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T
Работа в Турция - медицински персонал, козметика, класически масаж,акупресура, рефлексотерапия, маникюр, педикюр
нокопластика, помощник готвач, обща работа в кухня, обгрижване на стари хора. Дистанционен, ускорен курс за
специaлностите класически масаж,акупресура, рефлексотерапия, маникюр, педикюр нокопластика и съдействие за
получаване на свидетелства за придобита квалификация по изброените специалности.
http://obiavidnes.com/obiava/69861/trk-firmas-glten-seyahat-eleman-arayor

Инкубатори - напълно автоматични, терморегулатор с PIC контролер
Инкубатори - напълно автоматични, терморегулатор с PIC контролер. Подробности, както и друга полезна информация
ще намерите в обновения ни сайт. GSM:0892374714, 0988838774, 0876709831 inkubatori@abv.bg
Skype - tangrabg www.borisof.tk
http://obiavidnes.com/obiava/69855/inkubatori---napylno-avtomatichni-termoregulator-s-pic-kontroler

Insecta.bg - Унищожаване на хлебарки и други вредители
Insecta Bulgaria се бори с вредителите като предлага на своите клиенти целогодишен план за Интегриран пест
мениджмънт, включващ планираните действия по месеци и използваните препарати срещу всеки отделен вид вредители.
http://obiavidnes.com/obiava/69943/insectabg---unishtojavane-na-hlebarki-i-drugi-vrediteli

Намаляване на сметката за ток
Имате високи сметки за ток ? Обадете се и ние ще ги намалим ! GSM 0882081495
http://obiavidnes.com/obiava/69942/namalyavane-na-smetkata-za-tok

Електровъдица "Албатрос" - руска
Продавам електрическa въдицa 0882081495 Skype - elektronvt doxy100@abv.bg http;//ribar.tk
http://obiavidnes.com/obiava/69941/elektrovydica-albatros---ruska

за вашето бебе
кошара на 2 нива,матрак, лятна и зимна количка, паяк, дрехи и играчки,абсорбатор за кухня
http://obiavidnes.com/obiava/69940/za-vasheto-bebe

НЕДЕЛЕН КУРС ПО НЕМСКИ ЕЗИК – първо ниво
Учебен център Орбис организира неделен курс по немски език по системата Berliner Platz Neu, начално ниво. По време на
обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от
около 1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на немски език.
Курсът се провежда в неделя от 10.00 до 13.00 ч., всичко 80 учебни часа. Начало: 20.10.2013г. Цена 250 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/69939/nedelen-kurs-po-nemski-ezik--pyrvo-nivo

КУРС ПО БРАЗИЛСКИ ПОРТУГАЛСКИ - B1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по бразилски португалски B1. Курсът се провежда по системата Falar,
Ler, Escrever. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене.
Продължителност 50 учебни часа, вторник и четвъртък от 19 до 21 часа. Цена 160 лв. Начало - 15.10.2013г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
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Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/69938/kurs-po-brazilski-portugalski-----b1

КУРС ПО БРАЗИЛСКИ ПОРТУГАЛСКИ - А1
Учебен център Орбис организира неделен курс по бразилски португалски, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Falar, Ler, Escrever. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1500 - 1800 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване. Продължителност
50 учебни часа, събота от 10.00 до 13.00 часа. Цена 160 лв. Начало - 20.10.2013г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/69937/kurs-po-brazilski-portugalski-----a1

КУРС ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК – B2
Учебен център Орбис организира курс по италиански език, ниво В2. В процеса на обучение се развиват всички езикови
умения – четене, писане, слушане, говорене. Продължителност 80 часа, два пъти седмично (вторник и петък) от 18.30 до
20.30 часа. Цена 250лв. Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит. Начало: 22.10.13
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/69936/kurs-po-italianski-ezik--b2

СЪБОТЕН КУРС ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК – A1
Учебен център Орбис организира съботен курс по италиански език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Progetto Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1800-2000 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на италиански език.
Нивото е с продължителност 80 часа и се провежда всяка събота от 14.00 до 17.30 часа. Цена: 250 лева. Начало:
26.10.2013г
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
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http://obiavidnes.com/obiava/69935/syboten-kurs-po-italianski-ezik--a1

Бензинова резачка -НОВИ 75 лева
Това е машина за различни дейности с отлична динамика на двигателя, здрава метална конструкция и странично
обтягане на веригата. Снабдена е с антивибрационна система на тампони като горивният резервоар заедно с
ръкохватките е отделен от корпуса и режещия апарат, за допълнително намаляване на вибрациите. Регулируема
маслена помпа и пластмасов въздушен филтър с дълъг живот. Двигател: бензинов - двутактов, въздушно охлаждане,
един цилиндър. Обем двигател: 53 куб. см. Мощност: 3 конски сили Обороти на празен ход: 2800 об./мин. Максимални
обороти: 12000 об./мин. Дължина на шината: 40 см. Омасляване масло/бензин: 1:50 /1 л бензин А95H: 20 мл двутактово
масло/ Обем бензинов резервоар: 500 мл Обем маслен резервоар: 250 мл Тегло: 5.2 кг.Разгледайте всички артикули които
предлагаме на адрес:www.mashini-vp.com:За запитвания и поръчки: 0888 953 760 и 0885 902 194
http://www.mashini-vp.com
http://obiavidnes.com/obiava/69934/benzinova-rezachka---novi--75-leva

Бензинова резачка
Това е машина за различни дейности с отлична динамика на двигателя, здрава метална конструкция и странично
обтягане на веригата. Снабдена е с антивибрационна система на тампони като горивният резервоар заедно с
ръкохватките е отделен от корпуса и режещия апарат, за допълнително намаляване на вибрациите. Регулируема
маслена помпа и пластмасов въздушен филтър с дълъг живот. Двигател: бензинов - двутактов, въздушно охлаждане,
един цилиндър. Обем двигател: 53 куб. см. Мощност: 3 конски сили Обороти на празен ход: 2800 об./мин. Максимални
обороти: 12000 об./мин. Дължина на шината: 40 см. Омасляване масло/бензин: 1:50 /1 л бензин А95H: 20 мл двутактово
масло/ Обем бензинов резервоар: 500 мл Обем маслен резервоар: 250 мл Тегло: 5.2 кг.Разгледайте всички артикули които
предлагаме на адрес:www.mashini-vp.com:За запитвания и поръчки: 0888 953 760 и 0885 902 194
http://www.mashini-vp.com
http://obiavidnes.com/obiava/69933/benzinova-rezachka

Соларна маска
Размер на касетата: 110х90x13mm Размер на стъклото: 90х40mm Време за реакция: от светло към тъмно: 1ms Време за
реакция: от тъмно към светло: 0.2-0.7ms/с регулация/ Ултравиолетова защита: /0.0003%/313nm/, /0.006%/365nm/
Инфрачервена защита: /0.01%/780-2000nm/ Позиция на затъмнение: DIN 4/9-13 Батерия: Solar Cell+2ААА Температура
на работа: от -5 С до +55 С Тежест: 495g.Разгледайте всички артикули които предлагаме на
адрес:www.mashini-vp.com:За запитвания и поръчки: 0888 953 760 и 0885 902 194
http://www.mashini-vp.com
http://obiavidnes.com/obiava/69932/solarna-maska

Соларна маска + LED ОСВЕТЛЕНИЕ
Спецификация: Размер на касетата: 110х90x10mm Размер на стъклото: 91х41mm. Време за реакция: от светло към
тъмно: 0.1ms. Време за реакция: от тъмно към светло: 0.2-0.7ms/с регулация/. Ултравиолетова защита: /0.0003%/313nm/,
/0.006%/365nm/. Инфрачервена защита: /0.01%/780-2000nm/. Позиция на затъмнение: DIN 4/9-13 Чуствителност:
Регулеруема LED осветление - About 18,000 LUX Батерия: Solar Cell+2CR2032 Температура на работа: от -5 С до +55 С
Тежест: 490g.Разгледайте всички артикули които предлагаме на адрес:www.mashini-vp.com:За запитвания и поръчки:
0888 953 760 и 0885 902 194
http://www.mashini-vp.com
http://obiavidnes.com/obiava/69931/solarna-maska--led-osvetlenie

ИНВЕРТОРЕН ЕЛЕКТРОЖЕН TIG/MMA 250 АМПЕРА
Предлагаме на Вашето внимание инверторни електрожени TIG/MMA 250A с дигитален дисплей за отчитане на
моментния ампераж – модел 2013 година. 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 5мм.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 5mm., включително
и с волфрамов електрод в защитена среда (TIG). Изключително високо качество на заварката както при черни, така и
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при цветни метали. Моделите TIG/MMA 250A са апарати за ММА и ТИГ- електродъгово заваряване и заваряване с
волфрамов електрод в защитна газова среда. Превключването между двата режима става много лесно, посредством
ключе на лицевия панел. СПЕЦИФИКАЦИЯ: Автоматично охлаждане с вентилатори. Захранващо напрежение AC V
220/50Hz. Обхват на заваръчния ток /А/: 20-250А 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/250А/: ММА-28V/TIG-18V Окомплектовка: кабел за маса, кабел с
ръкохватка за електроди, аргонова ръкохватка /шланг за TIG заваряване/, маска и аксесоари.Електрожена се предлага на
едро и дребно. Разгледайте всички артикули които предлагаме на адрес:www.mashini-vp.com:За запитвания и поръчки:
0888 953 760 и 0885 902 194
http://www.mashini-vp.com
http://obiavidnes.com/obiava/69930/invertoren-elektrojen-tigmma-250-ampera

Инверторен електрожен TIG/MMA 250 с АРГОН
ЕЛЕКТРОЖЕНИТЕ TIG-ММА 250А с дигитален дисплей 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, алуминий,чугунен и стоманен) с диаметър от 1мм до 6мм.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
6mm., включително и с волфрамов електрод в защитена среда (TIG). Изключително високо качество на заварката както
при черни, така и при цветни метали. Моделите ”TIG-ММА 250А” са апарати за ММА и TIG- електродъгово заваряване и
заваряване с волфрамов електрод в защитна газова среда. Превключването между двата режима става много лесно,
посредством ключе на лицевия панел. СПЕЦИФИКАЦИЯ:. Автоматично охлаждане с вентилатори. Захранващо
напрежение AC V 220/50Hz. Обхват на заваръчния ток /А/: 10-250А Тегло: 7кг. Размери: височина 27см.,широчина
17см.,дължина 36см. Степен на защита IP 21 Входяща мощност (KVA) MMA/TIG- 6,6/4,5 Консумирана мощност при
100% натоварване/250А/: ММА-30V / TIG-20V Окомплектовка: кабел за маса, кабел с ръкохватка за електроди, аргонова
ръкохватка /шланг за TIG заваряване/, маска и аксесоари.
http://obiavidnes.com/obiava/69929/invertoren-elektrojen-tigmma-250-s-argon

ИНВЕРТОРЕН ЕЛЕКТРОЖЕН MMA 250 АМПЕРА
ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ЕЛЕКТРОЖЕНИ TIG-ММА 250А с дигитален дисплеи 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, алуминий,чугунен и стоманен) с диаметър от 1мм до 6мм.
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 6mm., включително и с волфрамов електрод в защитена
среда (TIG). Изключително високо качество на заварката както при черни, така и при цветни метали.
Моделите ”TIG-ММА 250А” са апарати за ММА и TIG- електродъгово заваряване и заваряване с волфрамов електрод в
защитна газова среда. Превключването между двата режима става много лесно, посредством ключе на лицевия панел.
СПЕЦИФИКАЦИЯ:.
Автоматично охлаждане с вентилатори.
Захранващо напрежение AC V 220/50Hz.
Обхват на заваръчния ток /А/: 10-250А
Тегло: 7кг.
Размери: височина 27см.,широчина 17см.,дължина 36см.
Степен на защита IP 21
Входяща мощност (KVA) MMA/TIG- 6,6/4,5
Консумирана мощност при 100% натоварване/250А/: ММА-30V / TIG-20V
Окомплектовка: кабел за маса, кабел с ръкохватка за електроди, аргонова ръкохватка /шланг за TIG заваряване/, маска и
аксесоари.***ПРОДАЖБИ НА ЕДРО ***
http://obiavidnes.com/obiava/69928/invertoren-elektrojen-mma-250-ampera
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Предлагаме на Вашето внимание нови инверторни електрожени WSM-200. Могат да се използват както за ръчно
електродъгово заваряване така и за заваряване с нетопим електрод в защитна газова среда ”АРГОН”. Електрожените
са изключително олекотени, притежават отлични заваръчни характеристики, позволяват използването на всички видове
електроди (рутил стандартен, неръждаем, чугунен и стоманен) с диаметър от 1мм до 4мм.включително Вградени
функции: HOT START - за облекчено запалване на заваръчната дъга. ANTISTICK - против залепване на електрода. ARC
FORCE - за стабилизиране на дъгата по време на заваряването. Гарантирано заваряване с всички видове електроди с
дебелина до 4mm., включително и с волфрамов електрод в защитена среда (TIG). 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.Разгледайте всички артикули които предлагаме на
адрес:www.mashini-vp.com:За запитвания и поръчки: 0888 953 760 и 0885 902 194
http://www.mashini-vp.com
http://obiavidnes.com/obiava/69927/elektrojeni--argon-s-digitalen-displey--

