за
пиене от всякаква чешма можете да си приготвите за по-малко от 1 минута. За няколко минути повече можете да
приготвите сребърна вода за ефективно антибактериално и възстановяващо действие при простуда, грип, ангини, висока
температура; гастрити, хранителни отравяния, дезинтерии; кожни болести, изгаряния; дезинфекция и обработка на
плодове и зеленчуци; дезинфекция на вода за къпане на деца, дезинфекция на детски играчки и дрехи и др. Вижте
подробности и поръчайте в е-магазина www.TehnoMag.net или на тел. 02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
Безплатна доставка до всяко населено място в България! Промоцията е валидна до 31 март 2013г.!
http://obiavidnes.com/obiava/58774/ured-za-srebyrna-voda-volcano-dr-silver-101

Електронно устройство за вибрационно пране “VOLCANO”
Малка, икономична и турбо ефективна пералня – това е устройството за вибрационно пране. С него ще спестите до 80%
електроенергия, вода и перилен препарат. Пестите също място и пари. Можете да го носите навсякъде със себе си.
Качеството на пране е гарантирано - забравете химическото чистене. Дрехите не се мачкат - можете да пропуснете
гладенето. Изключително удобно за пране и на маратонки, гуменки, чанти, изделия от изкуствена кожа и т.н. Вижте
подробности и поръчайте в е-магазина www.TehnoMag.net или на тел. 02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
Купете сега само за 39 лв и спестете 50% от нормалната цена! Промоцията е валидна до 31 март 2013г.!
http://obiavidnes.com/obiava/58773/elektronno-ustroystvo-za-vibracionno-prane-volcano

Ултразвукова пералня с нано-сребърна технология „Volcano”
Уникална система за пране и дезинфекция на тъкани, гарантираща максимален ефект, благодарение обединяването на
три съвременни технологии. Най-икономичната пералня с нано-силвър дезинфекционен ефект и декарбонизатор – това е
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ултразвуковият уред за пране и почистване Sistema Silver. С него ще спестите до 99,9% електроенергия, 70% вода, 60%
перилен препарат, 100% омекотители. Качеството на пране е гарантирано - забравете химическото чистене. Дрехите
не се мачкат - забравете и гладенето. Изключително удобно за пране, почистване и обезпаразитяване на детски играчки
и дрехи, маратонки, гуменки, чанти, изделия от изкуствена кожа и т.н. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина
www.TehnoMag.net или на тел. 02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
Купете сега само за 35 лв и спестете 33,99 лв от нормалната цена! Промоцията е валидна до 31 март 2013г.!
http://obiavidnes.com/obiava/58772/ultrazvukova-peralnya-s-nano-srebyrna-tehnologiya-volcano

Ултразвукова пералня „Marta”
Това джобно по размери устройство представлява най-икономичната и най-безшумна пералня в света. С него щадите и
запазвате качеството и цветовете на материята – особено полезно е за пране на нежни и фини текстилни изделия.
Изключително практично устройство. Миниатюрно, лесно за употреба, удобно за ползване, когато сте на път, в
командировка или на почивка. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.ТehnoМag.net или на тел.02/8298504,
0884386878, 0896046994.
Безплатна доставка до всяко населено място в България! Промоцията е валидна до 31 март 2013г.!
http://obiavidnes.com/obiava/58771/ultrazvukova-peralnya-marta

Ултразвукова ваничка за почистване и стерилизация
Полезен уред за ултразвуково почистване на метални инструменти, CD,DVD и BlueRay оптични дискове, бижута,
часовници, очила (вкл. и слънчеви), лупи, гривни, обици, пръстени, монети, клапи, дюзи, пособия за бръснене, четки за зъби,
гребени и т.н. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/58770/ultrazvukova-vanichka-za-pochistvane-i-sterilizaciya

Енергийна алкална нано чаша
Наричана още турмалинова чаша, манерка за „жива вода” - предназначена да филтрира, пречиства, минерализира,
йонизира и алкализира водата по естествен път чрез филтърна система от подбрана селекция минерали, с доказано
полезно ободряващо и оздравително действие. Всички знаем колко е полезна и необходима водата за правилното
функциониране на човешкия организъм. Но в нашето забързано ежедневие рядко можем да разчитаме, че пием вода
която е достатъчно чиста или правилно структурирана и заредена с живот. Затова е изобретено и това чудо, което за
броени минути ни осигурява това, което ни е най-необходимо. С енергийната алкална чаша за питейна вода ни се
предоставя възможност да бъдем по-здрави, по-бодри, по-енергични, по-работоспособни, да осигурим повече младост и
дълголетие на организма си, да постигнем стройна и елегантна фигура по естествен път. Не пропускайте този шанс!
Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.ТehnoМag.net или на тел.02/8298504, 02/4224228, 0884386878.
Купете сега само за 49,28 лв и спестете 12% от нормалната цена! Промоцията е валидна до 31 март 2013г.!
http://obiavidnes.com/obiava/58769/energiyna-alkalna-nano-chasha

Сауна за лице и инхалатор за нос и гърло
Този уред, с помощта на полезното действие на парата чрез първата приставката за сауна, дълбоко почиства лицето и
внимателно премахва замърсяването и черните точки. Кожата остава по-дълга време свежа и хидратирана, изглежда
по-млада и по-блестяща. Уредът е идеален за употреба в домашни условия и може да се използва за дълбоко почистване
на следи от грим, за дълбоко почистване на порите и предотвратяване изсушаването на кожата. Втората приставка –
за инхалация - е предназначена за вдишване през носа и през устата. В студено време лигавицата в устната и носната
кухина става особено суха. Благодарение на инхалатора лигавицата се овлажнява, което допринася за по лесно вдишване.
Успешно се лекува кашлица и трудно отхрачване. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.ТehnoМag.net или
на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994.
http://obiavidnes.com/obiava/58768/sauna-za-lice-i-inhalator-za-nos-i-gyrlo

Уред за маникюр и педикюр със 7 приставки
Елегантен и ефективен ел. уред със седем лесно сменящи се приставки и сушилня за лакирани нокти. Предназначен да

Страница 74/130

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

24.03.2013

пести времето, да оформя по най-добър начин ноктите на ръцете и краката, да отстранява кожички и впити навътре
краища на нокти, както и удебелени кожни натрупвания и мазоли по пръстите на краката, ходилата и петите.
Белгийско качество. Редовното използване на този уред би могло да направи Вашите ръце и крака по-меки и
по-атрактивни, както и да заздрави ноктите и да ги предпази от чупене. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина
www.ТehnoМag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994
http://obiavidnes.com/obiava/58767/ured-za-manikyur-i-pedikyur-sys-7-pristavki

Дигитален термометър в биберон-залъгалка
За да не бъде притеснявано детето, много удобен и напълно безопасен, клинично тестван термометър във форма на
биберон-залъгалка за контролиране на телесната температура на бебето. Германска марка – Тайвански производител супер цена. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.ТehnoМag.net или на тел.02/8298504, 0884386878,
0896046994
http://obiavidnes.com/obiava/58766/digitalen-termometyr-v-biberon-zalygalka

Пулсомер, крачкомер, калориметър в ръчен часовник
Мини електронна система за отчитане и запис на основни характеристики за самоконтрол при физически натоварвания.
Може да отчита и записва пулса, изминатото разстояние, скоростта, количеството изразходени калории, изгорените
мазнини, броя на повтарящи се обиколки, с часовник с хронометър, календар и аларма. Водоустойчив. Подходящ при
спортно ходене, бягане или туризъм. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.Tehnomag.net или на
тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/58765/pulsomer-krachkomer-kalorimetyr-v-rychen-chasovnik

Уред за икономия на ток и йонно пречистване на въздуха
Мини йонизиращ въздухочистител в комбинация с енергоспестяващо устройство. Това е едно «интелигентно»
устройство, което локално оптимизира работата на електрическата мрежа и по този начин постига значителна
икономия на електроенергия, достигаща в отделни домакинства до 35%. (Ефективно е преди всичко за консуматори с
ел.двигатели – перални, съдомиялни, хладилници, фризери и т.н.). Сертифицирано за качество и надеждност в ЕС. Едно
устройство стига за ел.кръг в апартамент, офис, ресторант, малък хотел или цех с общо натоварване на ел.мрежата до
19 kW. Включва се в стандартен ел.контакт. Отговаря на всички изисквания за безопасност и има 2 години гаранция.
Цената е с вкл. 20% ДДС. Пестете ток и пари, поддържайте здравето си. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина
www.TehnoMag.net или на тел. 02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
Безплатна доставка до всяко населено място в България! Промоцията е валидна до 31 март 2013г.!
http://obiavidnes.com/obiava/58764/ured-za-ikonomiya-na-tok-i-yonno-prechistvane-na-vyzduha

Електронна цигара eGo-Telescope
Опростен модел с най-мощните батерии (2800 mAh), космичен дизайн и 2 години гаранция на корпуса. Просто
устройство с един механичен бутон – няма какво да й се развали (без електронно управление – избягват се проблемите с
бързо развалящите се батерии с вградени контактни ключове). Предлагаме допълнително батерии, зарядни устройства,
изпарители. Максимално наподобява усещането за пушене на истинска цигара. Мощната батерия осигурява най-дълго
време за пушене с едно зареждане сред електрическите цигари. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина
www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
Безплатна доставка на всички видове цигари! Промоцията е валидна до 31 март 2013г.!
http://obiavidnes.com/obiava/58763/elektronna-cigara-ego-telescope

Уред за икономия на ток с две години гаранция
Сертифицирано за качество и надеждност в ЕС, вече 5 години предлаганото от «ТехноМаг» енергоспестяващо
устройство доказва ефективността си в български условия и все повече хора се убеждават в неговата потребност. Това
интелигентно устройство изпълнява ролята на своеобразен филтър, който oптимизира локално работата на
електрическия кръг, като стабилизира захранващото напрежение, изчиствайки го от външните нежелани паразитни
пикове и падове, които акумулира и вкарва обратно в мрежата във вид на допълнителна полезна енергия. Така, чрез
натрупване малко по-малко ползването на тази допълнителна енергия за период от един месец, например, се постига
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значително намаляване на сметката за електроенергия, достигаща в някои домакинства до 35%. (Ефективно е преди
всичко за консуматори с ел.двигатели – перални, съдомиялни, хладилници, фризери и т.н.). Едно устройство стига за
ел.кръг в апартамент, офис, ресторант, малък хотел или цех с общо натоварване на ел.мрежата до 19 kW. При по-голямо
натоварване се слага второ устройство, и т.н. Включва се в стандартен ел.контакт. Доверете се на е-магазина за
високотехнологични продукти www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 02/4224228. За района на София осигуряваме
ел.специалисти за монтаж на професионалните уреди или извеждане на допълнителни ел. контакти.
Безплатна доставка до всяко населено място в България! Промоцията е валидна до 31 март 2013г.!
http://obiavidnes.com/obiava/58762/ured-za-ikonomiya-na-tok-s-dve-godini-garanciya

Електронна цигара eGo-Telescope
Опростен модел с най-мощните батерии (2800 mAh), космичен дизайн и 2 години гаранция на корпуса. Просто
устройство с един механичен бутон – няма какво да й се развали (без електронно управление – избягват се проблемите с
бързо развалящите се батерии с вградени контактни ключове). Предлагаме допълнително батерии, зарядни устройства,
изпарители. Максимално наподобява усещането за пушене на истинска цигара. Мощната батерия осигурява най-дълго
време за пушене с едно зареждане сред електрическите цигари. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина
www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
Безплатна доставка на всички видове цигари! Промоцията е валидна до 31 март 2013г.!
http://obiavidnes.com/obiava/58761/elektronna-cigara-ego-telescope

Електронни цигари
Всички видове електронни цигари, плюс консумативи и резервни части. Безплатна доставка в цялата страна. За да
пушите навсякъде без да тровите себе си и околните. Или за да откажете пушенето завинаги без да си докарвате стрес
и килограми. Електронните цигари опазват здравето на пушача и не замърсяват околната среда. Сложете край на
всички ограничения за място и време за пушене. Излиза дори по-евтино от обикновените цигари, а здравето е безценно.
Подробности в е-магазина www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
Сега с всяка закупена „Мини електронна цигара със сменяем картомайзер” получавате подарък – Зарядно адаптер DC/AC
220V! Безплатна доставка на всички видове цигари! Промоцията е валидна до 31 март 2013г.!
http://obiavidnes.com/obiava/58760/elektronni-cigari

Промишлен генератор за озониране на въздух и вода с широко приложение
За пречистване и дезинфекция на течаща ВОДА, кладенци и басейни (за питейни нужди, за водопречиствателни станции,
за плувни басейни и спа съоръжения, за съхранение на хранителните продукти, за селскостопанско напояване, за
животновъдство, за птицеферми, за медицински заведения, за обществени фонтани, и т.н.), както и за пречистване,
дезинфекция и обезмирисяване на ВЪЗДУХ в индустриални помещения, обществени кухни и ресторанти, складове за
плодове и зеленчуци, помещения за гледане на животни, болнични заведения, театри и киносалони, музеи, летища, гари и
автогари, училища и детски градини, магазини и молове, и всякакви други обществени помещения на закрито. За
подробности, проекти и поръчки на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994 или в е-магазина
www.Tehnomag.net
http://obiavidnes.com/obiava/58759/promishlen-generator-za-ozonirane-na-vyzduh-i-voda-s-shiroko-prilojenie

100 национални туристически обекта от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност 100 национални туристически от BUSINESS.bg - бизнес
каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/58758/100-nacionalni-turisticheski-obekta-ot-businessbg

Генератор на озон за въздух
За премахване на миризми и вредни газове, стерилизация и дезинфекция на въздух в затворени помещения. С 16
програмируеми диапазона на работа за автоматично включване в определени часове и дни от седмицата. Приложение: в
хотели, цехове, хранителни заведения, учебни заведения, обществени зали, болници (вкл. операционни стаи, болнични
отделения), поточни линии в хранителната промишленост, за дълго съхранение на прясна храна в промишлени или
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домашни условия. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.Tehnomag.net или на тел.02/8298504, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/58757/generator-na-ozon-za-vyzduh

Бизнес туризъм от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Бизнес туризъм от
България

BUSINESS.bg - бизнес каталог N1 в

http://obiavidnes.com/obiava/58756/biznes-turizym-ot-businessbg

Озонатори – за пречистване на въздух, вода, храна
Пречистват вода за пиене и миене, дезинфекцират и лекуват (зъби, венци, стомашно-чревни болести, кожни заболявания
и всякакви рани; за дълбоко почистване, омекотяване и предпазване от стареене на кожата). Почистват и
обезпаразитяват месо, риба, плодове и зеленчуци. Предпазват от всякакви зарази, ако сте обработили хранителните
продукти с озонирана вода. Пречистват въздуха, премахват лошите миризми от риба, зеле, цигарен дим, мухъл и др.
Предпазват от заразни болести, които се разпространяват чрез въздуха. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина
www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 02/4224228, 0884386878.
Купете ”Мини озонатор за пречистване на въздух, вода, храна” сега само за 90,35 лв и спестете 35% от нормалната
цена! Промоцията е валидна до 31 март 2013г.!
http://obiavidnes.com/obiava/58755/ozonatori--za-prechistvane-na-vyzduh-voda-hrana

Озонатор за въздух и вода – здраве у дома
Пречиства вода за пиене и миене, дезинфекцира и лекува (зъби, венци, стомашно-чревни болести, кожни заболявания и
всякакви рани; за дълбоко почистване, омекотяване и предпазване от стареене на кожата). Почиства и обезпаразитява
месо, риба, плодове и зеленчуци. Предпазва от всякакви зарази, ако сте обработили хранителните продукти с озонирана
вода. Пречиства въздуха, премахва лошите миризми от риба, зеле, цигарен дим, мухъл и др. Предпазва от заразни
болести, които се разпространяват чрез въздуха. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.TehnoMag.net или
на тел.02/8298504, 02/4224228, 0884386878.
Купете сега само за 182,40 лв и спестете 5% от нормалната цена! Промоцията е валидна до 31 март 2013г.!
http://obiavidnes.com/obiava/58754/ozonator-za-vyzduh-i-voda--zdrave-u-doma

Приставка биде за тоалетна CST07
Универсална седалка с биде (японско биде) за стандартна тоалетна чиния. Измива ви с пречистена посредством
антибактериални филтри топла вода, подгрява седалката - осигурява висока лична хигиена, здраве и комфорт за цялото
семейство. Вижте подробности в е-магазина www.TehnoMag.net или на тел. 02/8298504, 02/4224228 или 0884386878.
Безплатна доставка до всяко населено място в България! Промоцията е валидна до 31 март 2013г.!
http://obiavidnes.com/obiava/58753/pristavka-bide-za-toaletna-cst07

Уред за пестене на гориво и ток в автомобила
FUEL SHARK е разработен е по японска технология, която води до пестене на 10-20% гориво в зависимост от
спецификата на Вашия автомобил. Уредът, вече успешно се използва от милиони шофьори в САЩ, Канада, Австралия,
Англия, Германия, Франция, Близкия Изток и Азия. Основни предимства на FUEL SHARK: Увеличава изминатите
километри с едно зареждане; Намалява вредните емисии от двигателя; Увеличава мощността на двигателя; Увеличава
живота на акумулатора; Лесен за употреба и започва да работи на момента, в който бъде включен в захранващото
гнездо („запалката”) на автомобила. Този електронен уред се използва, както за бензинови, така и за дизелови двигатели
при напрежение в запалката на автомобила 12 V. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.TehnoMag.net или
на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
Само сега с всеки закупен “FUEL SHARK” получавате подарък – Разклонител за автомобил! Промоцията е валидна до 31
март 2013г.!
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http://obiavidnes.com/obiava/58752/ured-za-pestene-na-gorivo-i-tok-v-avtomobila

Алкохолен тестер (дрегер)
Цифров уред за измерване алкохолното съдържание по дъха на човека. Подходящ за проверки на служители и работници в
малки фирми, свързани с професионално шофиране и неупотреба на алкохол. Сертифициран по CE и DOT (означава, че
продуктът е преминал успешни тестове практически по всички световни стандарти). С високочувствителен
полупроводников несменяем сензор. В комплект с 6 бр. мундщуци и инструкция за експлоатация. 12 месеца гаранция.
Предлагаме допълнително мундщуци. Запитвания и поръчки в е-магазина www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504,
0884386878, 0896046994, 0876046994.
Купете сега само за 59,90 лв и спестете 10 лв от нормалната цена! Промоцията е валидна до 31 март 2013г.!
http://obiavidnes.com/obiava/58751/alkoholen-tester-dreger

Сензор за газ
За откриване, измерване и сигнализация при наличие на повишена концентрация на експлозивен газ в битова среда. Когато
засече наличност на газ пропан-бутан с концентрация над 20% ДГВ (допустима граница на взривяемост), уредът започва
да издава предупредителни звукови и светлинни сигнали. Едновременно с това се задейства и релейният му изход, който
автоматично може да управлява електромагнитен вентил, спиращ притока на газ. Ако ползвате газ пропан-бутан за
битови нужди, не се страхувайте повече от експлозия, защото при надвишено изтичане на газ, този уред за откриване и
сигнализация, може успешно да защити Вас, семейството и съседите Ви. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина
www.TehnoMag.net или на тел. 02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/58750/senzor-za-gaz

Въздухочистител-йонизатор с UV и активна мултифилтърна система TESY
С антиалергично и антибактериално действие. За ефективно отстраняване на миризми, дим, прах, алергени и всякакви
други замърсявания в затворени жилищни помещения, офиси. С шест нива на филтрация. За ефективно отстраняване на
миризми, дим, прах, алергени и всякакви други замърсявания в затворени жилищни помещения, спални, офиси. Обогатява
въздуха с отрицателни йони (витамините на въздуха) и кислород. С антиалергично и антибактериално действие. С
HEPA-филтър активен въглен, фотокатализатор, йонизатор, UV-лампа и вентилатор. Сбогувайте се с вредния прах и
лошите миризми във въздуха около вас. Осигурете си здраве и бодрост. И по-рядко бърсане на прах в стаята. С 2 години
гаранция! Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/58749/vyzduhochistitel-yonizator-s-uv-i-aktivna-multifiltyrna-sistema-tesy

Увеселителни паркове от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Увеселителни паркове от BUSINESS.bg - бизнес каталог
N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/58748/uveselitelni-parkove-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/58747/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/58746/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/58745/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

Йонизатори срещу вредни излъчвания, умора, главоболие
Различни видове обезпаразитяващи и филтриращи въздуха йонизатори за затворени битови помещения. Пречистват
въздуха,премахват главоболие и умора, предпазват от редица заразни заболявания (грип и т.н.), както и от вредното
действие на телевизори и компютри. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.TehnoMag.net или на тел.
02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/58744/yonizatori-sreshtu-vredni-izlychvaniya-umora-glavobolie

Селски туризъм, квартири, стаи под наем от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Селски туризъм, квартири, стаи под наем от
BUSINESS.bg - бизнес каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/58743/selski-turizym-kvartiri-stai-pod-naem-ot-businessbg

СПА Хотели от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност СПА Хотели от
България

BUSINESS.bg - бизнес каталог N1 в

http://obiavidnes.com/obiava/58742/spa-hoteli-ot-businessbg

Почивни станции, санаториуми, бунгала от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Почивни станции, санаториуми, бунгала от BUSINESS.bg
- бизнес каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/58741/pochivni-stancii-sanatoriumi-bungala-ot-businessbg

Мотели, крайпътни заведения от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Мотели, крайпътни заведения от BUSINESS.bg - бизнес
каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/58740/moteli-kraypytni-zavedeniya-ot-businessbg

Курорти, Комплекси, Ваканционни селища от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Курорти, Комплекси, Ваканционни селища от
BUSINESS.bg - бизнес каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/58739/kurorti-kompleksi-vakancionni-selishta-ot-businessbg

15.6" (39.62 cm) ACER E1-531G-B9606G1TMaks
15.6" (39.62 cm) ACER E1-531G-B9606G1TMaks, двуядрен Pentium® B960 2.2Ghz, HD LED Display & GeForce GT 710M 2GB
(HDMI), 6GB, 1TB, Linux, 2.4kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/58738/156-3962-cm-acer-e1-531g-b9606g1tmaks

TonerPoint.bg - Тонер касети
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Презареждане, рециклиране и доставка на тонер касети.
София 1000
Бул. "Янко Сакъзов" бл. 17, ап. 1
e-mail: tonerpoint@mail.bg
Тел. 02/ 943 51 54
http://obiavidnes.com/obiava/58737/tonerpointbg---toner-kaseti

Хижи от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Хижи от BUSINESS.bg - бизнес каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/58736/hiji-ot-businessbg

Нови български ремаркета за мотофрези и мотоблокoве!
Малогабаритни самосвални ремаркета произведени в България:
Малко ремарке:
Товароносимост-400кг. маса-85кг.,размер на коша-Д-128 см.,Ш-84см.,В-30см.,колела 4х8",механична барабанна
спирачка,седалка тип пейка,свалящи се бордове.цена-600лв.
Голямо ремарке:
Товароносимост-700кг. маса-100кг.,размер на коша-Д-130 см.,Ш-102см.,В-37см.,колела 5х10",механична барабанна
спирачка,седалка тип пейка,свалящи се бордове.цена-750лв.
Дистрибуция на мотофрези и мотоблокове на фирмите GARDENIA и PRIZMA,инвентар и резервни части.
Доставка за цялата страна с куриерска служба ЕКОНТ.
http://obiavidnes.com/obiava/58735/novi-bylgarski-remarketa-za-motofrezi-i-motoblokove

Нова режеща машина за хидравлични маркучи - ЕM 3 Ecoline – UNIFLEX
Техническа Характеристика:
Максимален размер на 6- плетени макучи – 1цол
Максимален размер на 4- плетени маркуи - 1 1/4цол
Индустриален маркуч - 1 1/4цол
Максимален навън мм http://obiavidnes.com/obiava/58734/nova-rejeshta-mashina-za-hidravlichni-markuchi---em-3-ecoline--uniflex

Нова режеща машина за хидравлични маркучи - ЕM 3 Ecoline – UNIFLEX
Техническа Характеристика:
Максимален размер на 6- плетени макучи – 1цол
Максимален размер на 4- плетени маркуи - 1 1/4цол
Индустриален маркуч - 1 1/4цол
Максимален навън мм http://obiavidnes.com/obiava/58733/nova-rejeshta-mashina-za-hidravlichni-markuchi---em-3-ecoline--uniflex

Нова преса за хидравлични маркучи- S2.1M - UNIFLEX
Ръчна мобилна хидравлична преса е предназначена за пресоване /кербоване/ на накрайници за хидравлични,пневматични и
индустриални маркучи за ниско и високо налягане. Въпреки малкия си размер и тегло тази монтажна преса има висока
надеждност и високо качество на пресоване. Може да произвежда маркучи за високо налягане с диаметър до 1 1/4
".Удобство при работа ,лесна и бърза настройка
Изборът на този мобилен модел е оптимален за поддръжка и пресоване директно "на място" или за една работилница
за ремонти и услуги.
Кримпване сила( КН/ тон) - 900/90
Макс. диаметър на 6-плетени маркучи - 1"
Макс. диаметър на 4 плетени маркучи - 1"
Индустриален маркуч - 1 1/4 "
В монтаж 90 ° - 1 "
Макс. нагъване диаметър, mm - 63

Страница 80/130

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

24.03.2013

Тип камери - 262
V масло л - 0.75
Размери в mm - 500 х 420 х 440
Тегло - 32 кг
Цена - 5 500. 00 лева
http://obiavidnes.com/obiava/58732/nova-presa-za-hidravlichni-markuchi--s21m---uniflex

Ай Еф Джи Лизинг АД предоставя кредит и лизинг за покупка на жилище
Ай Еф Джи Лизинг АД предлага нов ипотечен кредит за Вашия нов дом. Дружеството получи транш от 300 000 евро и
преференциалните условия по ипотечните кредити и лизинг. Ние Ви предоставяме суми от 10 000 до 100 000 лева. Ай Еф
Джи Лизинг АД предлага индивидуален подход, който е съобразен с потребностите на всеки наш клиент! Ние предлагаме
в най-кратки срокове да бъдат разгледани Вашите документи и да получите средствата за Вас и Вашия нов дом.
Индивидуалния подход, към нашите клиенти гарантира сигурност!
За повече информация, изпратете Вашето запитване на e-mail: office@ifgleasing.eu, или телефон: 0700 19 120.
Повече информация на: www.ifgleasing.eu
http://obiavidnes.com/obiava/58731/ay-ef-dji-lizing-ad-predostavya-kredit-i-lizing-za-pokupka-na-jilishte