Трифазен Генератор за ток 5.5 KW - ЦЕНА
Предлагаме на Вашето внимание нови бензинови четиритактови генератори "BULPOWER" за трифазен ток ,
максимално замерена мощност 5,5 KW, постоянно замерена мощност - 5 kW, материал: мед/ротор и статор/, въздушно
охлаждане, двигател: GX560- пълно копие на HONDA, 13 конски сили, работна честота: 50 Hz. Вграден AVR / Automatic
Voltage Regullator / - вградена платка за автоматично регулиране и стабилизиране на напрежението, автоматичен
предпазител против претоварване на генератора, магнетен стартер, акумулатор, транспортна рамка с колела и
дръжки за по-лесно предвижване на генератора. Има 2 броя изходи за 220 V и още един за 12 V. Нивото на шума е
69-72dB. Размерите му са: дължина 68см., ширина 51см. и височина 55см., тегло-90кг.За по-икономична работа има
възможност за газ.Генератора се предлага на едро и дребно. Доставяме навсякъде в страната по куриер с наложен
платеж/цената на доставката за цяла България е до 30 лв. и се заплаща от купувача при получаването на
генератора.Продажби на едро на всички модели монофазни и трифазни генератори,инверторни генератори,инверторни
електрожени и много други.Има възможнот да бъде поставена газова уредба.Разгледайте всички артикули които
предлагаме на адрес:www.mashini-vp.com:За запитвания и поръчки: 0888 953 760 и 0885 902 194
http://www.mashini-vp.com
http://obiavidnes.com/obiava/69926/trifazen-generator-za-tok-55-kw---cena

ТРИФАЗЕН -ГЕНЕРАТОР 3.5 KW / 7 Hp - СТАРТЕР И ДИСТАНЦИОННО
Бензинови четиритактови генератори за монофазен и трифазен ток с електрически стартер,мощност 3.5 KW, въздушно
охлаждане,двигател 7 HP /конски сили/,AVR - стабилизатор на напрежението.Генератора е оборудван с акумулатор и
дистанционно управление.Има и ръчно/камшично/ запалване.Разход на гориво-0.350 литра бензин за 1киловатчас. Нивото
на шума е 69-72dB.Изходи за 3 броя за 220 V, 1 брой за 380 V и 1 брой 12 V.Размерите му са:височина 45см.,ширина 45см.и
дължина 60см. Тегло-43кг.За количества отстъпки.Генератора е оборудван и дистанционно управление.Разгледайте
всички артикули които предлагаме на адрес:www.mashini-vp.com:За запитвания и поръчки: 0888 953 760 и 0885 902 194
http://www.mashini-vp.com
http://obiavidnes.com/obiava/69925/trifazen--generator-35-kw--7-hp---starter-i-distancionno

Мофозен Генератор 3,5 KW, СТАРТЕР И ДИСТАНЦИОННО
Предлагаме на Вашето внимение нови бензин-газ четиритактови генератори "BULPOWER" за монофазен ток,
максимално замерена мощност 3,5 KW, постоянно отдадена мощност - 3 kW, материал: мед/ротор и статор/, въздушно
охлаждане, двигател: GX360- пълно копие на HONDA( 7 HP конски сили), работна честота: 50 Hz. Вграден AVR /
Automatic Voltage Regullator / - вградена платка за автоматично регулиране и стабилизиране на напрежението,
автоматичен предпазител против претоварване на генератора.Запалване:Генератора е оборудван с акумулатор,
дистанционно управление и магнетен стартер. Има 2 броя изходи за 220 V и един изход за 12 V. Нивото на шума е
69-72dB.Размерите му са: дължина 60см., ширина 45см. и височина 45см. Тегло- 48кг. Поддържаме всички резервни части
/без изключение/ на склад. Генераторите са идеални за аварийно захранване на еднофамилни къщи и вили. Доставяме
навсякъде в страната по куриер с наложен платеж/цената на доставката за цяла България е до 35 лв. и се заплаща от
купувача при получаването на генератора.Продажби на едро на всички модели монофазни и трифазни
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генератори,инверторни генератори,инверторни електрожени и много други.Разгледайте всички артикули които
предлагаме на адрес:www.mashini-vp.com:За запитвания и поръчки: 0888 953 760 и 0885 902 194
http://www.mashini-vp.com
http://obiavidnes.com/obiava/69924/mofozen-generator-35-kw-starter-i-distancionno

Зарядно и стартерно устройство VIKI - CD – 50 - 12-24V
Предлагаме на Вашето внимание еднофазна, преносима батерия и зарядно устройство за зареждане на акумулаторни
батерии с напрежение 12 / 24 V и запалване на всички видове бензин моторни превозни средства и дизелови до 70 конски
сили. Оборудван с избор за нормално зареждане, бързо зареждане (BOOST), бърз старт и амперметър. Размери на
кашона/опаковката/:
35x32x25см,
тегло:10,5кг.Разгледайте
всички
артикули
които
предлагаме
на
адрес:www.mashini-vp.com:За запитвания и поръчки: 0888 953 760 и 0885 902 194
http://www.mashini-vp.com
http://obiavidnes.com/obiava/69923/zaryadno-i-starterno-ustroystvo-viki---cd--50---12-24v

Зарядно и стартерно устройство VIKI - BSC – 600 - 12-24V – 330 лева
Предлагаме на Вашето внимание монофазно стартерно и зарядно устройство на колела за зареждане на акумулаторни
батерии с напрежение 12 / 24 V. Стартиране на всички видове автомобили, джипове, лекотоварни камиони, земекопна
техника, трактори и камиони. Охлаждане с вентилатор. Оборудван с избор за нормално зареждане, бързо зареждане
(BOOST), бърз старт и амперметър. Тегло бруто: 25кг.Разгледайте всички артикули които предлагаме на
адрес:www.mashini-vp.com:За запитвания и поръчки: 0888 953 760 и 0885 902 194
http://www.mashini-vp.com
http://obiavidnes.com/obiava/69922/zaryadno-i-starterno-ustroystvo-viki---bsc--600---12-24v--330-leva

Бензинова помпа за поливане 1 цол
Бензинова водна помпа Мощност: 1.5 kW Раб. обем: 43 см3 Обороти: 7500 мин-1 Дебит: макс. 160 л/мин Максимален
напор: 27-28 м Диам. на входа и изхода: 25 мм (1") Смукателна височина: 8 м Тип на двигателя: бензинов/ двутактов/
едноцилиндров Състав на горивната смес: 40:1 Макс. разход гориво: 0.7 л/ч Тегло: 5.05 кгРазгледайте всички артикули
които предлагаме на адрес:www.mashini-vp.com:За запитвания и поръчки: 0888 953 760 и 0885 902 194
http://www.mashini-vp.com
http://obiavidnes.com/obiava/69921/benzinova-pompa-za-polivane-1-col

Вид – 4-ри тактов двигател с въздушно охлаждане, хоризонтален вал. Кубатура, cm3 - 208 Цилиндър, mm – 70х45 Степен
на компресия – 8.5 : 1 Мощност, hp/rpm – 7.0 / 3600 Максимален въртящ момент, kg.m – 1,5 / 2500 Стартиране – ръчно
Смазваща система L – 0.6 Резервоар L – 3.2 Тегло – 15 кг Габарити – 415х380х390Разгледайте всички артикули които
предлагаме на адрес:www.mashini-vp.com:За запитвания и поръчки: 0888 953 760 и 0885 902 194
http://www.mashini-vp.com
http://obiavidnes.com/obiava/69920/vid--4-ri-taktov-dvigatel-s-vyzdushno-ohlajdane-horizontalen-val-kubatura-cm3

Компресор за въздух - 25 литра
Компресор за въздух italy с обем на съда 25 литра и мощност 1,8 kW. С колела и удобна дръжка за лесно транспортиране.
Компресорът е създаден да генерира и съхранява въздух под налягане за инструменти работещи с такъв въздух.
Предназначен е за хоби потребители.
Технически данни:
Захранване: 230V/50Hz
Тип компресор: Маслен
Мощност: 1.8 kW
Максимално налягане: 8 bar
Обем на съда: 25л
Дебит на въздуха: 200л/мин
Регулиране на налягането: 2 манометъра
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Ниво на шума: 97dB
Тегло: 25кгРазгледайте всички артикули които предлагаме на адрес:www.mashini-vp.com:За запитвания и поръчки: 0888
953 760 и 0885 902 194
http://www.mashini-vp.com
http://obiavidnes.com/obiava/69919/kompresor-za-vyzduh---25-litra

Компресор за въздух - 50 литра
Компресор за въздух с колела и удобна дръжка за лесно транспортиране. Създаден е да генерира и съхранява въздух под
налягане за инструменти работещи с такъв въздух.
Захранване: 230V/50Hz
Тип компресор: Маслен моноблок
Мощност: 2.5 нр
Максимално: налягане 8bar
Обем на съда: 50л
Дебит на въздуха: 200л/мин
Регулиране на налягането: 2 манометъра
Ниво на шума: 97dB
Тегло: 34Разгледайте всички артикули които предлагаме на адрес:www.mashini-vp.com:За запитвания и поръчки: 0888 953
760 и 0885 902 194
http://www.mashini-vp.com
http://obiavidnes.com/obiava/69918/kompresor-za-vyzduh---50-litra

Компресор за въздух - 100 литра
Компресор за въздух italy с обем на съда 100литра и мощност 2.2 kW. С колела и удобна дръжка за лесно транспортиране.
Компресорът е създаден да генерира и съхранява въздух под налягане за инструменти работещи с такъв въздух.
Захранване: 230V/50Hz
Тип компресор: Маслен моноблок
Мощност: 2.2 kW
Максимално налягане: 8 bar
Обем на съда: 100 литра
Дебит на въздуха: 250л/мин
Регулиране на налягането: 2 манометъра
Ниво на шума: 97dB
Тегло: 67кгРазгледайте всички артикули които предлагаме на адрес:www.mashini-vp.com:За запитвания и поръчки: 0888
953 760 и 0885 902 194
http://www.mashini-vp.com
http://obiavidnes.com/obiava/69917/kompresor-za-vyzduh---100-litra

Ремонт на покриви-Пловдив
.изграждане на нови покривни конструкции.
.преустройства на тавански помещения, капандури, табакери, тераси, навеси и гаражи.
.ремонт на стари керемиди с воалит, или полиестерно фолио метални керемиди.
.тенекеджиство и олуци обикновени и безшевни (тип американски)
.водосточни тръби-(алпинисти)
.обшиване на комини, капандури, бордове, палетни, калкани и др.
.хидроизолации с български и вносни материали.
.залепване на битумни керемиди върху OSB.
.отстранияване на течове .
.довършителни ремонти.
GSM:0888 432 962- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
http://obiavidnes.com/obiava/69916/remont-na-pokrivi-plovdiv
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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
http://obiavidnes.com/obiava/69915/remont-na-pokrivi-sofiya

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !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://obiavidnes.com/obiava/69914/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

РАБОТА ЗА ВСЕКИ -НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ
ПРЕЗ СВОБОДНОТО ВРЕМЕ !
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/69913/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
Работите си от вкъщи! Нямате шеф на главата! Вие сте си шеф! Минимална работа на ден от 30 минути!
Работите повече - печелите повече! Лесно е! За повече информация, влезте в сайта: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/69912/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Детективска Агенция Инкогнито - Частен Детектив - Бургас
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
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-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/69911/detektivska-agenciya-inkognito---chasten-detektiv---burgas

Детективска Агенция Инкогнито - Частен Детектив -Пловдив
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/69910/detektivska-agenciya-inkognito---chasten-detektiv--plovdiv

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
ЧАС.
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ – ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА
ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ – ЕООД ,ООД ,АД ,ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА.
ОСИГУРЯВАМЕ "КУПУВАЧ" на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ –
ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
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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 !
Офертата е валидна за дружества – АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА от всички бизнес сектори
и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр. Велико Търново
ул. "Цанко Церковски" №39
0884 57 80 53
0877 37 20 83
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
ПРИЕМАМЕ ОБАЖДАНИЯ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ !!!
http://obiavidnes.com/obiava/69909/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !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://obiavidnes.com/obiava/69908/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

РАБОТА ЗА ВСЕКИ -НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ
ПРЕЗ СВОБОДНОТО ВРЕМЕ !
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/69907/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !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://obiavidnes.com/obiava/69906/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-
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ЗЛАТНА ОФЕРТА -ДОХОДНА НАДОМНА РАБОТА
*На кой ли не му трябват допълнителни доходи ?
*Предлагам ви начин за тяхното изкарване .
*Единственото условие е да имате Интернет и 5-10 минути на ден .
*В сайта ще намерите най подробно обяснение за регистрация и видео обучение на
български език ! Всичко това е безплатно !!!
*За повече подробности влезте в сайта ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
--------------------------------http://easymoneybg.ovo.bg/
-----------------------------Опитайте и Успех
http://obiavidnes.com/obiava/69905/zlatna-oferta--dohodna-nadomna-rabota

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
Работите си от вкъщи! Нямате шеф на главата! Вие сте си шеф! Минимална работа на ден от 30 минути!
Работите повече - печелите повече! Лесно е! За повече информация, влезте в сайта: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/69904/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

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/69903/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/69902/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/69901/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt

СИГУРНА РАБОТА
Предлагаме ви сигурна работа по интернет небходимо ви е само 30 мин. на ден.Допълнете свободното си време и
увеличете доходите си.Работата е лесна и всеки може да се справи с лекота.Можете да работите от дома си или офиса
ви.В нашия сайт можете да намерите подробности как се плаща и всичко което ви интересува вищте в сайта ни
www.partybux.ovo.bg skype име- obqva10
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http://obiavidnes.com/obiava/69900/sigurna-rabota