Нова кредитна линия от Ай Еф Джи Лизинг АД
Ай Еф Джи Лизинг АД предлага нов продукт за своите клиенти - кредит в размер на 500 000 евро. Този кредит е
предназначена за финансиране на малките и средни фирми на територията на цяла България. Нашите клиенти ще
получат лично отношение за изготвяне на индивидуален план и условия за финансиране на своя бизнес! Ние предлагаме в
най-кратки срокове да бъдат разгледани Вашите документи и да получите средствата за финансиране на Вашия бизнес.
За повече информация, изпратете Вашето запитване на e-mail: office@ifgleasing.eu, или телефон: 0700 19 120.
Повече информация на: www.ifgleasing.eu
http://obiavidnes.com/obiava/58730/nova-kreditna-liniya-ot-ay-ef-dji-lizing-ad

15.6" (39.62 cm) ACER E1-571G-32344G75Maks
15.6" (39.62 cm) ACER E1-571G-32344G75Maks, черен, двуядрен Intel® Core™ i3 2348M 2.3GHz, HD LED Display & GeForce
GT 710M 2GB (HDMI), 4GB, 750GB, Linux, 2.5kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/58729/156-3962-cm-acer-e1-571g-32344g75maks

Вили от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Вили от BUSINESS.bg - бизнес каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/58728/vili-ot-businessbg

Къщи за гости от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Къщи за гости от
България

BUSINESS.bg - бизнес каталог N1 в

http://obiavidnes.com/obiava/58727/kyshti-za-gosti-ot-businessbg

БЕНЗИНОВИ ПОМПИ ЗА ПОЛИВАНЕ и отводняване VIKI - 3 ЦОЛА
Бензинова моторна помпа за поливане и отводняване VIKI - 3 цола. В коплект със смукател и 2 броя муфи за свръзка на
мъркучите на входа и изхода на помпата. СПЕЦИФИКАЦИЯ: Работен обем двигател- 196 см3 Макс. мощност - 4.1 Kw ,
5.5 к.с. Макс. обороти - 3600/мин. Двигател - бензинов, едноцилиндров, четиритактов с въздушно охлаждане Вид стартер
- магнетен с ръчно запалване Масло в картера - 0.6л Горивен резервоар - 3.8л Макс. смукателна височина - 7 метра Макс.
дебит - 60 куб./час Макс. напор - 30метра Макс. работно налягане - 10 бара Диаметър на входа - 80мм, (3”) Диаметър на
изхода - 80мм., (3”) Тегло: 25кг. Размери: 510х380х405мм.
http://obiavidnes.com/obiava/58726/benzinovi-pompi-za-polivane-i-otvodnyavane-viki---3-cola

Строителен надзор от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-мейли и Уеб сайтове на Фирми в отрасъл Строителен надзор от BUSINESS.bg - бизнес каталог N1 в
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България
http://obiavidnes.com/obiava/58725/stroitelen-nadzor--ot-businessbg

Траурна агенция ГЕЯ - СТЕФКА ДИМИТРОВА
Траурна агенция ГЕЯ - СТЕФКА ДИМИТРОВА извършва погребални услуги и траурни церемонии в гр. Бургас. Пълно
съдействие при погребение – кремация, осигурен транспорт в страната, репатрация. Озеленяване на гроб. Изработка и
монтаж на паметници. Провеждане на помени. Търсете ни по всяко време: Бургас, Гробищен парк, вход откъм
бензиностанция Петрол, 056 861 427, 0887 013511, 0895 777833.
http://pogrebenie.uslugi.catalog.bg/company/гея+стефка+димитрова/26499
http://obiavidnes.com/obiava/58724/traurna-agenciya-geya---stefka-dimitrova

InSighting Relax Zone 25.03.2013
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
ПРОЧЕТИ ОЩЕ ПО ТЕМАТА:
http://www.insighting.bg
http://obiavidnes.com/obiava/58723/insighting-relax-zone-25032013

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/58722/30---50-leva-dnevno-samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma
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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/58721/za-cyalata-strana--zlatna-oferta--dohodna-nadomna-rabota

2 къщи в един двор
2 къщи в един двор. Едната е 64 кв. м. не е ползвана.
Разполага с баня, кухня огромен хол и две спални.
Другата къща разполага с мазе, баня, спалня, хол и кухня.
Къщите предлагат приятен изглед към Дунав и Румъния
http://obiavidnes.com/obiava/58720/2-kyshti-v-edin-dvor

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/58719/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Туристически агенции от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Туристически агенции от BUSINESS.bg - бизнес каталог
N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/58718/turisticheski-agencii-ot-businessbg

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
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http://obiavidnes.com/obiava/58717/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnostkorektnostprofesionaliz

Семейни хотели от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Семейни хотели от BUSINESS.bg - бизнес каталог N1 в
България
http://obiavidnes.com/obiava/58716/semeyni-hoteli-ot-businessbg

15.6" (39.62 cm) ACER E1-571G-53234G75Maks
15.6" (39.62 cm) ACER E1-571G-53234G75Maks, двуядрен Intel® Core™ i5 3230M 2.6/3.2GHz, HD LED Display & GeForce GT
710M 2GB (HDMI), 4GB, 750GB, Linux, 2.5kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/58715/156-3962-cm-acer-e1-571g-53234g75maks

Производство на дограма,кухни,врати от масивна дървесина
Предлагаме най-новите методи и технологии за изработка на мебели и безплатна консултация за дизайн, материали,
безплатен монтаж.
Предлагаме:
- Изработване на бутикови мебели от масив по поръчка;
- Изработка на цялостно обзавеждане по размери на клиента ;
- Изработка на мебели за дома, хотели, офиси - масив, пдч ;
- Изработка на дограми, врати, ламперии ;
- Изработка на всякакви дървени конструкции.
www.antikvankov.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/58714/proizvodstvo-na-dogramakuhnivrati-ot-masivna-dyrvesina

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/58713/nay-byrzite-krediti--ot--500-do-1000-lv--samo-za-30-minuti

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/58712/detektivska-agenciya-anagrama---detektivski-uslugi

15.6" (39.62 cm) ACER V3-571G-53238G75Maii двуядрен Intel® Core™ i5 3230M 2.6/3.2GHz
15.6" (39.62 cm) ACER V3-571G-53238G75Maii двуядрен Intel® Core™ i5 3230M 2.6/3.2GHz, HD LED Display & GeForce GT
710M 2GB (HDMI), 8GB, 750GB, USB3.0, Linux, 2.6kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/58711/156-3962-cm-acer-v3-571g-53238g75maii-dvuyadren-intel-core-i5-3230m-263
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Рамбо-1 ЕООД Кърти,Почиства, Извозва отпадъците и ВИК
Рамбо-1 ЕООД Кърти,Почиства, Извозва отпадъците, ВИК и Довършителни работи на Ниски Цени!
0878907360,029737707 Румен Радев
http://obiavidnes.com/obiava/25242/rambo1_eood_kyrtipochistva_izvozva_otpadycite_i_vik

Хотели в СПА и Балнеокурорти от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Хотели в СПА и Балнеокурорти от BUSINESS.bg - бизнес
каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/58710/hoteli-v-spa-i-balneokurorti-ot-businessbg

Athlon II X4 651K четири-ядрен (3.0GHz
Athlon II X4 651K четири-ядрен (3.0GHz, 4MB L2, 100W, FM1) Black Edition, BOX
http://obiavidnes.com/obiava/58709/athlon-ii-x4-651k-chetiri-yadren-30ghz

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/58708/detektivska-agenciya-avalon---24ch-diskretni--detektivski-uslugi

Железопътно строителство от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-мейли и Уеб сайтове на Фирми в отрасъл Железопътно строителство от BUSINESS.bg - бизнес
каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/58707/jelezopytno-stroitelstvo-ot-businessbg

Регистрация на фирми ЕООД и ООД от Arnica.bg
Счетоводна къща Арника предлага, както счетоводни и правни услуги, така и услуги в областта на трудовата медицина.
Arnica.bg предлага регистрация на фирми ООД, ЕООД и ЕТ, вписване на промени, пререгистрация на фирми, както и
правни услуги при регистрация на фирми. За повече информация за цените на услугите посетете http://arnica.bg/pravni-uslugi-ot-schetovodna-kashta-arnica/
http://obiavidnes.com/obiava/58706/registraciya-na-firmi-eood-i-ood-ot-arnicabg

Pad Razer Kabuto
Pad Razer Kabuto, 28 х 19.5 cm
http://obiavidnes.com/obiava/58705/pad-razer-kabuto

Хотели на планина
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Хотели на планина от BUSINESS.bg - бизнес каталог N1 в
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България
http://obiavidnes.com/obiava/58704/hoteli-na-planina

Магазин POLYTRON - Моторни Масла и Добавки
Онлайн магазин за моторни масла и добавки POLYTRON с удължен интервал на смяна, полусинтетика – 25 000км., пълна
синтетика – 50 000км. Драстично намаляват разхода на гориво и масло. Могат да предпазят двигателя в случай на
загуба на масло или охладител. /безплатна доставка за цялата страна за суми над 50лв./ 0898787461
http://www.MaslaPolytron.com
http://obiavidnes.com/obiava/58703/magazin-polytron---motorni-masla-i-dobavki

Магазин POLYTRON - Моторни Масла и Добавки
Онлайн магазин за моторни масла и добавки POLYTRON с удължен интервал на смяна, полусинтетика – 25 000км., пълна
синтетика – 50 000км. Драстично намаляват разхода на гориво и масло. Могат да предпазят двигателя в случай на
загуба на масло или охладител. /безплатна доставка за цялата страна за суми над 50лв./ 0898787461
http://www.MaslaPolytron.com
http://obiavidnes.com/obiava/58702/magazin-polytron---motorni-masla-i-dobavki

Масла POLYTRON - Онлайн Магазин
Онлайн магазин за моторни масла и добавки POLYTRON с удължен интервал на смяна, полусинтетика – 25 000км., пълна
синтетика – 50 000км. Драстично намаляват разхода на гориво и масло. Могат да предпазят двигателя в случай на
загуба на масло или охладител. /безплатна доставка за цялата страна за суми над 50лв./ 0898787461
http://www.MaslaPolytron.com
http://obiavidnes.com/obiava/58701/masla-polytron---onlayn-magazin

Хотели на море от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Хотели на море от BUSINESS.bg - бизнес каталог N1 в
България
http://obiavidnes.com/obiava/58700/hoteli-na-more-ot-businessbg

Добавка за масло POLYTRON MTC
Концентратът за обработка на метал POLYTRON MTC е съвършенният
смазочен подобрител–научен пробив в микро-смазочната
технология. Съдържа научно-проектирана формула, която покрива всички
метални повърхности с устойчив на износване микро-слой, който драстично
намалява износването и триенето и дава пълна защита на двигателя при
студено запалване. Значително увеличава срока на годност на
двигателя, повишава компресията и икономичността на разхода на гориво.Предизвиква по-ниско топлоотделяне при
работно състояние на двигателя и по-ниско ниво на шум. Намалява разхода на масло и отделянето на
замърсители. Предпазва двигателя при загуба на масло или охладител.100% базиран на петролна основа, не съдържа
твърди частици
причиняващи вредни отлагания. Съвместим с всички видове моторни
масла. Препоръчва се за всички бензинови и дизелови
двигатели, електрически генератори, земекопно оборудване и всякакво
друго оборудване задвижвано с двутактови двигатели. Също така се
препоръчва и за употреба при хидравлични системи, трансмисии, скоростни
кутии, диференциали, лагери и лагерни композиции, крайпътно оборудване,селскостопанска техника, минно и
железопътно оборудване, сондажна техника, за петролни и водни кладенци и машинни инструменти. /безплатна
доставка за цялата страна за суми над 50лв./ 0898787461 http://www.MaslaPolytron.com
http://obiavidnes.com/obiava/58699/dobavka-za-maslo-polytron-mtc

Добавка за дизел POLYTRON GDFC
Добавката
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за бензин и дизел POLYTRON GDFC е технологично модерна формула, която
подобрява ускорението и общото работно действие на двигателя. Спомага
за спестяване на гориво. При редовна употреба продуктът почиства
горивните системи, инжектори, карбуратори и клапанни гнезда. Допринася за
по-пълното изгаряне и по-добра компресия. Предотвратява замръзването на горивото при ниски температури.
Съвместим с всички видове
гориво. Значително намалява замърсяването на околната среда.Приложение:
бензинови и дизелови двигатели на пътнически коли, леко и тежкотоварни
камиони, електрически генератори, земекопни машини и всички машини с
двутактови двигатели. Туба 0.355л. за 355 литра гориво. /безплатна доставка за цялата страна за суми над 50лв./
0898787461 http://www.MaslaPolytron.com
http://obiavidnes.com/obiava/58698/dobavka-za-dizel-polytron-gdfc