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
ЧАС.
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ – ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА
ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА :
ОСИГУРЯВАМЕ "КУПУВАЧ" на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ –
ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ И ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство.
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост,
съдебни изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по
ДДС, ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Какво предлагаме на своите клиенти:
В рамките на 1 ЧАС осъществяваме процедура по прехвърляне на дяловете или акциите на търговските дружества,
контрола и управлението на дружествата се поема от новия собственик и по този начин ОСВОБОЖДАВАМЕ
настоящите собственици или управители на дружествата от отговорността за действията по управлението на
фирмите.
Професионално консултиране на фирми със задължения по Закона за ДДС и ЗКПО.
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори ние сме Вашето решение с
компетентно съдействие.
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. "Цанко Церковски" №39
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
0884 57 80 53
0877 37 20 83
ПРИЕМАМЕ ОБАЖДАНИЯ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ !!!
http://obiavidnes.com/obiava/69899/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !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://obiavidnes.com/obiava/69898/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-
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РАБОТА ЗА ВСЕКИ -НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ
ПРЕЗ СВОБОДНОТО ВРЕМЕ !
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/69897/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
Работите си от вкъщи! Нямате шеф на главата! Вие сте си шеф! Минимална работа на ден от 30 минути!
Работите повече - печелите повече! Лесно е! За повече информация, влезте в сайта: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/69896/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Найсер Дайсер Кухненско ренде
Найсер Дайсер Кухненско ренде - помощник на всяка домакиня
Имате желание да зарадвате съпругата си?
Ето имате шанс като закупите от нашият артикул -кухненско ренде.
Какви са преимуществата на кухненското ренде Найсер Дайсер Плюс?
С Найсер Дайсер работите без сълзи, без дразнене и миризми
Nicer Dicer Plus реже лесно, бързо и без усилия
Изпитвате задоволство от резултатите при всяко ползване на кухненското ренде.
Найсер Дайсер предпазва ръцете от порязване.
Безопасен за деца
Лесно режете всякакви видове плодове и зеленчуци с различни по големина форми.
Бързо и лесно нарязвате ситно зеленчуци, плодове, месо, сирене,.Може да се мие в миялна машина.Цена 59лв
1 Лесен и удобен за употреба от цялото семейство
2 Реже лесно, бързо и без усилия
3 Безопасен за деца
4 Предпазва ръцете от порязване
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/69895/nayser-dayser-kuhnensko-rende

Масажна-масажираща седалка
Масажна-масажираща седалка
Масажиращата седалка осигурява успокояващ и тонизиращ масаж на гърба,
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кръста и бедрата, премахва болките в мускулите чрез китайските методи "Шиатсу масаж"
за разлика от традиционните вибрации, използвани при другите подобни масажори.
Масажорът е уникален със своята масажираща глава, която се движи под повърхността на седалката
и осъществява масаж имитиращ натиска на палците, който е основен похват при масажа "Шиатсу".
Неповторимо е усещането, създадено от механичното движение по предварително зададена траектория
на масажиращата глава. Предлагат се различни степени на интензивност за различните области на тялото: долната
част на бедрата,
кръста и гърба. Масажиращата седалка е единствения продукт на българския пазар,
създаден и използван в Северна Америка за рехабилитация на хора с проблеми в
опорнодвигателния апарат. Масажорът се захранва от електрическата мрежа,
но може да се използва и в автомобил, като захранването се извършва от гнездото на запалката.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/69894/masajna-masajirashta-sedalka

Вибро плейт Фитнес уред от ново поколение
Вибро плейт Фитнес уред от ново поколение
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
телесно и психическо благосъстояние, премахва се стреса и напрежението,
повишава се метаболизма и се постига цялостно подмладяване на организма.
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/69893/vibro-pleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

Електроимпулсeн масажор
Електроимпулсeн масажор YK-04
ЕЛЕКТРОИМПУЛСЕН МАСАЖОР ЗА СТЪПАЛА И ТЯЛО YK-04- с
ЕДНА
ДВОЙКА ЕЛЕКТРОИМПУЛСНИ
САМОЗАЛЕПВАЩИ СЕ ЕЛЕКТРОДА ЗА "АШИ" ЕЛЕКТРО АКУПУНКТУРА И ЧИФТ ЕЛЕКТРОИМПУЛСНИ МАСАЖНИ
ДЖАПАНКИ.
Преносим тип, подходящ за хора, които пътуват, контрол на процедурите с дистанционно управление с удобен голям
LCD дисплей
Апаратът е едно комплексно съчетание на модерната електронна технология с традиционните методи на Източната
медицина при лечение на базата на стимулация на биологично активните точки в човешкото тяло – така наречените
акупресурни точки.
Електроимпулсният масажор YK-04 въздейства чрез електрически импулси - ашитерапия, посредством предварително
зададени конкретни програми за дължината и формата на импулсите.
Подходящо за употреба при болни с оплаквания като болки в гърба, хиперостеогения, периартрит, епикондилит, артрит,
ревматизъм и др. Може да се използва при лечението на подобни на горепосочените състояния и за превенция на такива.
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Апаратът подобрява съня, подобрява кръвната циркулация, елиминира хематоми, спомага за преодоляване на стресови и
напрегнати състояния и има противотуморно действие в областите, където се прилага.
Предимство на уреда е наличието на два независими канала за включване на електродите, чрез които може да се
въздейства едновременно на две отделни части на тялото.
Комплектът вклячва:
- Командно устройство
- Адаптор за ток
- Чифт електроимпулсни масажни джапанки с вградени постоянни магнити
- 1 двойка електроимпулсни самозалепващи се електрода за локална "АШИ"физиотерапия..
Възможна работа на батерии.
Батериите не са включени в комплекта!
Като опция, бихте могли да поръчате комплект от 2 електроимпулсни вендузи с ръчна помпичка за създаването на вакум
на цена 36 лв.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/69892/elektroimpulsen-masajor

Машина за хрупкави картофени спирали
Машина за хрупкави картофени спирали Spiral Potato Slicer
МАШИНА ЗА ХРУПКАВИ КАРТОФЕНИ СПИРАЛИ SPIRAL POTATO SLICER
Машината за хрупкави картофени спирали Spiral Potato Slicer използва патентована технология
за спираловидно нарязване на зеленчуци – картофи, краставици, моркови, лук и др.,
при която максимално се запазват хранителните вещества в зеленчуците – не се получава смачкване
или раздробяване на съответният продукт.
Лазерно заточените ножове позволяват обработката на един картоф – нарязване и нанизване
на дървено шишче да става за 7 секунди, а получената атрактивна форма ще впечатли Вашите приятели,
семейство или клиенти.
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/69891/mashina-za-hrupkavi-kartofeni-spirali

15.6" (39.62 cm) Asus X550VC-XO055
15.6" (39.62 cm) Asus X550VC-XO055, двуядрен Intel® Core™ i3 3110M 2.4 GHz, HD LED Display & GeForce GT 720M 2GB
(HDMI), 8GB, 1TB, USB3.0, no OS, 2.3kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/69890/156-3962-cm-asus-x550vc-xo055

GF GT 610
GF GT 610, 2GB Palit, PCI-E, DDR3, 64bit, HDMI & DVI
http://obiavidnes.com/obiava/69889/gf-gt-610
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GF GT 620
GF GT 620, 1GB Palit, PCI-E, DDR3, 64bit, HDMI & DVI
http://obiavidnes.com/obiava/69888/gf-gt-620

GF GT 630
GF GT 630, 2GB Palit, PCI-E, DDR3, 128bit, HDMI & DVI
http://obiavidnes.com/obiava/69887/gf-gt-630

GF GT 630
GF GT 630, 1GB Palit, PCI-E, DDR5, 128bit, HDMI & DVI
http://obiavidnes.com/obiava/69886/gf-gt-630

GF GT 640
GF GT 640, 1GB Palit, PCI-E 3.0, DDR3, 128bit, HDMI & DVI
http://obiavidnes.com/obiava/69885/gf-gt-640

GF GT 640
GF GT 640, 1GB Palit, PCI-E, DDR5, 64bit, HDMI & DVI
http://obiavidnes.com/obiava/69884/gf-gt-640

GF GT 640
GF GT 640, 2GB Palit, PCI-E 3.0, DDR3, 128bit, HDMI & DVI
http://obiavidnes.com/obiava/69883/gf-gt-640

GF GTX 650 OC
GF GTX 650 OC, 1GB Palit, PCI-E 3.0, DDR5, 128bit, miniHDMI & DVI
http://obiavidnes.com/obiava/69882/gf-gtx-650-oc

GF GTX 650
GF GTX 650, 1GB Palit, PCI-E 3.0, DDR5, 128bit, miniHDMI & DVI
http://obiavidnes.com/obiava/69881/gf-gtx-650

GF GTX 650
GF GTX 650, 2GB Palit, PCI-E 3.0, DDR5, 128bit, miniHDMI & DVI
http://obiavidnes.com/obiava/69880/gf-gtx-650

GF GTX 650 Ti
GF GTX 650 Ti, 1GB Palit, PCI-E 3.0, DDR5, 128bit, miniHDMI & DVI
http://obiavidnes.com/obiava/69879/gf-gtx-650-ti

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
ЧАС.
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ – ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА
ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА :
ОСИГУРЯВАМЕ "КУПУВАЧ" на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ –
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ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ И ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство.
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост,
съдебни изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по
ДДС, ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Какво предлагаме на своите клиенти:
В рамките на 1 ЧАС осъществяваме процедура по прехвърляне на дяловете или акциите на търговските дружества,
контрола и управлението на дружествата се поема от новия собственик и по този начин ОСВОБОЖДАВАМЕ
настоящите собственици или управители на дружествата от отговорността за действията по управлението на
фирмите.
Професионално консултиране на фирми със задължения по Закона за ДДС и ЗКПО.
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори ние сме Вашето решение с
компетентно съдействие.
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. "Цанко Церковски" №39
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
0884 57 80 53
0877 37 20 83
ПРИЕМАМЕ ОБАЖДАНИЯ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ !!!
http://obiavidnes.com/obiava/69878/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

"КУПУВАМЕ" ЕООД, ООД, АД, ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ – ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА
ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА :
ОСИГУРЯВАМЕ "КУПУВАЧ" на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ –
ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ И ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство.
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост,
съдебни изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по
ДДС, ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Какво предлагаме на своите клиенти:
В рамките на 1 ЧАС осъществяваме процедура по прехвърляне на дяловете или акциите на търговските дружества,
контрола и управлението на дружествата се поема от новия собственик и по този начин ОСВОБОЖДАВАМЕ
настоящите собственици или управители на дружествата от отговорността за действията по управлението на
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фирмите.
Професионално консултиране на фирми със задължения по Закона за ДДС и ЗКПО.
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори ние сме Вашето решение с
компетентно съдействие.
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. "Цанко Церковски" №39
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
0884 57 80 53
0877 37 20 83
ПРИЕМАМЕ ОБАЖДАНИЯ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ !!!
http://obiavidnes.com/obiava/69877/kupuvame-eood-ood-ad-ead-i-sybiratelni-drujestva-sys-zadyljeniya-osvobojdav

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
ЧАС.
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ – ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА
ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА :
ОСИГУРЯВАМЕ "КУПУВАЧ" на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ –
ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ И ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство.
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост,
съдебни изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по
ДДС, ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Какво предлагаме на своите клиенти:
В рамките на 1 ЧАС осъществяваме процедура по прехвърляне на дяловете или акциите на търговските дружества,
контрола и управлението на дружествата се поема от новия собственик и по този начин ОСВОБОЖДАВАМЕ
настоящите собственици или управители на дружествата от отговорността за действията по управлението на
фирмите.
Професионално консултиране на фирми със задължения по Закона за ДДС и ЗКПО.
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори ние сме Вашето решение с
компетентно съдействие.
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. "Цанко Церковски" №39
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
0884 57 80 53
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0877 37 20 83
ПРИЕМАМЕ ОБАЖДАНИЯ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ !!!
http://obiavidnes.com/obiava/69876/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

GF GTX 650 Ti
GF GTX 650 Ti, 2GB Palit, PCI-E 3.0, DDR5, 128bit, miniHDMI & DVI
http://obiavidnes.com/obiava/69875/gf-gtx-650-ti

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !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://obiavidnes.com/obiava/69874/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

РАБОТА ЗА ВСЕКИ -НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ
ПРЕЗ СВОБОДНОТО ВРЕМЕ !
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/69873/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !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://obiavidnes.com/obiava/69872/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

ЗЛАТНА ОФЕРТА -ДОХОДНА НАДОМНА РАБОТА
*На кой ли не му трябват допълнителни доходи ?
*Предлагам ви начин за тяхното изкарване .
*Единственото условие е да имате Интернет и 5-10 минути на ден .
*В сайта ще намерите най подробно обяснение за регистрация и видео обучение на
български език ! Всичко това е безплатно !!!
*За повече подробности влезте в сайта ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
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--------------------------------http://easymoneybg.ovo.bg/
-----------------------------Опитайте и Успех
http://obiavidnes.com/obiava/69871/zlatna-oferta--dohodna-nadomna-rabota

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
Работите си от вкъщи! Нямате шеф на главата! Вие сте си шеф! Минимална работа на ден от 30 минути!
Работите повече - печелите повече! Лесно е! За повече информация, влезте в сайта: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/69870/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Правна кантора "ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ"-КУПУВАМЕ ЕАД АД ООД
ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!! ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ РЕГИОНИ НА СТРАНАТА !!!

ЕООД

СЪС

Правна Кантора"ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ"-”КУПУВАМЕ ” ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СД ,със ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!!
Търговско право.
• Сделки с търговски предприятия – придобиване, трансформиране, наем и покупко-продажба на предприятия;
• Прехвърляне на акции, дружествени дялове и търговски предприятия;
• Предоставяне на правни консултации по търговски сделки;
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления, съдебни изпълнения, задължения по ДДС, ЗКПО и др. или просто сте задлъжнели към
доставчици или партньори ние сме Вашето решение с компетентно съдействие.
След консултация с нас можем да Ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата от наши сътрудници и партньори, за да
Ви освободим за 1 час от юридическа, финансова и солидарна отговорност.
Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и ние работим за намиране на ефективно и законно
решение за Вашия проблем.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на страната.
Правна Кантора "ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ"
За контакти с нас на тел:0897558320
http://kpd.ovo.bg/
ПРИЕМАМЕ ОБАЖДАНИЯ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ.
http://obiavidnes.com/obiava/69869/pravna-kantora-legal-konsulting-kupuvame-ead-ad-ood-eood-sys-zadyljeniya--za

Правна кантора "ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ"-КУПУВАМЕ ЕАД АД ООД
ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!! ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ РЕГИОНИ НА СТРАНАТА !!!

ЕООД

СЪС

Правна Кантора"ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ"-”КУПУВАМЕ ” ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СД ,със ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!!
Търговско право.
• Сделки с търговски предприятия – придобиване, трансформиране, наем и покупко-продажба на предприятия;
• Прехвърляне на акции, дружествени дялове и търговски предприятия;
• Предоставяне на правни консултации по търговски сделки;
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления, съдебни изпълнения, задължения по ДДС, ЗКПО и др. или просто сте задлъжнели към
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доставчици или партньори ние сме Вашето решение с компетентно съдействие.
След консултация с нас можем да Ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата от наши сътрудници и партньори, за да
Ви освободим за 1 час от юридическа, финансова и солидарна отговорност.
Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и ние работим за намиране на ефективно и законно
решение за Вашия проблем.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на страната.
Правна Кантора "ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ"
За контакти с нас на тел:0897558320
http://kpd.ovo.bg/
ПРИЕМАМЕ ОБАЖДАНИЯ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ.
http://obiavidnes.com/obiava/69868/pravna-kantora-legal-konsulting-kupuvame-ead-ad-ood-eood-sys-zadyljeniya--za

GF GTX 660
GF GTX 660, 2GB Palit, PCI-E 3.0, DDR5, 192bit, HDMI, 2x DVI, DisplayPort
http://obiavidnes.com/obiava/69867/gf-gtx-660

Проблеми с теглото?
Проблеми с теглото? - елате на www.taebo.alle.bg - може би това е решението на проблема Ви.
(Ние не предлагаме вълшебни хапчета, супер диети....моля не ни бъркайте!!!) GSM 0887918347 mirabg@abv.bg
Skype - arabescvt
http://obiavidnes.com/obiava/69866/problemi-s-tegloto

Трайно обезкосмяване
Трайно обезкосмяване - предлагаме крем, атакуващ корена на космите, спиращ тяхното хранене,
от което в рамките на един - два месеца косъма залинява и опада. Кремът е безвреден и дава много
добри резултати в рамките на един - два месеца. Потходящ е и за интимните части на тялото.
GSM 0887918347 mirabg@abv.bg Skype - arabescvt www.arabescbg.tk
http://obiavidnes.com/obiava/69865/trayno-obezkosmyavane

Еротичен видео чат. Стриптиз. Виртуален секс.
Еротичен видео чат. Стриптиз. Виртуален секс. Елате на www.skypehot.tk
www.syborg.wix.com/skype
http://obiavidnes.com/obiava/69864/erotichen-video-chat-striptiz-virtualen-seks

Бързи кредити
Бързи кредити от 500 до 3000лв. Кандидатстване - online. Заповече информация посетете нашия сайт www.zaemi.tk
krediti1234@abv.bg http://doxy100.wix.com/zaem
http://obiavidnes.com/obiava/69863/byrzi-krediti

Електровъдица "Албатрос" - руска
Продавам електрическa въдицa 0882081495 Skype - elektronvt electrofishing@abv.bg http://ribar.tk
http://obiavidnes.com/obiava/69862/elektrovydica-albatros---ruska

GF GTX 660 OC
GF GTX 660 OC, 2GB Palit, PCI-E 3.0, DDR5, 192bit, HDMI, 2x DVI, DisplayPort
http://obiavidnes.com/obiava/69860/gf-gtx-660-oc
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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/69859/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/69858/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/69857/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt

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/69856/sigurna-rabota

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !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://obiavidnes.com/obiava/69854/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

РАБОТА ЗА ВСЕКИ -НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ
ПРЕЗ СВОБОДНОТО ВРЕМЕ !
Повишете приходите си с над 600-900 $ на месец!-ето тук-http://easymoneybg.ovo.bg/- ще ви покажа как става всичко
това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.за повече информация моля
посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
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http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/69853/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
Работите си от вкъщи! Нямате шеф на главата! Вие сте си шеф! Минимална работа на ден от 30 минути!
Работите повече - печелите повече! Лесно е! За повече информация, влезте в сайта: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/69852/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Есенен уикенд в хотел Аджев хан, Сандански
Уикендът в Сандански ви дава много възможности за пълноценна почивка в един от най-добрите балнео и СПА курорти в
България /Градът е отличен за най-добра СПА дестинация на 2010 г./
В Сандански и района могат да се посетят културно-историческите забележителности: Раннохристиянска базилика от
II век и античен комплекс, Сандански манастир „Св.Св. Козма и Дамян”, Уникален градски парк, Мелник и Мелнишките
скални пирамиди; Роженският манастир, Рупите; Феноменът Преподобна Стойна и храма Св. Георги в село Златолист..
Пакетна цена: 53 лв.
Пакетна цена е на човек и включва:
• Две нощувки
• Две закуски
•
http://obiavidnes.com/obiava/69851/esenen-uikend-v-hotel-adjev-han-sandanski

Слънчева есен в хотел Аджев хан, Сандански
Период на валидност на офертата: 07.10.2013- 30.11.2013 г.
Пакетна цена за двойна стая (седмичен пакет): 70 лв.
Пакетна цена за единична стая (седмичен пакет): 98 лв.
Пакетна цена за двойна стая (уикенд пакет): 80 лв.
Пакетна цена за единична стая (уикенд пакет): 110 лв.
Пакетната цена е на човек и включва:
• Две нощувки;
• Две закуски (Първа закуска–компле с пресни зеленчуци, колбас, сирене, кашкавал, кафе или билков чай; Втора закуска:
пържени филии със сладко или сирене, кафе или билков чай )
• Две вечери (Първа вечеря- селска салата, свинска пържола на скара с гарнитура, домашна торта, хляб, минерална
вода; Втора вечеря: пилешки карета със сос и гарнитура, кадаиф, хляб, минерална вода)
• Безплатно ползване на парна баня и джакузи
• Безплатно ползване на зала за игри /билярд и джаги/
• Безплатно ползване на Wi-fi Интернет
• Безплатен закрит паркинг
• 10 % отстъпка от СПА процедурите
• 50 % отстъпка при ползване на минерален басейн в партньорски хотел
• Туристическа такса; ДДС
Допълнителна информация:
Дете до 5 г. неползващо допълнително легло и услуги- безплатно
Дете от 5 до 12 г. на допълнително легло- 20 лв. за две нощувки със закуски; 38 лв. за нощувка със закуска и вечеря
Дете над 12 г. на допълнително легло- 30 лв. за две нощувки със закуски; 55 за две нощувки със закуски и вечеря
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Изживейте една есенна приказка в Сандански, най-слънчевият град в България!
Местоположението на х-л „Аджев хан” го прави удобно място за отсядане и посещение на културно-исторически
забележителности в района на Сандански, като: Черквата Св. Георги в с.Златолист, където е живяла лечителката
Преподобна Стойна, предсказала раждането на Ванга; Самуиловата крепост между с.Скрът и с.Ключ- Петричко;
Мелник - Мелнишките пирамиди, музеи и винарски изби; Роженският манастир, Рупите и Храма на Пророчицата Ванга;
Можете удобно да отидете и в близка Гърция...
За ваше разнообразие можем да организираме излет в Балкана - в полите на Пирин планина в съчетание с
пикник-барбекю, риболов, както и други турове с помощта на екипа на хотела.
http://obiavidnes.com/obiava/69850/slyncheva-esen-v-hotel-adjev-han-sandanski

Продавам размножителен материал от червен калифорнийски червей
Продавам размножителен материал от червен калифорнийски червей на изгодни цени и добро качество. Предлагам
съдействие за изграждането на фермата и ценни съвети по отглеждането на червея. Цената е 40 лв. Телефон за връзка
0885544089, e-mail: sabsbg@yahoo.com – Владимир Иванов
http://obiavidnes.com/obiava/69849/prodavam-razmnojitelen-material-ot-cherven-kaliforniyski-chervey

Новогодишни празници в хотел Аджев хан, Сандански
Пакетни цени валидни за периода: 28.12.2013-02.01.2014 г.
За резервации до 30.11.2013 г. промоционални цени с 10 % отстъпка!
ПАКЕТНИ ЦЕНИ ЗА РЕЗЕРВАЦИИ НАПРАВЕНИ ДО 30.11.2013 г.:
Пакетна цена за две нощувки: 239 лв.
Пакетна цена за три нощувки: 259 лв.
Пакетна цена за четири нощувки: 279 лв.
ПАКЕТНИ ЦЕНИ ЗА РЕЗЕРВАЦИИ НАПРАВЕНИ СЛЕД 30.11.2013 г.:
Пакетна цена за две нощувки: 265 лв.
Пакетна цена за три нощувки: 285 лв.
Пакетна цена за четири нощувки: 307 лв.
Пакетната цена е на човек и включва:
• Избраният брой нощувки със закуски
• Брънч на 01.01.- сливане на късна закуска и ранен обяд с включени готвени ястия на блок маса
• Празнична Новогодишна вечеря на 31.12 с музика на живо и DJ
• Безплатно ползване на парна баня
• Безплатно ползване на зала за игри /билярд и джаги/
• Безплатно ползване на Wi-fi интернет
• Безплатен паркинг със закрита и открита част
• 10 % отстъпка от СПА услугите
• Шоколадов подарък за децата
• Туристическа такса
• 9 % ДДС.
Допълнителна информация:
По посочените цени има възможност за следното настаняване: двойна стая /2/; студио за трима /2 + 1/ или апартамент
/2 + 2./.
Дете до 5 г. неползващо допълнително легло и услуги се настаняван безплатно.
Дете от 2 до 12 г. на допълнително легло- 15 лв. на нощувка със закуска.
Дете над 12 г./възрастен на допълнително легло- 20 лв. на нощувка със закуска.
При настаняване на деца на редовни легла в студио/апартамент детето полза отстъпка от пакета в размер на 20 %.
Доплащане за Новогодишна вечеря при позлване на допълнително легло: дете до 12- : 50 лв. възрастен: 98 лв.
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НОВОГОДИШНА ПРАЗНИЧНА ВЕЧЕРЯ
• Комбинирана салата /домат, краставица, айсбегр, тиро, млечна, руска, маслини/
• Студено предястие-шаброне
• Свински джолан- Гурме
• Следястие - сирена микс със сладко от боровинки
• Сухи мезета - филе Елена и бански старец
• Ядки ассорти /бадем и лешник/
• Торта Сахер
• Плодове
• Питка
• Мин.вода – 2 бр.
• Безпалкохолна напитка на Coca Cola – 2 бр.
• Аперитив - 0,100 мл
• Вино - 1/2 бут.
• Шампанско
http://obiavidnes.com/obiava/69848/novogodishni-praznici-v-hotel-adjev-han-sandanski

Коледни празници в хотел Аджев хан, Сандански
Пакетни цени валидни за периода: 23-27.12.2013 г.
ПРОМОЦИОНАЛНИ ПАКЕТНИ ЦЕНИ ЗА РЕЗЕРВАЦИИ ДО 25.11.2013 г.
Пакетна цена за ТРИ нощувки: 99 лв.
Пакетна цена за ЧЕТИРИ нощувки: 119 лв.
Пакетна цена за ПЕТ нощувки: 139 лв.
Пакетната е на човек цена включва:
• Избраният брой нощувки със закуски
• Празнична вечеря на Бъдни вечер
• Безплатно ползване на парна баня
• Безплатно ползване на зала за игри /билярд и джаги/
• Безплатно ползване на Wi-fi интернет
• Безплатно ползване на закрит паркинг
• 10 % отстъпка от СПА услугите
• Туристическа такса
• ДДС.
Допълнителна информация:
По посочените цени има възможност за следното настаняване: двойна стая /2/; студио за трима /2 + 1/ или апартамент
/2 + 2/.
Дете до 5 г. неползващо допълнително легло и услуги се настаняван безплатно
Дете от 2 до 12 г. на допълнително легло- 15 лв. на нощувка със закуска
Дете от 2 до 12 г. на редовно легло в студио/апартамент: 20 % отстъпка
Дете над 12 г./възрастен. на допълнително легло- 20 лв. на нощувка със закуска
Вечеря на Бъдни вечер: дете до 12 г.- 12 лв.; Възрастен: 20 лв.
По желание доплащане за празнична вечеря на Коледа:
Възрастен- 28 лв.; Дете до 12 г- 18 лв..
ПРАЗНИЧНИ МЕНЮТА
В МЕХАНАТА НА ХОТЕЛ АДЖЕВ ХАН
МЕНЮ БЪДНИ ВЕЧЕР – 24.12
• Постни сармички в зелев лист
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Чушки, пълнени с боб
Картофена салата
Туршия
Баклава
Ошав
Плодове
Питка
Минерална вода
Безалкохолна напитка
Чаша Мелнишко вино

МЕНЮ КОЛЕДА - 25.12
•
•
•
•
•
•
•
•

Комбинирана Домашна салата- домати, краставици, кьополо, чушка, млечна, тиро, маслини
Запечено сирене в масло със зелени чушки и доматки
Свински котлет в ловджийски сос
Крем карамелена торта
Питка
Минерална вода
Безалкохолна напитка
Чаша Мелнишко вино