Добавка за бензин POLYTRON GDFC
Добавката
за бензин и дизел POLYTRON GDFC е технологично модерна формула, която
подобрява ускорението и общото работно действие на двигателя. Спомага
за спестяване на гориво. При редовна употреба продуктът почиства
горивните системи, инжектори, карбуратори и клапанни гнезда. Допринася за
по-пълното изгаряне и по-добра компресия. Предотвратява замръзването на горивото при ниски температури.
Съвместим с всички видове
гориво. Значително намалява замърсяването на околната среда.Приложение:
бензинови и дизелови двигатели на пътнически коли, леко и тежкотоварни
камиони, електрически генератори, земекопни машини и всички машини с
двутактови двигатели. Туба 0.355л. за 355 литра гориво. /безплатна доставка за цялата страна за суми над 50лв./
0898787461 http://www.MaslaPolytron.com
http://obiavidnes.com/obiava/58697/dobavka-za-benzin-polytron-gdfc

Хотели две звезди от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Хотели две звезди от BUSINESS.bg - бизнес каталог N1 в
България
http://obiavidnes.com/obiava/58696/hoteli-dve-zvezdi-ot-businessbg

Синтетично масло POLYTRON SAE 5W40 - за 50 000км.
Синтетични масла – POLYTRON SAE 5W40
Научен пробив в микро-смазочната технология. Синтетичното
моторно масло POLYTRON SAE 5W40 съдържа концентрат за обработка на
метал ( POLYTRON MTC )-авангарден пробив в микро-смазочната
технология, който обработва триещите се повърхности и ги превръща в
„гладки” и устойчиви на износване. Резултатът е много по-малко триене и
много по-дълъг срок на годност. Може частично да възстанови
компресията. Тази технология създава условия за по-дълги интервали на
сервизна поддръжка в сравнение с всяко друго синтетично масло на
пазара, заради много по-бавното окисляване на маслото и много
по-ниската концентрация на замърсяващи примеси от горенето и
износването. Удължени интервали за смяна на маслото от порядъка на 50 000 км. или 3 години. Надхвърля API
изискванията за SM. Спомага за по-чисти емисии. Елиминира до 95% износването на
двигателя, утроява или учетворява годността на двигателя, снижава
работната температура на двигателя, удължава значително интервалите за
смяна на маслото, подобрява действието и икономичността на гориво и
масло. Запазва двигателя напълно чист от утайки и отлагания. Предпазва
двигателя при загуба на масло или охладител. Приложения:
препоръчва се за следните бензинови и дизелови двигатели Ford, GMC,
Isuzu, Mercedes-Benz, Mitshubishi, Volvo, Toyota и други леки
автомобили. /безплатна доставка за цялата страна за суми над 50лв./ 0898787461 http://www.MaslaPolytron.com
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http://obiavidnes.com/obiava/58695/sintetichno-maslo-polytron-sae-5w40---za-50-000km

Полусинтетично масло POLYTRON SAE 10W40 - за 25 000км.
Полусинтетични масла – POLYTRON SAE 10W40
Научен пробив в микро-смазочната технология. Полусинтетичното
моторно масло POLYTRON SAE 10W40 съдържа концентрат за обработка
на метал ( POLYTRON MTC )-авангарден пробив в микро-смазочната
технология, който обработва триещите се повърхности и ги превръща в
„гладки” и устойчиви на износване. Резултатът е много по-малко триене и
много по-дълъг срок на годност. Може частично да възстанови
компресията. Тази технология създава условия за по-дълги интервали на
сервизна поддръжка в сравнение с всяко друго
полусинтетично масло на пазара, заради много по-бавното окисляване на
маслото и много по-ниската концентрация на замърсяващи примеси от
горенето и износването. Удължени
интервали за смяна на маслото от порядъка на 25 000 км. или 3 години.Предпазва
двигателя при загуба на масло или охладител. Може
да удължи интервалите на сервизно обслужване от 3 до 6 пъти на
двигатели в стационарно оборудване, като електрически генератори, помпи
и други. Също се препоръчват за крайпътно оборудване, селскостопански
машини, топилни пещи и железопътна техника. За удължаване на интервалите
за смяна на маслото. Надхвърля API изискванията за CI-4/SL. Приложения:
препоръчват се за следните бензинови и дизелови двигатели Catepillar,
Cummins, Fiat-Allis, Ford, GCM Isuzu, John Deer, Mack, M.A.N.,
Mercedes-Benz, Mitshubishi, Scania, Volvo и други леки и тежки
превозни средства, електрически генератори и земекопно оборудване. /безплатна доставка за цялата страна за суми над
50лв./ 0898787461 http://www.MaslaPolytron.com
http://obiavidnes.com/obiava/58694/polusintetichno-maslo-polytron-sae-10w40---za-25-000km

Хотели три звезди от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Хотели три звезди от BUSINESS.bg - бизнес каталог N1 в
България
http://obiavidnes.com/obiava/58693/hoteli-tri-zvezdi-ot-businessbg

Полусинтетично масло POLYTRON SAE 15W40 - за 25 000км.
Полусинтетични масла – POLYTRON SAE 15W40
Научен пробив в микро-смазочната технология. Полусинтетичното
моторно масло POLYTRON SAE 15W40 съдържа концентрат за обработка
на метал ( POLYTRON MTC )-авангарден пробив в микро-смазочната
технология, който обработва триещите се повърхности и ги превръща в
„гладки” и устойчиви на износване. Резултатът е много по-малко триене и
много по-дълъг срок на годност. Може частично да възстанови
компресията. Тази технология създава условия за по-дълги интервали на
сервизна поддръжка в сравнение с всяко друго
полусинтетично масло на пазара, заради много по-бавното окисляване на
маслото и много по-ниската концентрация на замърсяващи примеси от
горенето и износването. Удължени
интервали за смяна на маслото от порядъка на 25 000 км. или 3 години.Предпазва
двигателя при загуба на масло или охладител. Може
да удължи интервалите на сервизно обслужване от 3 до 6 пъти на
двигатели в стационарно оборудване, като електрически генератори, помпи
и други. Също се препоръчват за крайпътно оборудване, селскостопански
машини, топилни пещи и железопътна техника. За удължаване на интервалите
за смяна на маслото. Надхвърля API изискванията за CI-4/SL. Приложения:
препоръчват се за следните бензинови и дизелови двигатели Catepillar,
Cummins, Fiat-Allis, Ford, GCM Isuzu, John Deer, Mack, M.A.N.,
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Mercedes-Benz, Mitshubishi, Scania, Volvo и други леки и тежки
превозни средства, електрически генератори и земекопно оборудване. /безплатна доставка за цялата страна за суми над
50лв./ 0898787461 http://www.MaslaPolytron.com
http://obiavidnes.com/obiava/58692/polusintetichno-maslo-polytron-sae-15w40---za-25-000km

Масла POLYTRON
Американски моторни масла и добавки POLYTRON с удължен интервал на смяна, полусинтетика – 25 000км., пълна
синтетика – 50 000км. Драстично намаляват разхода на гориво и масло. Могат да предпазят двигателя в случай на
загуба на масло или охладител. /безплатна доставка за цялата страна за суми над 50лв./ 0898787461
http://www.MaslaPolytron.com
http://obiavidnes.com/obiava/58691/masla-polytron

Проникваща смазка - спрей POLYTRON PL
Проникващата смазка POLYTRON PL- ултра действие, съдържа научно
проектирана формула, която обработва, предпазва и смазва металните
повърхности, чрез модерна молекулярна технология. Ефикасно прониква и
разтваря ръжда, освобождава заяли механизми, намалява триенето на метал
в метал и износването. Прогонва влагата. Общи приложения: за
дома, строителството, производството, автомобили, морска техника и още
... за 1001 приложения. Броят приложения и преимущества са много повече
от приложението на всеки друг съществуващ продукт. ( POLYTRON PL е 20 пъти по-ефективен от WD 40 ). /безплатна
доставка за цялата страна за суми над 50лв./ 0898787461 http://www.MaslaPolytron.com
http://obiavidnes.com/obiava/58690/pronikvashta-smazka---sprey-polytron-pl

Хотели четири звезди от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Хотели четири звезди от BUSINESS.bg - бизнес каталог N1
в България
http://obiavidnes.com/obiava/58689/hoteli-chetiri-zvezdi-ot-businessbg

Литиева грес Polytron EP-2
Литиевата грес POLYTRON EP-2 - научен
пробив в микросмазочната технология е проектирана да действа в
най-тежки условия на абразивен прах, кал и влага. Резултатът от
приложението и се изразява в драстично намаляване на директни
инвестиции и разходи по поддръжката. Греста POLYTRON EP-2 е постигнала
забележителни резултати в почти всички търговски и производствени
приложения. Съдържа научно-проектирана формула, която обработва триещите
се метални повърхности, превръщайки ги в „гладки” и устойчиви на
износване, като резултата е драстично НАМАЛЯВАНЕ на ТРИЕНЕТО и
премахване на 95% от ИЗНОСВАНЕТО. Удължава интервалите на сервизно
обслужване от 2 до 4 пъти. Удвоява или утроява срока на годност на
оборудването. Предпазва от ръжда и корозия. Смазва при широк
температурен диапазон и намалява консумацията на енергия. Основни
приложения: автомобили, селскостопанска и строителна
техника, тежкотоварни камиони, минно оборудване, морски съдове, земекопни
машини, химична индустрия, влакове, колесни
лагери, шасита, ресори, плъзгачи, направляващи
устройства, релси, вериги, винтове, зъбни колела, рейки, пиньони и
други. Смазване при нормално и интензивно работно натоварване. Точка на
втечняване 385 градуса, точка на замръзване -50 градуса, водоустойчивост отлична. /безплатна доставка за цялата
страна за суми над 50лв./ 0898787461 http://www.MaslaPolytron.com
http://obiavidnes.com/obiava/58688/litieva-gres-polytron-ep-2
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Литиева грес Polytron EP-2
Литиевата грес POLYTRON EP-2 - научен
пробив в микросмазочната технология е проектирана да действа в
най-тежки условия на абразивен прах, кал и влага. Резултатът от
приложението и се изразява в драстично намаляване на директни
инвестиции и разходи по поддръжката. Греста POLYTRON EP-2 е постигнала
забележителни резултати в почти всички търговски и производствени
приложения. Съдържа научно-проектирана формула, която обработва триещите
се метални повърхности, превръщайки ги в „гладки” и устойчиви на
износване, като резултата е драстично НАМАЛЯВАНЕ на ТРИЕНЕТО и
премахване на 95% от ИЗНОСВАНЕТО. Удължава интервалите на сервизно
обслужване от 2 до 4 пъти. Удвоява или утроява срока на годност на
оборудването. Предпазва от ръжда и корозия. Смазва при широк
температурен диапазон и намалява консумацията на енергия. Основни
приложения: автомобили, селскостопанска и строителна
техника, тежкотоварни камиони, минно оборудване, морски съдове, земекопни
машини, химична индустрия, влакове, колесни
лагери, шасита, ресори, плъзгачи, направляващи
устройства, релси, вериги, винтове, зъбни колела, рейки, пиньони и
други. Смазване при нормално и интензивно работно натоварване. Точка на
втечняване 385 градуса, точка на замръзване -50 градуса, водоустойчивост отлична. /безплатна доставка за цялата
страна за суми над 50лв./ 0898787461 http://www.MaslaPolytron.com
http://obiavidnes.com/obiava/58687/litieva-gres-polytron-ep-2

Pad Razer Megasoma
Pad Razer Megasoma, силиконов, 35 х 23 cm
http://obiavidnes.com/obiava/58686/pad-razer-megasoma

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/58685/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/58684/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/58683/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet
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МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД – гр. Кърджали
МБАЛ Д-р "Атанас Дафовски" разполага със спешено приемно отделение. Операционния блок има 5 операционни зали.В
болницата има 345 легла за пациенти, който са разпределени в 8 отделения. Тук работят 120 лекари,260 медицински
сестри и около 120 санитари и друг обслужващ персонал.
http://obiavidnes.com/obiava/58682/mbal-d-r-atanas-dafovski-ad--gr-kyrdjali

БЕНЗИНОВИ ПОМПИ ЗА ПОЛИВАНЕ VIKI - 2ЦОЛА
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/58681/benzinovi-pompi-za-polivane-viki---2cola

Хотели пет звезди от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Хотели пет звезди от BUSINESS.bg - бизнес каталог N1 в
България
http://obiavidnes.com/obiava/58680/hoteli-pet-zvezdi-ot-businessbg

Туризъм, Хотели от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Туризъм, Хотели от BUSINESS.bg - бизнес каталог N1 в
България
http://obiavidnes.com/obiava/58679/turizym-hoteli-ot-businessbg

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/58678/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/58677/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/58676/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

30-50 лева дневно , само за няколко минути на ден !
Описание
Предлагам възможност за изкарване на допълнителни доходи с тенденция след време да надхвърлят вашите основни.
Това,което е нужно е Интернет,не повече от няколко минутки дневно !
Просто трябва да гледате определените за това реклами .
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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/58675/30-50-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/58674/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/58673/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den-

За Цялата Страна -ЗЛАТНА ОФЕРТА -ДОХОДНА НАДОМНА РАБОТА
Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
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Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/58672/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/58671/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Pad Razer Goliathus Speed Edition
Pad Razer Goliathus Speed Edition, standard, 35.5 х 25.4 cm
http://obiavidnes.com/obiava/58670/pad-razer-goliathus-speed-edition