ПОЧУВСТВАЙТЕ МАГИЯТА НА КОЛЕДНИТЕ ПРАЗНИЦИ И ИЗЖИВЕЙТЕ ПРИКАЗНИ МОМЕНТИ
В ГОСТОПРИЕМНАТА И ТОПЛА АТМОСФЕРА НА ХОТЕЛ АДЖЕВ ХАН, НАЙ-ДОБЪР СЕМЕЕН ХОТЕЛ ЗА 2008 г.
http://obiavidnes.com/obiava/69847/koledni-praznici-v-hotel-adjev-han-sandanski

Студентски празник 2013 в хотел Аджев хан, Сандански
Пакетни цени валидни за периода: 06-10.12.2013 г.
Пакетна цена за две нощувки със закуски и празнична вечеря: 95 лв.
Пакетна цена за три нощувки със закуски и празнична вечеря: 119 лв.
Посочената цена е на човек включва:
• Избраният брой нощувки със закуски
• Празнична вечеря и DJ парти на 08.12
• Безплатно ползване на парна баня
• Безплатно ползване на зала за игри /билярд и джаги/
• Безплатно ползване на Wi-fi интернет
• Безплатен паркинг със закрита и открита част
• 10 % отстъпка от СПА услугите
Допълнителна информация:
Посочената цена е на човек в двойна стая като е възможно настаняване в студио за трима и апартамент за четирима
на посочената цена.
Допълнително легло в двойна стая/студио/апартамент: 15 % отстъпка от посочените цени.
Меню за празничната вечеря:
• Салата капрезе с айсберг
• Рибени хапки с копъров сос
• Пилешко вретено с картофено пюре
• Ядки-микс
• Торта Сахер
• Питка
• Мин.вода-0,500мл
• Безалкохолна напитка
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Енергийна напитка
Водка/Ракия/Уиски-0,100мл
Чаша вино
DJ парти

Приемаме и заявка за вегетарианско меню по избор при резервация.
Запазете най-доброто място за Вашия празник сега!
http://obiavidnes.com/obiava/69846/studentski-praznik-2013-v-hotel-adjev-han-sandanski

GF GTX 660 Ti
GF GTX 660 Ti, 2GB Palit, PCI-E 3.0, DDR5, 192bit, HDMI, 2x DVI, DisplayPort
http://obiavidnes.com/obiava/69845/gf-gtx-660-ti

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
ЧАС.
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ – ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА
ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА :
ОСИГУРЯВАМЕ "КУПУВАЧ" на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ –
ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ И ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство.
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост,
съдебни изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по
ДДС, ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Какво предлагаме на своите клиенти:
В рамките на 1 ЧАС осъществяваме процедура по прехвърляне на дяловете или акциите на търговските дружества,
контрола и управлението на дружествата се поема от новия собственик и по този начин ОСВОБОЖДАВАМЕ
настоящите собственици или управители на дружествата от отговорността за действията по управлението на
фирмите.
Професионално консултиране на фирми със задължения по Закона за ДДС и ЗКПО.
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори ние сме Вашето решение с
компетентно съдействие.
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. "Цанко Церковски" №39
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
0884 57 80 53
0877 37 20 83
ПРИЕМАМЕ ОБАЖДАНИЯ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ !!!
http://obiavidnes.com/obiava/69844/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas
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"КУПУВАМЕ" ЕООД, ООД, АД, ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ – ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА
ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА :
ОСИГУРЯВАМЕ "КУПУВАЧ" на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ –
ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ И ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство.
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост,
съдебни изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по
ДДС, ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Какво предлагаме на своите клиенти:
В рамките на 1 ЧАС осъществяваме процедура по прехвърляне на дяловете или акциите на търговските дружества,
контрола и управлението на дружествата се поема от новия собственик и по този начин ОСВОБОЖДАВАМЕ
настоящите собственици или управители на дружествата от отговорността за действията по управлението на
фирмите.
Професионално консултиране на фирми със задължения по Закона за ДДС и ЗКПО.
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори ние сме Вашето решение с
компетентно съдействие.
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. "Цанко Церковски" №39
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
0884 57 80 53
0877 37 20 83
ПРИЕМАМЕ ОБАЖДАНИЯ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ !!!
http://obiavidnes.com/obiava/69843/kupuvame-eood-ood-ad-ead-i-sybiratelni-drujestva-sys-zadyljeniya-osvobojdav

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
ЧАС.
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ – ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА
ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА :
ОСИГУРЯВАМЕ "КУПУВАЧ" на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ –
ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ И ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство.
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост,
съдебни изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по
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ДДС, ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Какво предлагаме на своите клиенти:
В рамките на 1 ЧАС осъществяваме процедура по прехвърляне на дяловете или акциите на търговските дружества,
контрола и управлението на дружествата се поема от новия собственик и по този начин ОСВОБОЖДАВАМЕ
настоящите собственици или управители на дружествата от отговорността за действията по управлението на
фирмите.
Професионално консултиране на фирми със задължения по Закона за ДДС и ЗКПО.
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори ние сме Вашето решение с
компетентно съдействие.
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. "Цанко Церковски" №39
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
0884 57 80 53
0877 37 20 83
ПРИЕМАМЕ ОБАЖДАНИЯ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ !!!
http://obiavidnes.com/obiava/69842/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

GF GTX 760
GF GTX 760, 2GB Palit, PCI-E 3.0, DDR5, 256bit, HDMI, 2x DVI, DisplayPort
http://obiavidnes.com/obiava/69841/gf-gtx-760

Samsung I9300 Galaxy S III -втора употреба 499лв
С гаранция, работят с всички оператори.
За градовете от страната изпращаме по куриерска фирма с опция за отваряне и тест на продукта.
Приемаме плащане също и с кредитни и дебитни карти.
Предлагаме и лизингови условия до 24месеца.
GSM ЦЕНТЪР - гр. София, бул. Патриарх Евтимий № 11
Телефон: 0897 78 36 58/0887 67 96 19
http://obiavidnes.com/obiava/69840/samsung-i9300-galaxy-s-iii--vtora-upotreba-499lv

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !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://obiavidnes.com/obiava/69839/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

РАБОТА ЗА ВСЕКИ -НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ
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ПРЕЗ СВОБОДНОТО ВРЕМЕ !
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/69838/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !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://obiavidnes.com/obiava/69837/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

ЗЛАТНА ОФЕРТА -ДОХОДНА НАДОМНА РАБОТА
*На кой ли не му трябват допълнителни доходи ?
*Предлагам ви начин за тяхното изкарване .
*Единственото условие е да имате Интернет и 5-10 минути на ден .
*В сайта ще намерите най подробно обяснение за регистрация и видео обучение на
български език ! Всичко това е безплатно !!!
*За повече подробности влезте в сайта ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
--------------------------------http://easymoneybg.ovo.bg/
-----------------------------Опитайте и Успех
http://obiavidnes.com/obiava/69836/zlatna-oferta--dohodna-nadomna-rabota

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
Работите си от вкъщи! Нямате шеф на главата! Вие сте си шеф! Минимална работа на ден от 30 минути!
Работите повече - печелите повече! Лесно е! За повече информация, влезте в сайта: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/69835/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Samsung I9300 Galaxy S III
С гаранция 24 месеца.
Работят с всички оператори.
За градовете от страната изпращаме по куриерска фирма с опция за отваряне и тест на продукта.
Приемаме плащане също и с кредитни и дебитни карти.
Предлагаме и лизингови условия до 24месеца.
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GSM ЦЕНТЪР - гр. София, бул. Патриарх Евтимий № 11
Телефон: 0897 78 36 58/0887 67 96 19
http://obiavidnes.com/obiava/69834/samsung-i9300-galaxy-s-iii

Apple iPhone 5 - ПРОМОЦИЯ -795лв.
16GB.
С гаранция.
NEVERLOCK - фабрично отключени.
Работят с всички оператори.
За градовете от страната изпращаме по куриерска фирма с опция за отваряне и тест на продукта.
Приемаме плащане също и с кредитни и дебитни карти.
Предлагаме и лизингови условия до 24месеца.
БОНУС:
Подарък преден и заден screen протектор.
Получавате 50% отстъпка за закупуване на шоков скрийн протектор BUFF - 15лв.
GSM ЦЕНТЪР - гр. София, бул. Патриарх Евтимий № 11
Телефон: 0897 78 36 58/0887 67 96 19
http://obiavidnes.com/obiava/69833/apple-iphone-5---promociya--795lv

Samsung I9505 Galaxy S4 -втора употреба 759лв
С гаранция, работят с всички оператори.
За градовете от страната изпращаме по куриерска фирма с опция за отваряне и тест на продукта.
Приемаме плащане също и с кредитни и дебитни карти.
Предлагаме и лизингови условия до 24месеца.
GSM ЦЕНТЪР - гр. София, бул. Патриарх Евтимий № 11
Телефон: 0897 78 36 58/0887 67 96 19
http://obiavidnes.com/obiava/69832/samsung-i9505-galaxy-s4--vtora-upotreba-759lv

GF GTX 760 JETSTREAM
GF GTX 760 JETSTREAM, 2GB Palit, PCI-E 3.0, DDR5, 256bit, HDMI, 2x DVI, DisplayPort
http://obiavidnes.com/obiava/69831/gf-gtx-760-jetstream

GF GTX 770
GF GTX 770, 2GB Palit, PCI-E 3.0, DDR5, 256bit, HDMI, 2x DVI, DisplayPort
http://obiavidnes.com/obiava/69830/gf-gtx-770

GF GTX 770 JETSTREAM
GF GTX 770 JETSTREAM, 2GB Palit, PCI-E 3.0, DDR5, 256bit, HDMI, 2x DVI, DisplayPort
http://obiavidnes.com/obiava/69829/gf-gtx-770-jetstream

GF GTX 770 JETSTREAM
GF GTX 770 JETSTREAM, 4GB Palit, PCI-E 3.0, DDR5, 256bit, HDMI, 2x DVI, DisplayPort
http://obiavidnes.com/obiava/69828/gf-gtx-770-jetstream

GF GTX 780
GF GTX 780, 3GB Palit, PCI-E 3.0, DDR5, 384bit, HDMI, 2x DVI, DisplayPort
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http://obiavidnes.com/obiava/69827/gf-gtx-780

GF GTX 780 JETSTREAM
GF GTX 780 JETSTREAM, 3GB Palit, PCI-E 3.0, DDR5, 384bit, HDMI, 2x DVI, DisplayPort
http://obiavidnes.com/obiava/69826/gf-gtx-780-jetstream

Razer Naga™ 2014 Get Imba
Razer Naga™ 2014 Get Imba, лазерна (8200dpi), 19 програмируеми бутона, подсветка, USB
http://obiavidnes.com/obiava/69825/razer-naga-2014-get-imba

Най-добрия и най-лесният начин да се печелят пари!!
ПЕЧЕЛЕТЕ ДОКАТО ВАШИЯТ КОМПЮТЪР
РАБОТИ БЕЗ ДА ПРАВИТЕ АБСОЛЮТНО НИЩО!!
Най-добрия и най-лесният начин да се печелят пари!!
Имате свободно време, не ви достигат месечните финанси или просто сте останали без работа! Ще ви представя лесен
и бърз начин да печелите от Интернет, седейки си вкъщи! Това от което имате нужда е: компютър с Интернет,
свободно време и постоянство.
За инструкции посетете сайта ни:
http://obiavidnes.com/obiava/69824/nay-dobriya-i-nay-lesniyat-nachin-da-se-pechelyat-pari

Ремонт и възстановяване на интериори
-Възстановяване и боядисване на износени кожени салони, волани, офис и домашна мебел от естествена кожа
-Ремонт и реновиране на повредени пластмасови елементи от интериора на автомобила, дръжки, кори на врати, волани
-Използваме най-висок клас, висококачествена, износоустойчива боя за кожа, без ограничение в цветовете
-Повече за нас на адрес WWW.AVTOINTERIOR.COM
„АВТОИНТЕРИОР 2000”

Тел. 0878254354

-Работим с куриери за цялата страна
http://obiavidnes.com/obiava/69823/remont-i-vyzstanovyavane-na-interiori

Ремонт и възстановяване на интериори
-Възстановяване и боядисване на износени кожени салони, волани, офис и домашна мебел от естествена кожа
-Ремонт и реновиране на повредени пластмасови елементи от интериора на автомобила, дръжки, кори на врати, волани
-Използваме най-висок клас, висококачествена, износоустойчива боя за кожа, без ограничение в цветовете
-Повече за нас на адрес WWW.AVTOINTERIOR.COM
„АВТОИНТЕРИОР 2000”

Тел. 0878254354

-Работим с куриери за цялата страна
http://obiavidnes.com/obiava/69822/remont-i-vyzstanovyavane-na-interiori

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
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http://obiavidnes.com/obiava/69821/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt

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/69820/predlagam-dopylnitelna-rabota-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/69819/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt

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/69818/sigurna-rabota

Разкриване на изневери
Темата за изневерите в наши дни доста актуална. По филми, предавания дори и в реалния живот се чува думата
изневяра. Всеки ден се случва двойка да се раздели точно поради тази причина. Вие искате ли да сте една от тези двойки?
Искате ли вашата половинка да ви лъже? Естествено, че не ! Проверете дали това е така.Проверете дали са ми верни
наистина? Понякога държи ли се странно? Мислите ли, че може да ви лъже? Това лесно може да разберете! Вече
детективска агенция агент 007 работи за вас. Ще провери вашата половинка, ще направя снимков материал и
наблюдение на действие й. Не позволявайте да ви правят за смях! Не се оставяйте да ви манипулират. Може всичко да ви
се струва като в някои сапунен сериал, но този сериал вашият живот. Разберете дали всичко е лъжа. Спрете този филм
сега!!!!! Решението е намерено с детективска агенция „Агент 007
http://obiavidnes.com/obiava/69817/razkrivane-na-izneveri