НАЙ-БЪРЗИТЕ КРЕДИТИ от 500 до 1000 лв само за 30 минути
Бързи кредити Онлайн от 500 до 1000 лв на burzikrediti.bg
Срещу лична карта!
Вноските са месечни.
Без такса обработка.
Одобрение до 30 минути!
Адрес:гр.Перник
ул.Отец Паисий №52/зад сградата на НОИ/
моб. 0876/32 30 30 ; 0876/27 27 67
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/53334/nay-byrzite-krediti--ot--500-do-1000-lv--samo-za-30-minuti

Хидрофобен Шперплат за кофраж - 42лв с ДДС - WWW.SHPERPLAT.COM
Планет Строй 2008 ООД предлага:
http://obiavidnes.com/obiava/58669/hidrofoben-shperplat-za-kofraj---42lv-s-dds---wwwshperplatcom

НОВО! ХИТ! УРЕД ЗА СТАРЕЕНЕ НА АЛКОХОЛ и др.+3 ПОДАРЪКА! ** 129 лв.
НОВО! СВЕТОВЕН ХИТ! УСЪВЪРШЕНСТВАНА МОДИФИКАЦИЯ!
ВЗЕМИ 3 ПОДАРЪКА:
Крачкомер, Телесен термометър и Щипка против хъркане
УНИВЕРСАЛЕН УЛТРАЗВУКОВ АКТИВАТОР
VOLCANO EXPERT-М ЗА ИЗКУСТВЕНО СТАРЕЕНЕ
(ОТЛЕЖАВАНЕ) НА АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ и др.
** НЕВЕРОЯТНО! НОВОСВАРЕНА РАКИЯ ОБРАБОТЕНА НЯКОЛКО ЧАСА СТАРЕЕ С
ГОДИНИ, ПОДОБРЯВА СИ ВКУСА И СЕ ПРЕМАХВАТ ВРЕДНИТЕ СЪСТАВКИ!
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** ВЕЧЕ НЕ СЕ ЧАКА С ГОДИНИ ЗА ОТЛЕЖАЛА РАКИЯ, ВОДКА, УИСКИ, ВИНО и др.!
** УРЕДЪТ СЕ ИЗПОЛЗВА И ЗА ОБРАБОТКА, ДЕЗИНФЕКЦИЯ И УДЪЛЖАВАНЕ
СРОКА НА СЪХРАНЕНИЕ НА ВОДА, МЛЯКО, СОКОВЕ, ПЛОДОВЕ, ЗЕЛЕНЧУЦИ,
МЕСО, РИБА, ДОМАКИНСКИ ПРИБОРИ, БИЖУТА, ИГРАЧКИ и много др.!
Универсалният ултразвуков активатор VOLCANO EXPERT-М се използва за изкуствено стареене (отлежаване) на всички
видове спиртни напитки, подобряване на вкусовите качества, удължаване срока на съхранение и премахване на вредните
за здравето съставки.
Мощното ултразвуково поле гарантира:
- премахване на вредни интермолекулярни и разграждане на високомолекулни съединения в алкохола;
- активиране процесите на естерификация, които подобряват вкусовите качества, получавани при продължително
стареене (отлежаване) на алкохолните напитки;
- пълна дезинфекция и удължаване срока на съхранение на всякакъв вид течности.
Независимо от своя произход (промишлен или домашен) алкохолните напитки съдържат различни вредни вещества,
които влияят върху вкусовите им качества, а в някои случаи могат да са опасни и за здравето.
Класическото стареене на алкохолните напитки в дървени съдове (бъчви) за подобряване качеството на спиртните
напитки отдалечава във времето десетки години за постигане на максимални вкусови качества. С уреда VOLCANO
EXPERT-М това се постига за считани часове.
Обработеният с уреда алкохол не предизвиква сутрешно главоболие и неразположение, поради елиминиране на метиловия
алкохол и компонентите, причиняващи тези нездравословни последици.
Под въздействието на ултразвуковия уред се постига ускорено стареене на алкохола, тъй като се ускоряват редица
физикохимични процеси, водещи до отделяне на вредните компоненти- лесно летливи (метилов алкохол и ацеталдехид) и
деструкция на високомолекулните съединения. Едновременно с това протича естерификация с участие на естествените
компоненти на дестилатите- етилов алкохол и органични киселини (винена, оцетна, лимонена, ябълкова и др.), при което
се образуват естери- ароматни вещества. В резултат се подобряват ароматните и вкусови характеристики на
алкохолните напитки, като се запазват непроменени цветът и бистротата.
ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА
- модел ZV-12;
- входяща мощност 25 W;
- акустична мощност 15 W;
- обем на обработваната течност: до 20 литра;
- температура на обработване: от 5 до 400С;
- тегло 360 грама.
При използване на уреда за изкуствено стареене (отлежаване) на алкохолни напитки минималното време е около 30 мин.
на литър, като с удължаване на времето на обработка, се постигат значително по-добри резултати. При дезинфекция
на вода, водни разтвори и плодови сокове минималното време за обработка е 10 мин. на литър.
Експериментално е установено, че обработеният алкохол с ултразвук се усвоява и разгражда в организма около 30%
по-бързо в сравнение с необработения, което е сигурна гаранция за повишаване на неговите качества.
В инструкцията за експлоатация на уреда много подробно (на 30 стр.) са дадени начините за обработка на течности,
дезинфекция, стареене и намаляване на вредните вещества, обработка на мляко, плодове и зеленчуци, месо, месни
продукти и риба; на продукти преди замразяване и при размразяване; приготвяне на студени чайове, екстракция на
плодове и билки; пълна дезинфекция на бельо, дрехи, текстилни материали, обувки, домакински прибори и приспособления,
детски съдове, принадлежности и играчки и много др.
В инструкцията са посочени изискванията за безопасност, противопожарни мерки и гаранционните условия.
Мнение на читатели за стария модел на уреда VOLCANO EXPERT за стареене на алкохол може да прочетете в сайта:
http://www.renault-bg.com/smf/index.php?topic=146549.0
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Гаранция 1 г. Сертификат СЕ.
ЦЕНА 129 лв.
ПОКУПКИ:
София, пазар "Борово", павилион 12
(срещу входа на супермаркет "Европа")
или по куриер на Еконт Експрес с наложен платеж; такса
при получаване от офиса 7,30 лв., до адрес 8,40 лв. и получаване
на следващия ден, а до селища без офис на Еконт такса 9,70 лв. и
получаване до 3 работни дни.
Ползва се намаление на куриерската такса -20%!
КОНТАКТИ:
02/855 26 35; 0887/255 692; 0888/373 974
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ:
www.albo-bg.com
www.albobg.com
www.albo-bg.info
http://obiavidnes.com/obiava/58668/novo-hit-ured-za-stareene-na-alkohol-i-dr3-podaryka--129-lv

НОВО! ХИТ! УРЕД ЗА СТАРЕЕНЕ НА АЛКОХОЛ и др.+3 ПОДАРЪКА! ** 129 лв.
НОВО! СВЕТОВЕН ХИТ! УСЪВЪРШЕНСТВАНА МОДИФИКАЦИЯ!
ВЗЕМИ 3 ПОДАРЪКА:
Крачкомер, Телесен термометър и Щипка против хъркане
УНИВЕРСАЛЕН УЛТРАЗВУКОВ АКТИВАТОР
VOLCANO EXPERT-М ЗА ИЗКУСТВЕНО СТАРЕЕНЕ
(ОТЛЕЖАВАНЕ) НА АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ и др.
** НЕВЕРОЯТНО! НОВОСВАРЕНА РАКИЯ ОБРАБОТЕНА НЯКОЛКО ЧАСА СТАРЕЕ С
ГОДИНИ, ПОДОБРЯВА СИ ВКУСА И СЕ ПРЕМАХВАТ ВРЕДНИТЕ СЪСТАВКИ!
** ВЕЧЕ НЕ СЕ ЧАКА С ГОДИНИ ЗА ОТЛЕЖАЛА РАКИЯ, ВОДКА, УИСКИ, ВИНО и др.!
** УРЕДЪТ СЕ ИЗПОЛЗВА И ЗА ОБРАБОТКА, ДЕЗИНФЕКЦИЯ И УДЪЛЖАВАНЕ
СРОКА НА СЪХРАНЕНИЕ НА ВОДА, МЛЯКО, СОКОВЕ, ПЛОДОВЕ, ЗЕЛЕНЧУЦИ,
МЕСО, РИБА, ДОМАКИНСКИ ПРИБОРИ, БИЖУТА, ИГРАЧКИ и много др.!
Универсалният ултразвуков активатор VOLCANO EXPERT-М се използва за изкуствено стареене (отлежаване) на всички
видове спиртни напитки, подобряване на вкусовите качества, удължаване срока на съхранение и премахване на вредните
за здравето съставки.
Мощното ултразвуково поле гарантира:
- премахване на вредни интермолекулярни и разграждане на високомолекулни съединения в алкохола;
- активиране процесите на естерификация, които подобряват вкусовите качества, получавани при продължително
стареене (отлежаване) на алкохолните напитки;
- пълна дезинфекция и удължаване срока на съхранение на всякакъв вид течности.
Независимо от своя произход (промишлен или домашен) алкохолните напитки съдържат различни вредни вещества,
които влияят върху вкусовите им качества, а в някои случаи могат да са опасни и за здравето.
Класическото стареене на алкохолните напитки в дървени съдове (бъчви) за подобряване качеството на спиртните
напитки отдалечава във времето десетки години за постигане на максимални вкусови качества. С уреда VOLCANO
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EXPERT-М това се постига за считани часове.
Обработеният с уреда алкохол не предизвиква сутрешно главоболие и неразположение, поради елиминиране на метиловия
алкохол и компонентите, причиняващи тези нездравословни последици.
Под въздействието на ултразвуковия уред се постига ускорено стареене на алкохола, тъй като се ускоряват редица
физикохимични процеси, водещи до отделяне на вредните компоненти- лесно летливи (метилов алкохол и ацеталдехид) и
деструкция на високомолекулните съединения. Едновременно с това протича естерификация с участие на естествените
компоненти на дестилатите- етилов алкохол и органични киселини (винена, оцетна, лимонена, ябълкова и др.), при което
се образуват естери- ароматни вещества. В резултат се подобряват ароматните и вкусови характеристики на
алкохолните напитки, като се запазват непроменени цветът и бистротата.
ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА
- модел ZV-12;
- входяща мощност 25 W;
- акустична мощност 15 W;
- обем на обработваната течност: до 20 литра;
- температура на обработване: от 5 до 400С;
- тегло 360 грама.
При използване на уреда за изкуствено стареене (отлежаване) на алкохолни напитки минималното време е около 30 мин.
на литър, като с удължаване на времето на обработка, се постигат значително по-добри резултати. При дезинфекция
на вода, водни разтвори и плодови сокове минималното време за обработка е 10 мин. на литър.
Експериментално е установено, че обработеният алкохол с ултразвук се усвоява и разгражда в организма около 30%
по-бързо в сравнение с необработения, което е сигурна гаранция за повишаване на неговите качества.
В инструкцията за експлоатация на уреда много подробно (на 30 стр.) са дадени начините за обработка на течности,
дезинфекция, стареене и намаляване на вредните вещества, обработка на мляко, плодове и зеленчуци, месо, месни
продукти и риба; на продукти преди замразяване и при размразяване; приготвяне на студени чайове, екстракция на
плодове и билки; пълна дезинфекция на бельо, дрехи, текстилни материали, обувки, домакински прибори и приспособления,
детски съдове, принадлежности и играчки и много др.
В инструкцията са посочени изискванията за безопасност, противопожарни мерки и гаранционните условия.
Мнение на читатели за стария модел на уреда VOLCANO EXPERT за стареене на алкохол може да прочетете в сайта:
http://www.renault-bg.com/smf/index.php?topic=146549.0
Гаранция 1 г. Сертификат СЕ.
ЦЕНА 129 лв.
ПОКУПКИ:
София, пазар "Борово", павилион 12
(срещу входа на супермаркет "Европа")
или по куриер на Еконт Експрес с наложен платеж; такса
при получаване от офиса 7,30 лв., до адрес 8,40 лв. и получаване
на следващия ден, а до селища без офис на Еконт такса 9,70 лв. и
получаване до 3 работни дни.
Ползва се намаление на куриерската такса -20%!
КОНТАКТИ:
02/855 26 35; 0887/255 692; 0888/373 974
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ:
www.albo-bg.com
www.albobg.com
www.albo-bg.info
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http://obiavidnes.com/obiava/58667/novo-hit-ured-za-stareene-na-alkohol-i-dr3-podaryka--129-lv

Pad Razer Goliathus Control Fragged Edition
Pad Razer Goliathus Control Fragged Edition, large, 35.5 х 25.4 cm
http://obiavidnes.com/obiava/58666/pad-razer-goliathus-control-fragged-edition