Разследване и доказване на изневери
Наблюдение, разкриване на изневери и документално описание на факта на изневярата. Възможност за използване на
събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
(алкохол, наркотици, хазарт);
Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка;
Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели;
Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство;
Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие;
http://obiavidnes.com/obiava/69816/razsledvane-i-dokazvane-na-izneveri

Детективска Агенция АЯКС-Право на избор!-Бургас Несебър Созопол Равда
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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.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/69815/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-burgas-nesebyr-sozopol-ravda

Детективска Агенция Аякс Частен Детектив-РУСЕ СИЛИСТРА ВЕЛИКО ТЪРНОВО СВИЩОВ
ШУМЕН
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/69814/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-ruse-silistra-veliko-tyrnovo-svishtov-shum

Детективска Агенция АЯКС-Право на избор!-Пловдив Стара Загора Ямбол Хасково
Димитровград
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.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/69813/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-plovdiv-stara-zagora-yambol-haskovo-dimi

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
ЧАС.
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ – ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА
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ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА :
ОСИГУРЯВАМЕ "КУПУВАЧ" на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ –
ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ И ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство.
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост,
съдебни изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по
ДДС, ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Какво предлагаме на своите клиенти:
В рамките на 1 ЧАС осъществяваме процедура по прехвърляне на дяловете или акциите на търговските дружества,
контрола и управлението на дружествата се поема от новия собственик и по този начин ОСВОБОЖДАВАМЕ
настоящите собственици или управители на дружествата от отговорността за действията по управлението на
фирмите.
Професионално консултиране на фирми със задължения по Закона за ДДС и ЗКПО.
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори ние сме Вашето решение с
компетентно съдействие.
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. "Цанко Церковски" №39
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
0884 57 80 53
0877 37 20 83
ПРИЕМАМЕ ОБАЖДАНИЯ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ !!!
http://obiavidnes.com/obiava/69812/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

Хамали Студенти, преместване на багаж, мебели от жилища, офиси, складове, магазини,
Товарене, разтоварване, по-всяко време на достъпни цени. 0898529009
Хамали Студенти, преместване на багаж, мебели от жилища, офиси, складове, магазини, Товарене, разтоварване,
по-всяко време на достъпни цени. 0898529009
http://obiavidnes.com/obiava/69811/hamali-studenti-premestvane-na-bagaj-mebeli-ot-jilishta-ofisi-skladove-magazi

Хамали, извършват пренасяне и транспортни услуги на мебели, багаж от жилища и офиси,
пиана, каси и много други вещи и товари. Без почивни дни. 0888620269
Хамали, извършват пренасяне и транспортни услуги на мебели, багаж от жилища и офиси, пиана, каси и много други
вещи и товари. Без почивни дни. 0888620269
http://obiavidnes.com/obiava/69810/hamali-izvyrshvat-prenasyane-i-transportni-uslugi-na-mebeli-bagaj-ot-jilishta-i-of

Хамалски услуги, товарене, разтоварване, Преместване на мебели и багаж в София, качество и
експресно обслужване. 0888620269
Хамалски услуги, товарене, разтоварване, Преместване на мебели и багаж в София, качество и експресно обслужване.
0888620269
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http://obiavidnes.com/obiava/69809/hamalski-uslugi-tovarene-raztovarvane-premestvane-na-mebeli-i-bagaj-v-sofiya-

Хамали София, предлагаме Хамалски услуги в София, Преместване на мебели, багаж, офиси и
товарни превози в София и страната. 02/825-81-23
Хамали София, предлагаме Хамалски услуги в София, Преместване на мебели, багаж, офиси и товарни превози в София и
страната. 02/825-81-23
http://obiavidnes.com/obiava/69808/hamali-sofiya-predlagame-hamalski-uslugi-v-sofiya-premestvane-na-mebeli-bagaj-

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !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://obiavidnes.com/obiava/69807/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

РАБОТА ЗА ВСЕКИ -НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ
ПРЕЗ СВОБОДНОТО ВРЕМЕ !
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/69806/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !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://obiavidnes.com/obiava/69805/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

ЗЛАТНА ОФЕРТА -ДОХОДНА НАДОМНА РАБОТА
*На кой ли не му трябват допълнителни доходи ?
*Предлагам ви начин за тяхното изкарване .
*Единственото условие е да имате Интернет и 5-10 минути на ден .
*В сайта ще намерите най подробно обяснение за регистрация и видео обучение на
български език ! Всичко това е безплатно !!!
*За повече подробности влезте в сайта ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
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--------------------------------http://easymoneybg.ovo.bg/
-----------------------------Опитайте и Успех
http://obiavidnes.com/obiava/69804/zlatna-oferta--dohodna-nadomna-rabota

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
Работите си от вкъщи! Нямате шеф на главата! Вие сте си шеф! Минимална работа на ден от 30 минути!
Работите повече - печелите повече! Лесно е! За повече информация, влезте в сайта: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/69803/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Sony Xperia SP - нови с гаранция 569лв.
С гаранция 24 месеца.
Работят с всички оператори.
За градовете от страната изпращаме по куриерска фирма с опция за отваряне и тест на продукта.
Приемаме плащане също и с кредитни и дебитни карти.
Предлагаме и лизингови условия.
GSM ЦЕНТЪР - гр. София, бул. Патриарх Евтимий № 11
Тел/GSM:0897783658,0887679619;08944266966
http://obiavidnes.com/obiava/69802/sony-xperia-sp---novi-s-garanciya-569lv

Sony Ericsson Xperia arc
С гаранция 24 месеца.
Работят с всички оператори.
За градовете от страната изпращаме по куриерска фирма с опция за отваряне и тест на продукта.
Приемаме плащане също и с кредитни и дебитни карти.
Предлагаме и лизингови условия.
GSM ЦЕНТЪР - гр. София, бул. Патриарх Евтимий № 11
Тел/GSM:0897783658,0887679619;08944266966
http://obiavidnes.com/obiava/69801/sony-ericsson-xperia-arc

Sony Xperia Z - нови с гаранция 789лв.
С гаранция 24 месеца.
Работят с всички оператори.
За градовете от страната изпращаме по куриерска фирма с опция за отваряне и тест на продукта.
Приемаме плащане също и с кредитни и дебитни карти.
Предлагаме и лизингови условия.
GSM ЦЕНТЪР - гр. София, бул. Патриарх Евтимий № 11
Тел/GSM:0897783658,0887679619;08944266966
http://obiavidnes.com/obiava/69800/sony-xperia-z---novi-s-garanciya-789lv

Sony Xperia T- нови с гаранция 469лв.
С гаранция 24 месеца.
Работят с всички оператори.
За градовете от страната изпращаме по куриерска фирма с опция за отваряне и тест на продукта.
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Приемаме плащане също и с кредитни и дебитни карти.
Предлагаме и лизингови условия.
GSM ЦЕНТЪР - гр. София, бул. Патриарх Евтимий № 11
Тел/GSM:0897783658,0887679619;08944266966
http://obiavidnes.com/obiava/69799/sony-xperia-t--novi-s-garanciya--469lv

Samsung S5250 Wave525
С гаранция 24 месеца.
Работят с всички оператори.
За градовете от страната изпращаме по куриерска фирма с опция за отваряне и тест на продукта.
Приемаме плащане също и с кредитни и дебитни карти.
Предлагаме и лизингови условия.
GSM ЦЕНТЪР - гр. София, бул. Патриарх Евтимий № 11
Тел/GSM:0897783658,0887679619;08944266966
http://obiavidnes.com/obiava/69798/samsung-s5250-wave525

Samsung I9505 Galaxy S4 - нови с гаранция 859лв
С гаранция 24 месеца.
Работят с всички оператори.
За градовете от страната изпращаме по куриерска фирма с опция за отваряне и тест на продукта.
Приемаме плащане също и с кредитни и дебитни карти.
Предлагаме и лизингови условия.
GSM ЦЕНТЪР - гр. София, бул. Патриарх Евтимий № 11
Тел/GSM:0897783658,0887679619;08944266966
http://obiavidnes.com/obiava/69797/samsung-i9505-galaxy-s4---novi-s-garanciya-859lv

Samsung I9305 Galaxy S III LTE - нови с гаранция 659лв
С гаранция 24 месеца.
Работят с всички оператори.
За градовете от страната изпращаме по куриерска фирма с опция за отваряне и тест на продукта.
Приемаме плащане също и с кредитни и дебитни карти.
Предлагаме и лизингови условия.
GSM ЦЕНТЪР - гр. София, бул. Патриарх Евтимий № 11
Тел/GSM:0897783658,0887679619;08944266966
http://obiavidnes.com/obiava/69796/samsung-i9305-galaxy-s-iii-lte---novi-s-garanciya-659lv

Samsung I9300 Galaxy S III
С гаранция 24 месеца.
Работят с всички оператори.
За градовете от страната изпращаме по куриерска фирма с опция за отваряне и тест на продукта.
Приемаме плащане също и с кредитни и дебитни карти.
Предлагаме и лизингови условия.
GSM ЦЕНТЪР - гр. София, бул. Патриарх Евтимий № 11
Тел/GSM:0897783658,0887679619;08944266966
http://obiavidnes.com/obiava/69795/samsung-i9300-galaxy-s-iii

Samsung I9250 Galaxy Nexus - нови с гаранция 549лв.
С гаранция 24 месеца.
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Работят с всички оператори.
За градовете от страната изпращаме по куриерска фирма с опция за отваряне и тест на продукта.
Приемаме плащане също и с кредитни и дебитни карти.
Предлагаме и лизингови условия.
GSM ЦЕНТЪР - гр. София, бул. Патриарх Евтимий № 11
Тел/GSM:0897783658,0887679619;08944266966
http://obiavidnes.com/obiava/69794/samsung-i9250-galaxy-nexus---novi-s-garanciya-549lv

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/69793/chasten-detektiv---detektivska-agenciya-inkognito

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>JPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
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(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/54959/imate-symneniya---0877696928---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
-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/69792/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Детективска Агенция Фокс-София -Детективски Услуги
Детективски услуги от Детективска агенция Фокс
Предлаганите Детективски услуги са
с гарантирана поверителност!
Разкриване на изневери,фирмено разследване,
издирване-лица,наблюдение,консултации.
Съдействие при сделки с имоти-проверка.
Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация и др.
Извършваме ефективни детективски услуги в София, Пловдив, Варна,Бургас
Русе, Плевен, Хасково, Пазарджик, Благоевград, Перник, Стара Загора
и др. населени места в България, а и в чужбина.
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Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
E-mail;office@detective-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/69791/detektivska-agenciya-foks-sofiya--detektivski-uslugi

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/69790/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/69789/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

Samsung I9190 Galaxy S4 mini - нови с гаранция 629лв.
С гаранция 24 месеца.
Работят с всички оператори.
За градовете от страната изпращаме по куриерска фирма с опция за отваряне и тест на продукта.
Приемаме плащане също и с кредитни и дебитни карти.
Предлагаме и лизингови условия.
GSM ЦЕНТЪР - гр. София, бул. Патриарх Евтимий № 11
Тел/GSM:0897783658,0887679619;08944266966
http://obiavidnes.com/obiava/69788/samsung-i9190-galaxy-s4-mini---novi-s-garanciya-629lv

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/69787/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt
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СИГУРНА РАБОТА
Предлагаме ви сигурна работа по интернет небходимо ви е само 30 мин. на ден.Допълнете свободното си време и
увеличете доходите си.Работата е лесна и всеки може да се справи с лекота.Можете да работите от дома си или офиса
ви.В нашия сайт можете да намерите подробности как се плаща и всичко което ви интересува вищте в сайта ни
www.partybux.ovo.bg skype име- obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/69786/sigurna-rabota

Samsung I9001 Galaxy S Plus - нови с гаранция
С гаранция 24 месеца.
Работят с всички оператори.
За градовете от страната изпращаме по куриерска фирма с опция за отваряне и тест на продукта.
Приемаме плащане също и с кредитни и дебитни карти.
Предлагаме и лизингови условия.
GSM ЦЕНТЪР - гр. София, бул. Патриарх Евтимий № 11
Тел/GSM:0897783658,0887679619;08944266966
http://obiavidnes.com/obiava/69785/samsung-i9001-galaxy-s-plus---novi-s-garanciya

Курсове за 7 клас
Център Родина организира курсове за 7 клас по БЕЛ и Математика. Малки групи, опитни преподаватели, постоянен
контрол и висока успеваемост. Записванията за тази учебна година са до изчерпване на местата! Моля, не чакайте
последния момент, за да успеете да се включите в курсовете!
Повече информация можете да намерите на www.kursovete.com или на тел. 02 9888 604.
http://obiavidnes.com/obiava/69784/kursove-za-7-klas

Samsung I8190 Galaxy S III mini - 359лв.
С гаранция 24 месеца.
Работят с всички оператори.
За градовете от страната изпращаме по куриерска фирма с опция за отваряне и тест на продукта.
Приемаме плащане също и с кредитни и дебитни карти.
Предлагаме и лизингови условия.
GSM ЦЕНТЪР - гр. София, бул. Патриарх Евтимий № 11
Тел/GSM:0897783658,0887679619;08944266966
http://obiavidnes.com/obiava/69783/samsung-i8190-galaxy-s-iii-mini---359lv

Стая под наем дава
Стая под наем дава за 1 човек по 130 лв. на месец. Може и двама по 70 лв. на месец. Жилището е тухлено с парно
отопление, топла вода, има и интернет за компютър.
Тел. 0877-813-614, по всяко време, или 851-22-77, Емил.
http://obiavidnes.com/obiava/69782/staya-pod-naem-dava