НОВО! ХИТ! УРЕД ЗА СТАРЕЕНЕ НА АЛКОХОЛ и др.+3 ПОДАРЪКА! ** 129 лв.
НОВО! СВЕТОВЕН ХИТ! УСЪВЪРШЕНСТВАНА МОДИФИКАЦИЯ!
ВЗЕМИ 3 ПОДАРЪКА:
Крачкомер, Телесен термометър и Щипка против хъркане
УНИВЕРСАЛЕН УЛТРАЗВУКОВ АКТИВАТОР
VOLCANO EXPERT-М ЗА ИЗКУСТВЕНО СТАРЕЕНЕ
(ОТЛЕЖАВАНЕ) НА АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ и др.
** НЕВЕРОЯТНО! НОВОСВАРЕНА РАКИЯ ОБРАБОТЕНА НЯКОЛКО ЧАСА СТАРЕЕ С
ГОДИНИ, ПОДОБРЯВА СИ ВКУСА И СЕ ПРЕМАХВАТ ВРЕДНИТЕ СЪСТАВКИ!
** ВЕЧЕ НЕ СЕ ЧАКА С ГОДИНИ ЗА ОТЛЕЖАЛА РАКИЯ, ВОДКА, УИСКИ, ВИНО и др.!
** УРЕДЪТ СЕ ИЗПОЛЗВА И ЗА ОБРАБОТКА, ДЕЗИНФЕКЦИЯ И УДЪЛЖАВАНЕ
СРОКА НА СЪХРАНЕНИЕ НА ВОДА, МЛЯКО, СОКОВЕ, ПЛОДОВЕ, ЗЕЛЕНЧУЦИ,
МЕСО, РИБА, ДОМАКИНСКИ ПРИБОРИ, БИЖУТА, ИГРАЧКИ и много др.!
Универсалният ултразвуков активатор VOLCANO EXPERT-М се използва за изкуствено стареене (отлежаване) на всички
видове спиртни напитки, подобряване на вкусовите качества, удължаване срока на съхранение и премахване на вредните
за здравето съставки.
Мощното ултразвуково поле гарантира:
- премахване на вредни интермолекулярни и разграждане на високомолекулни съединения в алкохола;
- активиране процесите на естерификация, които подобряват вкусовите качества, получавани при продължително
стареене (отлежаване) на алкохолните напитки;
- пълна дезинфекция и удължаване срока на съхранение на всякакъв вид течности.
Независимо от своя произход (промишлен или домашен) алкохолните напитки съдържат различни вредни вещества,
които влияят върху вкусовите им качества, а в някои случаи могат да са опасни и за здравето.
Класическото стареене на алкохолните напитки в дървени съдове (бъчви) за подобряване качеството на спиртните
напитки отдалечава във времето десетки години за постигане на максимални вкусови качества. С уреда VOLCANO
EXPERT-М това се постига за считани часове.
Обработеният с уреда алкохол не предизвиква сутрешно главоболие и неразположение, поради елиминиране на метиловия
алкохол и компонентите, причиняващи тези нездравословни последици.
Под въздействието на ултразвуковия уред се постига ускорено стареене на алкохола, тъй като се ускоряват редица
физикохимични процеси, водещи до отделяне на вредните компоненти- лесно летливи (метилов алкохол и ацеталдехид) и
деструкция на високомолекулните съединения. Едновременно с това протича естерификация с участие на естествените
компоненти на дестилатите- етилов алкохол и органични киселини (винена, оцетна, лимонена, ябълкова и др.), при което
се образуват естери- ароматни вещества. В резултат се подобряват ароматните и вкусови характеристики на
алкохолните напитки, като се запазват непроменени цветът и бистротата.
ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА
- модел ZV-12;
- входяща мощност 25 W;
- акустична мощност 15 W;
- обем на обработваната течност: до 20 литра;
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- температура на обработване: от 5 до 400С;
- тегло 360 грама.
При използване на уреда за изкуствено стареене (отлежаване) на алкохолни напитки минималното време е около 30 мин.
на литър, като с удължаване на времето на обработка, се постигат значително по-добри резултати. При дезинфекция
на вода, водни разтвори и плодови сокове минималното време за обработка е 10 мин. на литър.
Експериментално е установено, че обработеният алкохол с ултразвук се усвоява и разгражда в организма около 30%
по-бързо в сравнение с необработения, което е сигурна гаранция за повишаване на неговите качества.
В инструкцията за експлоатация на уреда много подробно (на 30 стр.) са дадени начините за обработка на течности,
дезинфекция, стареене и намаляване на вредните вещества, обработка на мляко, плодове и зеленчуци, месо, месни
продукти и риба; на продукти преди замразяване и при размразяване; приготвяне на студени чайове, екстракция на
плодове и билки; пълна дезинфекция на бельо, дрехи, текстилни материали, обувки, домакински прибори и приспособления,
детски съдове, принадлежности и играчки и много др.
В инструкцията са посочени изискванията за безопасност, противопожарни мерки и гаранционните условия.
Мнение на читатели за стария модел на уреда VOLCANO EXPERT за стареене на алкохол може да прочетете в сайта:
http://www.renault-bg.com/smf/index.php?topic=146549.0
Гаранция 1 г. Сертификат СЕ.
ЦЕНА 129 лв.
ПОКУПКИ:
София, пазар "Борово", павилион 12
(срещу входа на супермаркет "Европа")
или по куриер на Еконт Експрес с наложен платеж; такса
при получаване от офиса 7,30 лв., до адрес 8,40 лв. и получаване
на следващия ден, а до селища без офис на Еконт такса 9,70 лв. и
получаване до 3 работни дни.
Ползва се намаление на куриерската такса -20%!
КОНТАКТИ:
02/855 26 35; 0887/255 692; 0888/373 974
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ:
www.albo-bg.com
www.albobg.com
www.albo-bg.info
http://obiavidnes.com/obiava/58665/novo-hit-ured-za-stareene-na-alkohol-i-dr3-podaryka--129-lv

Pad Razer Destructor 2
Pad Razer Destructor 2, 35.5 х 25.5 cm
http://obiavidnes.com/obiava/58664/pad-razer-destructor-2

Pad Razer Manticor
Pad Razer Manticor, 35.5 х 25.5 cm
http://obiavidnes.com/obiava/58663/pad-razer-manticor

Razer Anansi
Razer Anansi, подсветка, програмируеми бутони с макро функция, USB
http://obiavidnes.com/obiava/58662/razer-anansi
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Razer DeathStalker Ultimate
Razer DeathStalker Ultimate, подсветка, програмируеми бутони с макро функция, USB
http://obiavidnes.com/obiava/58661/razer-deathstalker-ultimate

Строителство - мостове и тунели от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-мейли и Уеб сайтове на Фирми в отрасъл Строителство - мостове и тунели от BUSINESS.bg бизнес каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/58660/stroitelstvo---mostove-i-tuneli-ot-businessbg

Интериорен дизайн, екстериорен 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
Графичен дизайн.
Интериорен дизайн, екстериорен 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и Графичен дизайн. Цялостен
интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел.
http://3dkoev-design.net46.net/ tel.0882870171 http://www.facebook.com/3DkoevDesig Индивидуален уникален дизайн за всеки
интериор с професионална визия.
http://obiavidnes.com/obiava/58659/interioren-dizayn-eksterioren-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-sgra

Частен детектив/Детективска агенция Респект АК
: Документиране и доказване на изневери. Събиране на информация относно - месторабота, начин на живот, приятелски
кръг, навици, евентуални пороци и др. Издирване и локализиране на изчезнали лица. Проучване на фирми, кандидати за
работа и бизнес партньори. Обезпечаване сигурността при бъдещи сделки. Разследване на инциденти паралелно с
органите на МВР. Ефективни решения на дискретни проблеми.
http://obiavidnes.com/obiava/58658/chasten-detektivdetektivska-agenciya-respekt-ak

Частен детектив/Детективска агенция Респект АК
: Документиране и доказване на изневери. Събиране на информация относно - месторабота, начин на живот, приятелски
кръг, навици, евентуални пороци и др. Издирване и локализиране на изчезнали лица. Проучване на фирми, кандидати за
работа и бизнес партньори. Обезпечаване сигурността при бъдещи сделки. Разследване на инциденти паралелно с
органите на МВР. Ефективни решения на дискретни проблеми.
http://obiavidnes.com/obiava/58657/chasten-detektivdetektivska-agenciya-respekt-ak

Частен детектив/Детективска агенция Респект АК
: Документиране и доказване на изневери. Събиране на информация относно - месторабота, начин на живот, приятелски
кръг, навици, евентуални пороци и др. Издирване и локализиране на изчезнали лица. Проучване на фирми, кандидати за
работа и бизнес партньори. Обезпечаване сигурността при бъдещи сделки. Разследване на инциденти паралелно с
органите на МВР. Ефективни решения на дискретни проблеми.
http://obiavidnes.com/obiava/58656/chasten-detektivdetektivska-agenciya-respekt-ak

Ремонт на покриви-София
.изграждане на нови покривни конструкции.
.преустройства на тавански помещения, капандури, табакери, тераси, навеси и гаражи.
.ремонт на стари керемиди с воалит, или полиестерно фолио метални керемиди.
.тенекеджиство и олуци обикновени и безшевни (тип американски)
.водосточни тръби-(алпинисти)
.обшиване на комини, капандури, бордове, палетни, калкани и др.
.хидроизолации с български и вносни материали.
.залепване на битумни керемиди върху OSB.
.отстранияване на течове .
.довършителни ремонти.
GSM:0888 432 962- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
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http://obiavidnes.com/obiava/58655/remont-na-pokrivi-sofiya

Строителни услуги
-смяна на водосточни тръби и улуци.-(алпинисти)
-пренареждане на керемиди.
-отстраняване на течове.
-хидроизолация.
-теракот,фаянс,камък и др.
-стеннаизолация.
-топлоизолация.-(алпинисти)
-груб строеж,кофраж,зидария.
-всякакви замазки,мазилки,шпакловки.
-всякакво боядисване.-(алпинисти)
-всякакви довършителни ремонти.-(алпинисти)
GSM:0888 432 962- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
http://obiavidnes.com/obiava/58654/stroitelni-uslugi

Машинна мазилка и замазка, всякакви строителни услуги и ремонти
Машинна мазилка и замазка , вътрешни и външни топлоизолации , хидроизолации , облицовка с камък , замазка , гипсова
мазилка и шпакловка , теракот , гранитогрес , фаянс , колор кит , латекс , боя , тапети ,всякакви декорации и
декоративни мазилки , вътрешни и външни колони , гипсокартон , окачени тавани ,скрито осветление ,ВиК ,Ел.
инсталации ,ОиВ и др . Безплатни консултации , договор , професионализъм,кратки срокове . Тел . за контакт - 0878 78 23
88 ; 0888 77 35 39 - Антон Стоянов .
http://obiavidnes.com/obiava/58653/mashinna-mazilka-i-zamazka-vsyakakvi-stroitelni-uslugi-i-remonti

Продавам скоби за пластмасов чембер
MAРИНА РОМЕА ЕООД продава метални клипси(скоби) за връзване с полипропиленова(пластмасова) чембер лента.
Металните клипси са специално проектирани елементи за завръзване на полипропиленова (РР) лента посредством ръчни
машинки.Предлагаме метални клипси(скоби) с ширина 12мм и 16мм.
Фирмата доставя метални клипси до всеки град или село в България.Бърза доставка за 1-ин работен ден по куриер до
вратата на Вашия офис или дом в цялата страна.
Телефон за поръчки и доставка :0887843478
Цена на бройка: 0,03лв.
http://obiavidnes.com/obiava/58652/prodavam-skobi-za-plastmasov-chember

Самолетни билети до Виена
Самолетни билети до Виена.

От летище София до Виена, най-изгодно може да прелетявате с авиолинии Австрийски Аеролинии, или авиолиния
България еър.

ЗАПАЗЕТЕ СЕГА! НА ТЕЛЕФОН 024395041 ИЛИ HTTP://WWW.CENISAMOLETNIBILETI.COM
http://obiavidnes.com/obiava/58651/samoletni-bileti-do-viena

Борси и Складове за Строителни материали от BUSINESS.bg
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Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Борси и Складове за Строителни материали от
BUSINESS.bg - бизнес каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/58650/borsi-i-skladove-za-stroitelni-materiali-ot-businessbg

Магазини за Строителни Материали от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Магазини за Строителни Материали от BUSINESS.bg бизнес каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/58649/magazini-za-stroitelni-materiali-ot-businessbg

Дървен Материал, Палети, Греди, ламперия, дюшеме от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Дървен Материал, Палети, Греди, ламперия, дюшеме от
BUSINESS.bg - бизнес каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/58648/dyrven-material-paleti-gredi-lamperiya-dyusheme-ot-businessbg

Бетонни Иделия и Готови Продукти от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Бетонни Иделия и Готови Продукти от
бизнес каталог N1 в България

BUSINESS.bg -

http://obiavidnes.com/obiava/58647/betonni-ideliya-i-gotovi-produkti-ot-businessbg

Bluetooth слушалки !
Чистият звук за вас е най-важното нещо,а това се постига с добри слушалки! Фирми като Bose, Harman Kardon и AKG
са лидери в производството на слушалки в света! А на slusham.bg ще намерите най-голямото разнообразие!
http://obiavidnes.com/obiava/58646/bluetooth-slushalki-

Детективски Услуги Пловдив - Частен Детектив ,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/58645/detektivski-uslugi-plovdiv---chasten-detektiv-agenciya-foks

Частен Детектив Иван Иванов-Детективски Услуги- Репутация за най-добро доказателство!
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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/58644/chasten-detektiv-ivan-ivanov-detektivski-uslugi--reputaciya-za-nay-dobro-dokazatel

Сенници, Тенти, Перголи, Беседки от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Сенници, Тенти, Перголи, Беседки от
бизнес каталог N1 в България

BUSINESS.bg -

http://obiavidnes.com/obiava/58643/sennici-tenti-pergoli-besedki-ot-businessbg

Мрежи, Решетки, Первази от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Мрежи, Решетки, Первази от
каталог N1 в България