Курсове за УНСС
Център Родина организира курсове по Български език и Математика за Единните приемни изпити в икономическите
университети. Записванията за тази учебна година са до изчерпване на местата! Моля, не чакайте последния момент, за
да успеете да се включите в курсовете!
Повече информация можете да намерите на www.kursovete.com или на тел. 02 9888 604.
http://obiavidnes.com/obiava/69781/kursove-za-unss

Курсове за матура и УНСС
Център Родина организира комбиниран курс по БЕЛ за задължителната матура и за кандидатстване в УНСС с
литература. Записванията за тази учебна година са до изчерпване на местата! Моля, не чакайте последния момент, за
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да успеете да се включите в курсовете!
Повече информация можете да намерите на www.kursovete.com или на тел. 02 9888 604.
http://obiavidnes.com/obiava/69780/kursove-za-matura-i-unss

Курсове по БЕЛ за матура
Център Родина организира курсове по български език и литература за държавните зрелостни изпити (матура). Малки
групи, опитни преподаватели, постоянен контрол и висока успеваемост. Записванията за тази учебна година са до
изчерпване на местата! Моля, не чакайте последния момент, за да успеете да се включите в курсовете!
Повече информация можете да намерите на www.kursovete.com или на тел. 02 9888 604.
http://obiavidnes.com/obiava/69779/kursove-po-bel-za-matura

Samsung I5800 Galaxy 3-нови с гаранция 199лв.
С гаранция 24 месеца.
Работят с всички оператори.
За градовете от страната изпращаме по куриерска фирма с опция за отваряне и тест на продукта.
Приемаме плащане също и с кредитни и дебитни карти.
Предлагаме и лизингови условия.
GSM ЦЕНТЪР - гр. София, бул. Патриарх Евтимий № 11
Тел/GSM:0897783658,0887679619;08944266966
http://obiavidnes.com/obiava/69778/samsung-i5800-galaxy-3-novi-s-garanciya-199lv

Курсове по английски език за кандидат-студенти
Център Родина организира кандидатстудентски курсове по английски език за кандидатстване във всички университети.
Малки групи, опитни преподаватели, постоянен контрол и висока успеваемост. Записванията за тази учебна година са до
изчерпване на местата! Моля, не чакайте последния момент, за да успеете да се включите в курсовете!
Повече информация можете да намерите на www.kursovete.com или на тел. 02 9888 604.
http://obiavidnes.com/obiava/69777/kursove-po-angliyski-ezik-za-kandidat-studenti

Курсове по география за кандидат-студенти
Център Родина организира кандидатстудентски курсове по география за кандидатстване във всички университети.
Малки групи, опитни преподаватели, постоянен контрол и висока успеваемост. Записванията за тази учебна година са до
изчерпване на местата! Моля, не чакайте последния момент, за да успеете да се включите в курсовете!
Повече информация можете да намерите на www.kursovete.com или на тел. 02 9888 604.
http://obiavidnes.com/obiava/69776/kursove-po-geografiya-za-kandidat-studenti

Samsung I5700 Galaxy Spica
С гаранция 24 месеца.
Работят с всички оператори.
За градовете от страната изпращаме по куриерска фирма с опция за отваряне и тест на продукта.
Приемаме плащане също и с кредитни и дебитни карти.
Предлагаме и лизингови условия.
GSM ЦЕНТЪР - гр. София, бул. Патриарх Евтимий № 11
Тел/GSM:0897783658,0887679619;08944266966
http://obiavidnes.com/obiava/69775/samsung-i5700-galaxy-spica

Samsung B7350 Omnia PRO 4
С гаранция 24 месеца.
Работят с всички оператори.
За градовете от страната изпращаме по куриерска фирма с опция за отваряне и тест на продукта.
Приемаме плащане също и с кредитни и дебитни карти.
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Предлагаме и лизингови условия.
GSM ЦЕНТЪР - гр. София, бул. Патриарх Евтимий № 11
Тел/GSM:0897783658,0887679619;08944266966
http://obiavidnes.com/obiava/69774/samsung-b7350-omnia-pro-4

Курсове по история за кандидат-студенти
Център Родина организира кандидатстудентски курсове по история за кандидатстване във всички университети. Малки
групи, опитни преподаватели, постоянен контрол и висока успеваемост. Записванията за тази учебна година са до
изчерпване на местата! Моля, не чакайте последния момент, за да успеете да се включите в курсовете!
Повече информация можете да намерите на www.kursovete.com или на тел. 02 9888 604.
http://obiavidnes.com/obiava/69773/kursove-po-istoriya-za-kandidat-studenti

Курсове по литература за кандидат-студенти
Център Родина организира кандидатстудентски курсове по литература за кандидатстване във всички университети.
Малки групи, опитни преподаватели, постоянен контрол и висока успеваемост. Записванията за тази учебна година са до
изчерпване на местата! Моля, не чакайте последния момент, за да успеете да се включите в курсовете!
Повече информация можете да намерите на www.kursovete.com или на тел. 02 9888 604.
http://obiavidnes.com/obiava/69772/kursove-po-literatura-za-kandidat-studenti

Samsung N7105 Galaxy Note II LTE- нови с гаранция 829
С гаранция 24 месеца.
Работят с всички оператори.
За градовете от страната изпращаме по куриерска фирма с опция за отваряне и тест на продукта.
Приемаме плащане също и с кредитни и дебитни карти.
Предлагаме и лизингови условия.
GSM ЦЕНТЪР - гр. София, бул. Патриарх Евтимий № 11
Тел/GSM:0897783658,0887679619;08944266966
http://obiavidnes.com/obiava/69771/samsung-n7105-galaxy-note-ii-lte--novi-s-garanciya-829

Курсове по математика за кандидат-студенти
Център Родина организира кандидатстудентски курсове по математика за кандидатстване във всички университети.
Малки групи, опитни преподаватели, постоянен контрол и висока успеваемост. Записванията за тази учебна година са до
изчерпване на местата! Моля, не чакайте последния момент, за да успеете да се включите в курсовете!
Повече информация можете да намерите на www.kursovete.com или на тел. 02 9888 604.
http://obiavidnes.com/obiava/69770/kursove-po-matematika-za-kandidat-studenti

Курсове по биология и химия за кандидат-студенти
Център Родина организира кандидатстудентски курсове по биология и химия за кандидатстване в медицинските
университети. Малки групи, опитни преподаватели, постоянен контрол и висока успеваемост. Записванията за тази
учебна година са до изчерпване на местата! Моля, не чакайте последния момент, за да успеете да се включите в
курсовете!
Повече информация можете да намерите на www.kursovete.com или на тел. 02 9888 604.
http://obiavidnes.com/obiava/69769/kursove-po-biologiya-i-himiya-za-kandidat-studenti

Nokia N9- нови с гаранция 379.лв.
С гаранция 24 месеца.
Работят с всички оператори.
За градовете от страната изпращаме по куриерска фирма с опция за отваряне и тест на продукта.
Приемаме плащане също и с кредитни и дебитни карти.
Предлагаме и лизингови условия.
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GSM ЦЕНТЪР - гр. София, бул. Патриарх Евтимий № 11
Тел/GSM:0897783658,0887679619;08944266966
http://obiavidnes.com/obiava/69768/nokia-n9--novi-s-garanciya-379lv

Таблет MID-72C, WM 8880, 1.5GHz, 2-ядрен
Характеристики на PRIVILEG MID-72C
Операционна система
Google Android 4.2
Процесор
WM 8880, 1.5GHz, 2-ядрен
Графичен процесор
Mali 400 3D хардуерно ускорение
Oперативна памет
1GB DDR3 RAM
Вътрешна памет
8GB NandFlash
Външна памет
Поддържа външна micro SD карта, до 32 GB
Издръжливост на батерията
до 5 часа при непрекъснато видеовъзпроизвеждане и
до 72 часа в режим на готовност
Дисплей
7" (17.9 cm), 800x480 пиксела
Комуникация
Безжична мрежа
WI-FI: 802.11 b/g/n
USB
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Micro USB 2.0
Интерфейс
Micro USB 2.0 порт x 1, mini-HDMI 1.4 порт x 1,
Вход за слушалки - 3.5 mm, слот за micro SD карти
OTG функция
Връзка към жични клавиатура и мишка
Да, (посредством преходник USB,
може да се връзва към мишка, клавиатура и други)
Поддръжка на външен твърд диск
Дa
Поддържани формати
Поддържани аудио формати:
MP3/WAV/AAC PLAYER
Поддържани видео формати:
AVI, 3GP/MP4, MPG, RMVB, MKV, MOV, FLV, WMV, 1080p
Поддържани формати изображения:
JPG, JPEG, BMP, PNG
Аудио и видео
Видео запис
Да
Високоговорител
Да
Микрофон
Да, вграден микрофон
Акселерометър

Страница 46/140

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

13.10.2013

G-сензор
Камера
Задна камера, резолюция
2.0 MP
Фронтална камера, резолюция
VGA
Други
Инсталирани приложения
Да, (на разположение над 600 000 приложения в
Google Play, повечето безплатни)
Размери
190 x 110 x 12 mm
Тегло
~304 гр
ГАРАНЦИЯ - 12 МЕСЕЦА

ГАРАНЦИЯ - 12 МЕСЕЦА

http://obiavidnes.com/obiava/69767/tablet-mid-72c-wm-8880-15ghz-2-yadren

Nokia Lumia 820
С гаранция 24 месеца.
Работят с всички оператори.
За градовете от страната изпращаме по куриерска фирма с опция за отваряне и тест на продукта.
Приемаме плащане също и с кредитни и дебитни карти.
Предлагаме и лизингови условия.
GSM ЦЕНТЪР - гр. София, бул. Патриарх Евтимий № 11
Тел/GSM:0897783658,0887679619;08944266966
http://obiavidnes.com/obiava/69766/nokia-lumia-820

Nokia E71
С гаранция 24 месеца.
Работят с всички оператори.
За градовете от страната изпращаме по куриерска фирма с опция за отваряне и тест на продукта.
Приемаме плащане също и с кредитни и дебитни карти.
Предлагаме и лизингови условия.
GSM ЦЕНТЪР - гр. София, бул. Патриарх Евтимий № 11
Тел/GSM:0897783658,0887679619;08944266966
http://obiavidnes.com/obiava/69765/nokia-e71
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Nokia 6303 classic-нови с гаранция 239 лв.
С гаранция 24 месеца.
Работят с всички оператори.
За градовете от страната изпращаме по куриерска фирма с опция за отваряне и тест на продукта.
Приемаме плащане също и с кредитни и дебитни карти.
Предлагаме и лизингови условия.
GSM ЦЕНТЪР - гр. София, бул. Патриарх Евтимий № 11
Тел/GSM:0897783658,0887679619;08944266966
http://obiavidnes.com/obiava/69764/nokia-6303-classic-novi-s-garanciya-239-lv

Професионални машини за фрешове
Машини за изцеждане на фрешове
http://obiavidnes.com/obiava/69763/profesionalni-mashini-za-freshove

Nokia 6300 - нови с гаранция 189лв.
С гаранция 24 месеца.
Работят с всички оператори.
За градовете от страната изпращаме по куриерска фирма с опция за отваряне и тест на продукта.
Приемаме плащане също и с кредитни и дебитни карти.
Предлагаме и лизингови условия.
GSM ЦЕНТЪР - гр. София, бул. Патриарх Евтимий № 11
Тел/GSM:0897783658,0887679619;08944266966
http://obiavidnes.com/obiava/69762/nokia-6300---novi-s-garanciya-189lv

Motorola DEXT - нови с гаранция 229лв.
С гаранция 24 месеца.
Работят с всички оператори.
За градовете от страната изпращаме по куриерска фирма с опция за отваряне и тест на продукта.
Приемаме плащане също и с кредитни и дебитни карти.
Предлагаме и лизингови условия.
GSM ЦЕНТЪР - гр. София, бул. Патриарх Евтимий № 11
Тел/GSM:0897783658,0887679619;08944266966
http://obiavidnes.com/obiava/69761/motorola-dext---novi-s-garanciya-229lv

LG Optimus Black P970 - 299лв
С гаранция 24 месеца.
Работят с всички оператори.
За градовете от страната изпращаме по куриерска фирма с опция за отваряне и тест на продукта.
Приемаме плащане също и с кредитни и дебитни карти.
Предлагаме и лизингови условия.
GSM ЦЕНТЪР - гр. София, бул. Патриарх Евтимий № 11
Тел/GSM:0897783658,0887679619;08944266966
http://obiavidnes.com/obiava/69760/lg-optimus-black-p970---299lv

Курсове по математика
Курсове по математика за седмокласници, зрелостници и кандидат-студенти, отлична методика на обучение,
квалифицирани преподаватели с опит, малки групи или индивидуално /частни уроци/, висока успеваемост.
София – „ELINA” - 986-69-66, 980-32-53, 0888-616-911.
За повече информация посетете: http://www.elina-av.com
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http://obiavidnes.com/obiava/69759/kursove-po-matematika

Курсове по български език и литература
Курсове по български език и литература за седмокласници, зрелостници и кандидат-студенти, отлична методика на
обучение, квалифицирани преподаватели с опит, малки групи или индивидуално /частни уроци/, висока успеваемост.
София – „ELINA” - 986-69-66, 980-32-53, 0888-616-911.
За повече информация посетете: http://www.elina-av.com
http://obiavidnes.com/obiava/69758/kursove-po-bylgarski-ezik-i-literatura

Курсове по английски език
Курсове по английски език за кандидат-студенти и матура, отлична методика на обучение,
преподаватели с опит, малки групи или индивидуално /частни уроци/, висока успеваемост.
София – „ELINA” - 986-69-66, 980-32-53, 0888-616-911.
За повече информация посетете: http://www.elina-av.com