BUSINESS.bg - бизнес

http://obiavidnes.com/obiava/58642/mreji-reshetki-pervazi-ot-businessbg

Качествен ремонт на покриви!!!
След ремонт сигурно имате нужда от къртене и извозване? Това което ви предлагаме ние е кърти чисти извозва услуга
на супер цена! Разгледайте нашият сайт за качествен ремонт на покриви!
http://obiavidnes.com/obiava/58641/kachestven-remont-na-pokrivi

Дамски нощници за бременни и кърмачки от Арника Груп
Арника Груп е представител на „Vienetta Sectret” Ltd. – производител на дамски и детски пижами и нощници. В онлайн
магазина на Арника Груп може да откриете различни видове дамско и мъжко бельо – бикини, прашки, бодита, корсажи,
боксерки, слипове, тениски и др. В онлайн магазина ще откриете и голямо разнообразие от нови модели нощници за
бременни и кърмачки с къс ръкав – различни видове за всеки вкус. Нощниците за бременни и кърмачки са изработени от
памук, българско производство. Нощниците за бременни могат да бъдат чудесен подарък за бъдещите майки, които се
нуждаят от качествена нощница за комфортен и удобен сън. За повече информация за нощниците, които предлагаме,
посетете: http://arnicagroup.com/pizhami-i-noschnitsi-vienetta-secret/damski-razmer-s
http://obiavidnes.com/obiava/58640/damski-noshtnici-za-bremenni-i-kyrmachki-ot-arnika-grup

Покривни Прозорци от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Покривни Прозорци от BUSINESS.bg - бизнес каталог N1 в
България
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http://obiavidnes.com/obiava/58639/pokrivni-prozorci-ot-businessbg

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/58638/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/58637/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
ЧАС.
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ на Фирми със Задължения. ОСВОБОЖДАВАМЕ от
ДЛЪЖНОСТ и ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС.
Ако Вашата фирма има каквито и да било задължения , включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за
ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към доставчици и други контрагенти, ние
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сме Вашето РЕШЕНИЕ !!!
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация. За ЗАДЪЛЖЕНИЯТА на
дружеството , което е предмет на продажба , бившият собственик не носи финансова отговорност.
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел НАПЪЛНО ОСВОБОЖДАВАНЕ от ЗАДЪЛЖЕНИЯ и
ОТГОВОРНОСТ са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД ) от всички бизнес сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр. Велико Търново
0884 57 80 53
0877 37 20 83
http://obiavidnes.com/obiava/58636/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

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/58635/hospis-nadejda

Монтаж врати Врати цени
Базови дейности по изпълнението на услугата – Монтаж Врати:
• 1. Първа стъпка е подготовката за монтаж на самите било то метални врати, врати за мазета, врати за входове,
метални решетки и т.н.
• 2. Втора освновна дейност е да се определи възможно най-прецизно отвора, в който ще бъде поставена и монтирана
вашата врата
• 3. Трата основна дейност е анализиране и подготовка на елементите, които са нужни за поставяне на вратата
• 4. Друга стъпка е сглобяването на касата на вратата
• 5. След това е подготвяне на т.нар. крило
• 6. И в този момент се поставя и монтира самата каса в т.нар. строителен отвор на вратата
• 7. После се прави много прецизно нивелиране на касата за поставеняне на вратата
• 8. Следваща стъпка е полагане в пантите и оплътняване на вратата (около касата и строителния отвор) с помощта
на стандартна полиуретанова пяна
• 9. И най-накрая се прави - монтаж на избраните от вас декоративни первази, в цветове по ваше желание или
съобразени с цвета на вратата
http://obiavidnes.com/obiava/58634/montaj-vrati-vrati-ceni

Охранителни Ролетки
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Охранителни Ролетки от BUSINESS.bg - бизнес каталог
N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/58633/ohranitelni-roletki

Пощенски кутии Врати
Има една възможност нашите пощенски кутии за входове да бъдът направени и във вариант за монтиране директно на
стена заедно с наличен процеп за пускане на пощенски писма и материали. Също така отново ще бъде налична вратичка,
която обаче ще е само от едната страна, т.е. лицевата страна.
ПОЩЕНСКИ КУТИИ ЦЕНИ: само 35 лв. / брой
http://obiavidnes.com/obiava/58632/poshtenski-kutii-vrati

Врати за входове
- Ние произвеждаме метални врати за входове от два метални листа с дебелина: 1,5 мм.+ изолационна вата +
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стъклопакет (с възможност и за поставяне на метални решетки).
- Секретен патрон с три ключа (с възможност за допълнителни ключове – 1 бр. - цена 2 лв.).
- Секретна дръжка от вътре и топка от вън.
- Нашите врати за входове имат изключително надеждна секретна брава със стоманен език.
- Механизъм за плавно затваряне на всяка една от металните врати за входове.
- Боядисване и грундиране в цвят избран от вас по каталог при поръчване на врати за входове.
- Възможно е поставяне върху нашите врати за входове на електрически насрещник за домофонна система.
- Носеща конструкция от метални профили и метални листове с качествена изолационна вата.
- Ние предлагаме услугите монтаж врати и демонтаж на съществуващата врата без запазване на цялостта
http://obiavidnes.com/obiava/58631/vrati-za-vhodove

Хубав 3-стаен апартамент, А16, тухла, 128м2, Център
Хубав 3-стаен апартамент в района на Четвъртък пазар, в кооперация с Акт 16 от 1 година на 2-ри жилищен етаж с
асансьор. Жилището е със следното разпределение: хол с кухненски бокс 31м2, 2 спални - 13м2 и 20м2, 1 тераса и 1 балкон,
баня и отделно WC, няма преход между помещенията, застроена площ 107м2. Изложението на Север/ Юг, има по 2
апартамента на етаж. Изпълнението на строителството е с висококачествени материали. Цена: 83 000 Евро. За
контакти: 0878 867 009, 032 96 00 65.
http://obiavidnes.com/obiava/58630/hubav-3-staen-apartament-a16-tuhla-128m2-centyr

Инверторни IGBT електрожени -Дигитален дисплей
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 с гаранционно и извън гаранционно обслужване .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 ” 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:
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 с гаранционно и извън гаранционно обслужване .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 ” 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: Дигитален дисплей за използваната моментна мощност.
Автоматично охлаждане с вентилатори. Захранващо напрежение AC V 220/50Hz. Обхват на заваръчния ток /А/: 20-200А
Тегло бруто: 9кг. Размери: височина 31см.;широчина 16см.;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.ПРИ ЗАКУПУВАНЕТО НА ДВА БРОЯ ЕЛЕКТРОЖЕНИ ПОЛУЧАВАТЕ БЕЗПЛАТНО ДВЕ
100 % СОЛАРНИЗАВАРЪЧНИ МАСКИ !!!
за използваната моментна мощност. Автоматично охлаждане с вентилатори. Захранващо напрежение AC V 220/50Hz.
Обхват на заваръчния ток /А/: 20-200А Тегло бруто: 9кг. Размери: височина 31см.;широчина 16см.;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.ПРИ ЗАКУПУВАНЕТО НА
ДВА БРОЯ ЕЛЕКТРОЖЕНИ ПОЛУЧАВАТЕ БЕЗПЛАТНО ДВЕ 100 % СОЛАРНИЗАВАРЪЧНИ МАСКИ !!!
http://obiavidnes.com/obiava/58629/invertorni-igbt-elektrojeni--digitalen-displey

Инверторни IGBT електрожени VIKI-MMA160
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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. 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. Само времето, през което IGBT транзисторите са включени (ширината на импулса), определят
енергията, която се подава към заваръчния апарат.Технически характеристики:Инверторен електрожен за ръчно
електродъгово заваряване - IGBT технологияВградени функции:Функция Hot Start - за лесно запалване на дъгатаФункция
Anti Stick - прекъсване на захранването, за избягване на залепването на електрода за материалаФункция Arc Force регулиране динамиката на дъгатаЗащита от пренапрежение.Малки размери- д/Ш/в : 31/12/19см. Обхват на заваръчния
ток: 20 - 160AЗахранващо напрежение: 220 VЗахранваща мощност: 3,9 kVA Електроди: до 3,2 мм включителноСтепен на
защита: IP23Тегло на целия комплект: 6,2 кгТегло само на електрожена- 3,8кгВ комплект със заваръчни кабели,чукче и
маскаПодходящи са както за строително-монтажни дейности, така и за домашно ползване!!!
http://obiavidnes.com/obiava/58628/invertorni-igbt-elektrojeni-viki-mma160

Врати за мазета
ВРАТИ ЗА МАЗЕТА при сума само от 180 лв. с включен монтаж за София
т.е. Врати за мазета с касова брава
http://obiavidnes.com/obiava/58627/vrati-za-mazeta

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/58626/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnostkorektnostprofesionaliz

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ АНАГРАМА - ДЕТЕКТИВСКИ УСЛУГИ
Детективска агенция Анаграма24 часа професионални детективски услуги,
при гарантирана анонимност
и цени по договаряне .
За контакти :
GSM : 0882741329 ,
e-mail : android_as@abv.bg,
http://anagrama.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/58625/detektivska-agenciya-anagrama---detektivski-uslugi
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Vrati Врати цени
Врата с 2 ламарини 1.5мм х 1.5 мм - оребрена с пълнеж от минерална вата-на грунд кафяв.сив или черен
• Каса - винкел 45х45х4 - монтира се върху съществуващата каса-на грунд
• Праг - 40х20х1.5
• Панти ф20мм
• Заключване - едностранна брава ANBO, патрон секретен LT, бронировка, дръжка с дръжка или топка с дръжка.
• Цвета може месинг или инокс
• Цената е за размери до 2х1 метър. Над тези размери се доплаща
• Взимане на размери и монтаж за гр. София
• Срок 2-дни
http://obiavidnes.com/obiava/58624/vrati-vrati-ceni

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/58623/detektivska-agenciya-avalon---24ch-diskretni--detektivski-uslugi

ФАЯНС,НАСТИЛКИ,ВиК,ГИПСКАРТОН,ШПАКЛОВКА,БОЯДИСВАНЕ,РЕМОНТ
БАНЯ-МАЙСТОРИ,ДОГОВОР

НА

ЦЯЛОСТНИ И ДОВЪРШИТЕЛНИ СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ :
* ОБЛИЦОВКИ: фаянс, теракота, гранитогрес, мрамор, полагане на мокет, балатум и др.
* МОНТАЖИ НА: тоалетни чинии, казанчета, умивалници, батерии, душ кабини, вани, бойлери, аксесоари ,
лайсни,ревизионни отвори,вентилатори.
* БОЯДЖИЙСКИ УСЛУГИ: шпакловки, боядисване с бял и цветен латекс, блажно боядисване, лепене на тапети,
пръскани и декоративни мазилки.
* ДРУГИ:
- Монтаж на ГИПСКАРТОН-окачени тавани,преградни стени,предстенни обшивки.Интериорни решения.
- ЗИДАРИЯ- на тераси,преди монтаж на дограма; изграждане на ново разпределение на стени и др.
- УСВОЯВАНЕ на тераси към стаи.
- ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЕРМОИЗОЛАЦИЯ на тераси, стени, тавани,жилища, мазета и влажни помещения.
- ОБРЪЩАНЕ на врати и прозорци след поставяне на нова дограма.
- ВиК -професионален ДЕМОНТАЖ и МОНТАЖ на всички видове водопроводни мрежи..
- МОНТАЖ на ДОГРАМА-BRUGMAN,WEISS PROFIL,КОМАРНИЦИ,ЩОРИ.
- Предлагаме КАЧЕСТВЕН НЕМСКИ ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ-БЕЗПЛАТЕН МОНТАЖ И ПОДЛОЖКА, ЕСТЕСТВЕН
ТРИСЛОЕН ПАРКЕТ,МАСИВЕН ПАРКЕТ.
- КЪРТЕНЕ.ИЗВОЗВАНЕ на строит.отпадъци.
- Снабдяваме с материали БЕЗ НАДЦЕНКА.
БЕЗПЛАТЕН ОГЛЕД.Дизайнерска консултация и коректност. ДОГОВОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КАЧЕСТВО И СРОКОВЕ.
ДМ СТРОЙ ЕООД Ви предлага БОГАТИЯ СИ ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ,ПЪЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ И КОРЕКТНОСТ,за
да осъществите с лекота предстоящия Ви ремонт.Екипът ни се състои от строителен инжинер,технически
ръководител и опитни майстори,доказали качествата си на различни обекти.
Фирмата извършва груб строеж на сгради от пета категория.
ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ 0889 240 656, 0877 670 055,
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dmstroy.dir.bg
http://obiavidnes.com/obiava/58622/fayansnastilkivikgipskartonshpaklovkaboyadisvaneremont-na-banya-maystoridogov

Метални врати Врати
Метални решетки 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 210 лв.
• Цената на останалото пространство е 50лв. на кв. м. до грунд
http://obiavidnes.com/obiava/58621/metalni-vrati-vrati

Хубав 2-стаен апартамент, необзаведен, Кършияка
Перфектен 2-стаен апартамент, необзаведен зад ресторант Хитър Петър в Кършияка. Представлява 3 отделни стаи и
кухненски бокс към едната. Апартаментът е с много подобрения, PVC дограма, външна изолация, нови баня и душ кабина
и отделно WC, блиндирана входна врата. При желание може да бъде използван като 3-стаен. НАЕМ: 350лв. За контакти:
0878 867 009, 032 96 00 65 - Ваня.
http://obiavidnes.com/obiava/58620/hubav-2-staen-apartament-neobzaveden-kyrshiyaka

Дървена Дограма от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Дървена Дограма от BUSINESS.bg - бизнес каталог N1 в
България
http://obiavidnes.com/obiava/58619/dyrvena-dograma-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/58618/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/58617/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/58616/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet
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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/58614/30-50-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/58613/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/58612/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Продавам Четиристаен апартамент в Русе
Продавам Четиристаен апартамент в Идеален център в Русе /България / 1- ви етаж ,намира се срещу Община Русе
,състои се от кухня,две спални,хол,коридор,баня и тоалетна отделно ,две тераси и маза 110 кв. 120 000 евро 0887 250 662
http://obiavidnes.com/obiava/58611/prodavam-chetiristaen-apartament-v-ruse

Продавам Едностаен Гарсониера в Русе
Продавам Едностаен Апартамент Гарсониера в Идеален център в Русе /България/ 3-ти етаж,намира се в съседство до
Съдебната палата ,състои се от стая ,кухна,санитарен възел след ремонт pvc дограма и врати ,под ламинат,окачен
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таван,сан.възел фаянс и теракот 40 кв. 40 000 евро 0887 250 662
http://obiavidnes.com/obiava/58610/prodavam-ednostaen-garsoniera--v-ruse

Давам под наем луксозно обзаведен етаж от къща в Русе за фирми и работници
Давам под наем луксозно обзаведен етаж от къща телевизор с кабелна,интернет,климатик,готварска печка,хладилник и
пералня в центъра на Русе за фирми и работници по 15 лв на легло Резервации 0887 250 662
http://obiavidnes.com/obiava/58609/davam-pod-naem-luksozno-obzaveden-etaj-ot-kyshta-v-ruse-za-firmi-i-rabotnici

2-стаен нов апартамент, 68м2, обзаведен, Въстанически
Просторен 2-стаен апартамент напълно обзаведен, в нова кооперация в Кючук Париж до Пощата. Представлява: хол с
трапезария и кухненски бокс, спалня, баня и балкон. Апартаментът е обзаведен с нови мебели и ел. уреди, климатик. За
клиенти на агенцията. НАЕМ: 350 лева. За контакти: 0878 867 009, 032 96 00 65 Ваня.
http://obiavidnes.com/obiava/58608/2-staen-nov-apartament-68m2-obzaveden-vystanicheski

Нощувки за задочници в Русе
Нощувки за задочници в Русе в самостоятелни луксозни стаи с климатик, TV с кабелна,хладилник,пералня и интернет 15
лева на легло на ден 0887 250 662 резервации
http://obiavidnes.com/obiava/58607/noshtuvki-za-zadochnici-v-ruse

Нощувки за работници в Русе
Нощувки за работници в Русе в самостоятелни луксозни стаи,кухня с готварска печка , самостоятелен санитарен
възел,пералня,телевизор с кабелна, хладилник,климатик,интернет 15 лв. на човек на ден резервации 0887 250 662
http://obiavidnes.com/obiava/58606/noshtuvki-za-rabotnici-v-ruse

Нощувки лукс в Русе
Нощувки в Русе в самостоятелни луксозни Стаи за двама с климатик, TV с кабелна,хладилник,пералня и интернет по 20
лева на легло резервации 0887 250 662
http://obiavidnes.com/obiava/58605/noshtuvki-luks-v-ruse

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)
Цена: 400 лв/дка
GSM: 0887644838
Email: alikaeood@gmail.com
http://www.apollon.net
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http://obiavidnes.com/obiava/58590/prodavam-zemedelska-zemya-v-zemlishta-na-plovdivsko-i-pazardjishko

Нощувки лукс в Русе
Нощувки в Русе в самостоятелни луксозни Стаи за двама с климатик, TV с кабелна,хладилник,пералня и интернет по 20
лева на легло резервации 0887 250 662
http://obiavidnes.com/obiava/58604/noshtuvki-luks-v-ruse

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/58603/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/58602/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/58601/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/58600/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/58599/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

Продавам дипломи
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Продавам дипломи за средно и висше образование.
Достъпни цени. Експресна и качествена изработка.
Коректно обслужване.
100% безпроблемност при използване.
dplm22@yahoo.com
http://obiavidnes.com/obiava/58598/prodavam-diplomi

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/58597/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt

Метални пощенски кутии
Изработката на нашите Метални пощенски кутии се състои от 1мм стомана, боядисана с прахова полиестерна боя –
сив металик. 80 микрона е дебелината на покритие на пощенските кутии.
35 лв. / брой
http://obiavidnes.com/obiava/58596/metalni-poshtenski-kutii

Метални решетки Метални решетки цени
Изработка на метални решетки за прозорци, тераси и търговски обекти. Нашите решетки се изработват от метални
профилни квадрати с различен размер и шарка. Метални решетки – монтират се до грунд или боядисани с боя.
Метални решетки цени: 40лв. кв.м – рамката на решетката се изработва от профил с размер 20/20-1,5mm, а пълнежа от
профил 12/12-1,5mm. 50лв. – рамката и пълнежа от профил 20/20
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.
http://obiavidnes.com/obiava/58595/metalni-reshetki-metalni-reshetki-ceni

Входни врати Врати за входове
Врата с 2 ламарини 1.5мм х 1.5 мм - оребрена с пълнеж от минерална вата-на грунд кафяв.сив или черен
• Каса - винкел 45х45х4 - монтира се върху съществуващата каса-на грунд
• Праг - 40х20х1.5
• Панти ф20мм
• Заключване - едностранна брава ANBO, патрон секретен LT, бронировка, дръжка с дръжка или топка с дръжка.
• Цвета може месинг или инокс
• Цената е за размери до 2х1 метър. Над тези размери се доплаща
• Взимане на размери и монтаж за гр. София
• Срок 2-дни
http://obiavidnes.com/obiava/58594/vhodni-vrati-vrati-za-vhodove

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/58593/nay-byrzite-krediti--ot--500-do-1000-lv--samo-za-30-minuti
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Алуминиева дограма, ПВЦ дограма 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/58592/aluminieva-dograma-pvc-dograma-ot-businessbg

Арни Брадърс
За проектиране и изграждане на електроинсталации, електротабла и външни електрозахранвания, може да потърсите
фирма "Арни Брадърс". Фирмата предлага и структурно окабеляване, изграждане на компютърни и телефонни мрежи,
проектиране и изграждане на противопожарни инсталации, доставка и монтаж на всички видове кабелни линии.
http://obiavidnes.com/obiava/58591/arni-bradyrs

НАЙ-БЪРЗИТЕ КРЕДИТИ от 500 до 1000 лв само за 30 минути
Бързи кредити Онлайн от 500 до 1000 лв на burzikrediti.bg
Срещу лична карта!
Вноските са месечни.
Без такса обработка.
Одобрение до 30 минути!
Адрес:гр.Перник
ул.Отец Паисий №52/зад сградата на НОИ/
моб. 0876/32 30 30 ; 0876/27 27 67
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/58589/nay-byrzite-krediti--ot--500-do-1000-lv--samo-za-30-minuti

НАЙ-БЪРЗИТЕ КРЕДИТИ от 500 до 1000 лв само за 30 минути
Бързи кредити Онлайн от 500 до 1000 лв на burzikrediti.bg
Срещу лична карта!
Вноските са месечни.
Без такса обработка.
Одобрение до 30 минути!
Адрес:гр.Перник
ул.Отец Паисий №52/зад сградата на НОИ/
моб. 0876/32 30 30 ; 0876/27 27 67
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/56695/nay-byrzite-krediti--ot--500-do-1000-lv--samo-za-30-minuti

30-50 лева дневно , само за няколко минути на ден !
Описание
Предлагам възможност за изкарване на допълнителни доходи с тенденция след време да надхвърлят вашите основни.
Това,което е нужно е Интернет,не повече от няколко минутки дневно !
Просто трябва да гледате определените за това реклами .
Ако ви удовлетворяват условията може да се запознаете с подробностите на сайт: --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
*В сайта ще намерите най подробно обяснение + видео обучение на български и всичко това безплатно !
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ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/58588/30-50-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/58587/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/58586/30-50-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/58585/za-cyalata-strana--zlatna-oferta--dohodna-nadomna-rabota

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
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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/58584/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Финансиране на малкия и среден бизнес от Ай Еф Джи Лизинг АД
Новата кредитна линия, която предлага Ай Еф Джи Лизинг АД в размер на 500 000 евро е насочена към финансиране на
малки и средни предприятия в цяла България. Средствата могат да се използват за подпомагане на малкия и среден
бизнес, за оборотни средства или закупуване на имот. Условията по кредита са изцяло съобразени с потребностите на
клиента и за всеки се изготвя индивидуален план за финансиране. За да се осигури бързина и гъвкавост на финансирането,
времето за разглеждане на документите за кандидатстване е максимално кратко.
За повече информация пишете на e-mail: office@ifgleasing.eu
или се обадете на тел: 0700 19 120
http://obiavidnes.com/obiava/58583/finansirane-na-malkiya-i-sreden-biznes-ot-ay-ef-dji-lizing-ad

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/58582/0877696928--chasten-detektiv---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
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-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-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/58581/detektivska-agenciya-inkognito-chasten-detektiv

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/58580/hidrofoben-shperplat-za-kofraj---42lv-s-dds---wwwshperplatcom

Администрация, Общини от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Администрация, Общини от
каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/58579/administraciya-obshtini-ot-businessbg

***0882551735*** -фини шпакловки. -гипсова шпакловка. -латек
0882551735,фини шпакловки.
-гипсова шпакловка.
-латекс.
-топлоизолация.
-обръщане покрай pvc дограма и врати с поставияне на лайсни или измазване.
-гипсова мазилки.
-пръскана мазилка.
-влачена маазилка.
-минерални мазилки.
-замазки.
-зидария,зида тераси и стени.
-майстор с дългодишна практика часно лице.
-започване веднага
http://obiavidnes.com/obiava/58578/0882551735--fini-shpaklovki--gipsova-shpaklovka--latek

***0882551735*** -фини шпакловки. -гипсова шпакловка. -латек
0882551735,фини шпакловки.
-гипсова шпакловка.
-латекс.
-топлоизолация.
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-обръщане покрай pvc дограма и врати с поставияне на лайсни или измазване.
-гипсова мазилки.
-пръскана мазилка.
-влачена маазилка.
-минерални мазилки.
-замазки.
-зидария,зида тераси и стени.
-майстор с дългодишна практика часно лице.
-започване веднага
http://obiavidnes.com/obiava/58577/0882551735--fini-shpaklovki--gipsova-shpaklovka--latek

***0882551735*** -фини шпакловки. -гипсова шпакловка. -латек
0882551735,фини шпакловки.
-гипсова шпакловка.
-латекс.
-топлоизолация.
-обръщане покрай pvc дограма и врати с поставияне на лайсни или измазване.
-гипсова мазилки.
-пръскана мазилка.
-влачена маазилка.
-минерални мазилки.
-замазки.
-зидария,зида тераси и стени.
-майстор с дългодишна практика часно лице.
-започване веднага
http://obiavidnes.com/obiava/58576/0882551735--fini-shpaklovki--gipsova-shpaklovka--latek

***0882551735*** -фини шпакловки. -гипсова шпакловка. -латек
0882551735,фини шпакловки.
-гипсова шпакловка.
-латекс.
-топлоизолация.
-обръщане покрай pvc дограма и врати с поставияне на лайсни или измазване.
-гипсова мазилки.
-пръскана мазилка.
-влачена маазилка.
-минерални мазилки.
-замазки.
-зидария,зида тераси и стени.
-майстор с дългодишна практика часно лице.
-започване веднага
http://obiavidnes.com/obiava/58575/0882551735--fini-shpaklovki--gipsova-shpaklovka--latek

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.
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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
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
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Гроу Комб лазерна четка за коса
Гроу Комб лазерна четка за коса
Гроу Комб използва инфрачервени и лазерни лъчи с терапевтично действие. Тяхната енергия достига корените и
подобрява кръвообращението на скалпа!
Тя предизвиква появата на нови корени в кожните торбички и растеж на нова коса!
Резултатът е стимулация и обновяване на отделните кожни торбички на косъма,
водещи до възстановяване растежа на косата!
Гроу Комб има режим на вибрация за приятен масаж на скалпа. Ускорява кръвообращението и повишава притока на
кръв!
Използвайте 10 минути на ден и вижте резултата!
Ако косата отдавна ви е казала 'Сбогом', отстранете приставката и използвайте направо върху скалпа!
Гроу Комб е лесна за използване, получавате и 3 подаръка:
1 ръчен масажор
2 четка за коса
3 комплект за маникюр
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/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
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24 Квантов Анализатор - Компютърна диагностика на здравословното състояние 700лв
25 Виброплейт Фитнес уред от ново поколение 570лв
26 ПРЕЧИСТВАТЕЛ НА ВЪЗДУХ с ЙОНИЗАТОР, ОЗОНАТОР, UV БАКТЕРИЦИДНА ЛАМПА, HEPA и E.S.P. филтър.
210лв
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/58566/celutronyonizatoridetoksikatorpeynt-zuum

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

!
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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/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
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