квалифицирани

http://obiavidnes.com/obiava/69757/kursove-po-angliyski-ezik

Курсове по история
Курсове по история за кандидат-студенти и матура, отлична методика на обучение, квалифицирани преподаватели с
опит, малки групи или индивидуално /частни уроци/, висока успеваемост.
София – „ELINA” - 986-69-66, 980-32-53, 0888-616-911.
За повече информация посетете: http://www.elina-av.com
http://obiavidnes.com/obiava/69756/kursove-po-istoriya

Riddex Pro Plus - уред против гризачи, хлебарки,
Riddex Pro Plus - уред против гризачи, хлебарки, мравки, паяци
Отървете дома си на плъхове, мишки и хлебарки и други досадни вредители!
Както сте виждали по телевизията, просто включвате Riddex Pro Plus и уредът започва да работи веднага!
"Риддекс Про Плюс" превръща дома ви в една невидима репелент област, в която гризачите просто не може да живеят.
Използва се патентована Digital Pulse технология от Motorola с Freescale микропроцесор.Ридекс Про създава непоносима
среда за вредителите,
дори и в стените, прогонва ги далеч от дома ви. Riddex Pro Plus включва също и вградена нощна светлина и LED светлини.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/69755/riddex-pro-plus---ured-protiv-grizachi-hlebarki

Курсове по география
Курсове по география за кандидат-студенти и матура, отлична методика на обучение, квалифицирани преподаватели с
опит, малки групи или индивидуално /частни уроци/, висока успеваемост.
София – „ELINA” - 986-69-66, 980-32-53, 0888-616-911.
За повече информация посетете: http://www.elina-av.com
http://obiavidnes.com/obiava/69754/kursove-po-geografiya

LG Optimus Me P350 - нови с гаранция 159лв.
С гаранция 24 месеца.
Работят с всички оператори.
За градовете от страната изпращаме по куриерска фирма с опция за отваряне и тест на продукта.
Приемаме плащане също и с кредитни и дебитни карти.
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Предлагаме и лизингови условия.
GSM ЦЕНТЪР - гр. София, бул. Патриарх Евтимий № 11
Тел/GSM:0897783658,0887679619;08944266966
http://obiavidnes.com/obiava/69753/lg-optimus-me-p350---novi-s-garanciya-159lv

Magic Ex Hose Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти
Magic Ex Hose
Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Сгънат 8 метра - разгънат 23 метра
Подарък пистолет с 5 режима на пръскане
без да се усуква, сгъва и заплита
разгъвате и сгъвате за секунди
устойчив на износване
миете двора и колата
поливате-градината, тревата и цветята
Лесно се плъзга през градината, по стълбите, без да се пречупва или усуква!
Маркучът е изработен от висококачествен материал, който го прави здрав и в същото време много гъвкав.
Дебелите стени осигуряват надеждност и дълъг живот на материала.
Градински "магически" маркуч - характеристика:
Размери: 8м./22.5м.
Тегло: 1 кг.
Произход: Китай
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/69752/magic-ex-hose--magicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-pyti

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
ЧАС.
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ – ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА
ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА :
ОСИГУРЯВАМЕ "КУПУВАЧ" на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ –
ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ И ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство.
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ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост,
съдебни изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по
ДДС, ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Какво предлагаме на своите клиенти:
В рамките на 1 ЧАС осъществяваме процедура по прехвърляне на дяловете или акциите на търговските дружества,
контрола и управлението на дружествата се поема от новия собственик и по този начин ОСВОБОЖДАВАМЕ
настоящите собственици или управители на дружествата от отговорността за действията по управлението на
фирмите.
Професионално консултиране на фирми със задължения по Закона за ДДС и ЗКПО.
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори ние сме Вашето решение с
компетентно съдействие.
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. "Цанко Церковски" №39
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
0884 57 80 53
0877 37 20 83
ПРИЕМАМЕ ОБАЖДАНИЯ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ !!!
http://obiavidnes.com/obiava/69751/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

LG Optimus 3D - нови с гаранция
С гаранция 24 месеца.
Работят с всички оператори.
За градовете от страната изпращаме по куриерска фирма с опция за отваряне и тест на продукта.
Приемаме плащане също и с кредитни и дебитни карти.
Предлагаме и лизингови условия.
GSM ЦЕНТЪР - гр. София, бул. Патриарх Евтимий № 11
Тел/GSM:0897783658,0887679619;08944266966
http://obiavidnes.com/obiava/69750/lg-optimus-3d---novi-s-garanciya

LG E900 Optimus 7
С гаранция 24 месеца.
Работят с всички оператори.
За градовете от страната изпращаме по куриерска фирма с опция за отваряне и тест на продукта.
Приемаме плащане също и с кредитни и дебитни карти.
Предлагаме и лизингови условия.
GSM ЦЕНТЪР - гр. София, бул. Патриарх Евтимий № 11
Тел/GSM:0897783658,0887679619;08944266966
http://obiavidnes.com/obiava/69749/lg-e900-optimus-7

Продавам Samsung Galaxy S4 Quad Core реплика
Продавам Samsung Galaxy S4 Quad Core реплика
Продавам SAMSUNG GALAXY S4 реплика (1:1 с оригинала) със следните параметри:
i9500 phone/s4 MTK 6589 andorid 4.2+4.8Inch 1920x1080+2gRam+4g ROM+12MP Camera +gps+3g phone
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Highlights:
S4 I9500
Operation System :Android 4.2 jelly bean (real)
CPU:MTK6589 Quad core 1.2 GHz
RAM : 2GB
ROM:4GB ( Support TF Card up to 32GB)
Screen:4.8 inch Touch Screen Resolution: IPS srceen, 1600K Colors
Wireless:WiFi 802.11b/g, GPRS/EDGE/3G, Bluetooth 2.1, FM Radio
TV:No.
sensor:G-sensor, Light sensor, Distance Sensor, Motion Sensor
Keyboard:Vibrant keyboard input.
Ports:Micro-phone. Speaker, Mini USB 2.0, 3.5mm Standard Earphone Jack.
Battery type:2600mAh Rechargable polymer lithium battery; Charger: 100/240V 60Hz, USB/Travel Charger
Work Time:Talking Time: Up To 4Hours. Standby Time: Up To 200 Hours
Multi-Media Format Voice: MP3/WAV/AMR/AAC; Video:3GP,MPEG4,AVI,RMVB; Picture: JPEG/BMP/GIF; eBook: TXT, PDF,
MS Office Word, PPT, Excel. ( Some formats may require additional apps support.)
Language :Multi Language (Bahsa Indonesia, Bahsa Melayu, German, English, Spanish, French, Italian, Portuguese, Turkey,
Russian etc. pls check real photo)
Software:Android Market Place, Social Networking, Gaming, MS Office ,Gmail, Mail exchanger, etc.
Additional Features:Calendar, Alarm clock, Calculator, MMS, 3D Music, Advanced App Killer, Aldiko eBook, Browser, Yahoo,
Messenger, Calibrator, Camera, Car Home, Contacts, Desk Clock, eBuddy, Email, File Explorer, Face Book, Gallery, Gmail,
Latitude, Maps, Market Place, Messaging , MSN Talk, Music Player, Navigation, Phone, Places, Robo Defence, Sound Recorder,
Gtalk, Weather, ThinkFree Mobile, Twitter, Voice Mail, Voice Dialer, WikiMobile, Wireless Keyboard, YouTube, Facebook, MSN
(Notice: The apps mentioned above may not all pre-installed. The end users can download apps from Android Market place.)
Item size:136.6x69.8x8.9mm
Color:white
Net weight:156g (exclude accessories)
http://obiavidnes.com/obiava/69748/prodavam-samsung-galaxy-s4-quad-core-replika

Найсер Дайсер Кухненско ренде - помощник на всяка домакиня
Найсер Дайсер Кухненско ренде - помощник на всяка домакиня
Имате желание да зарадвате съпругата си?
Ето имате шанс като закупите от нашият артикул -кухненско ренде.
Какви са преимуществата на кухненското ренде Найсер Дайсер Плюс?
С Найсер Дайсер работите без сълзи, без дразнене и миризми
Nicer Dicer Plus реже лесно, бързо и без усилия
Изпитвате задоволство от резултатите при всяко ползване на кухненското ренде.
Найсер Дайсер предпазва ръцете от порязване.
Безопасен за деца
Лесно режете всякакви видове плодове и зеленчуци с различни по големина форми.
Бързо и лесно нарязвате ситно зеленчуци, плодове, месо, сирене,.Може да се мие в миялна машина.Цена 59лв
1 Лесен и удобен за употреба от цялото семейство
2 Реже лесно, бързо и без усилия
3 Безопасен за деца
4 Предпазва ръцете от порязване
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
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www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/69747/nayser-dayser-kuhnensko-rende---pomoshtnik-na-vsyaka-domakinya

Парктроник за автомобил
Парктроник за автомобил
Парктроник за автомобил – ултразвукова помощна система за паркиране с LCD дисплей и звукова сигнализация.
Паркирайте безпроблемно, независимо дали е ден или нощ, дали вали дъжд или сняг или пък има гъста мъгла !
Парктроник за автомобил – ултразвукова помощна система за паркиране с LCD дисплей и звукова сигнализация.
Основните параметри на продукта са: - 4 сензора за точно отчитане на разстоянието до препятствия посредством
ултразвук 3 зони на отчитане: 0.05 – 0.5 м, 0.5 – 0.9 м, 0.9 – 1.5 м Цветен LCD дисплей с показване на очертанията на автомобила и разстоянието до препятствия.
произход: Китай гаранция: 12 месеца
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/69746/parktronik-za-avtomobil

Вулканични камъни
Вулканични камъни
Релакс с горещи вулканични камъни ! Масажът с горещи камъни (стоун терапия),
е един от най-древните методи за релаксация и оздравяване. При контакт с тялото предварително затоплените гладки
лава-камьни
предават своята природна енергия, чрез която се превьзмогва умората и стреса и релаксира нервната система.
Премахва се енергийния дисбаланс, отпускат се мускулите и се подобрява гьвкавостта на ставите.
Сьчетанието на енергийното вьздействие на лава-камьните с ритуала на мануалния масаж стимулира прилив на
позитивна енергия,
добро здраве и душевна хармония. В какво се състои лечебният ефект на масажа с горещи камъни?
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/69745/vulkanichni-kamyni

HTC Windows Phone 8X - нови с гаранция 459лв.
С гаранция 24 месеца.
Работят с всички оператори.
За градовете от страната изпращаме по куриерска фирма с опция за отваряне и тест на продукта.
Приемаме плащане също и с кредитни и дебитни карти.
Предлагаме и лизингови условия.
GSM ЦЕНТЪР - гр. София, бул. Патриарх Евтимий № 11
Тел/GSM:0897783658,0887679619;08944266966
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http://obiavidnes.com/obiava/69744/htc-windows-phone-8x---novi-s-garanciya-459lv

HTC Salsa
С гаранция 24 месеца.
Работят с всички оператори.
За градовете от страната изпращаме по куриерска фирма с опция за отваряне и тест на продукта.
Приемаме плащане също и с кредитни и дебитни карти.
Предлагаме и лизингови условия.
GSM ЦЕНТЪР - гр. София, бул. Патриарх Евтимий № 11
Тел/GSM:0897783658,0887679619;08944266966
http://obiavidnes.com/obiava/69743/htc-salsa

HTC Radar - нови с гаранция 369лв.
С гаранция 24 месеца.
Работят с всички оператори.
За градовете от страната изпращаме по куриерска фирма с опция за отваряне и тест на продукта.
Приемаме плащане също и с кредитни и дебитни карти.
Предлагаме и лизингови условия.
GSM ЦЕНТЪР - гр. София, бул. Патриарх Евтимий № 11
Тел/GSM:0897783658,0887679619;08944266966
http://obiavidnes.com/obiava/69742/htc-radar---novi-s-garanciya-369lv

HTC One X+ - нови гаранция 719лв
С гаранция 24 месеца.
Работят с всички оператори.
За градовете от страната изпращаме по куриерска фирма с опция за отваряне и тест на продукта.
Приемаме плащане също и с кредитни и дебитни карти.
Предлагаме и лизингови условия.
GSM ЦЕНТЪР - гр. София, бул. Патриарх Евтимий № 11
Тел/GSM:0897783658,0887679619;08944266966
http://obiavidnes.com/obiava/69741/htc-one-x---novi-garanciya-719lv

HTC One X - нови гаранция 639лв
С гаранция 24 месеца.
Работят с всички оператори.
За градовете от страната изпращаме по куриерска фирма с опция за отваряне и тест на продукта.
Приемаме плащане също и с кредитни и дебитни карти.
Предлагаме и лизингови условия.
GSM ЦЕНТЪР - гр. София, бул. Патриарх Евтимий № 11
Тел/GSM:0897783658,0887679619;08944266966
http://obiavidnes.com/obiava/69740/htc-one-x---novi-garanciya-639lv

HTC Legend - нови с гаранция 289лв.
С гаранция 24 месеца.
Работят с всички оператори.
За градовете от страната изпращаме по куриерска фирма с опция за отваряне и тест на продукта.
Приемаме плащане също и с кредитни и дебитни карти.
Предлагаме и лизингови условия.
GSM ЦЕНТЪР - гр. София, бул. Патриарх Евтимий № 11
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Тел/GSM:0897783658,0887679619;08944266966
http://obiavidnes.com/obiava/69739/htc-legend---novi-s-garanciya-289lv

HTC Hero - нови с гаранция
С гаранция 24 месеца.
Работят с всички оператори.
За градовете от страната изпращаме по куриерска фирма с опция за отваряне и тест на продукта.
Приемаме плащане също и с кредитни и дебитни карти.
Предлагаме и лизингови условия.
GSM ЦЕНТЪР - гр. София, бул. Патриарх Евтимий № 11
Тел/GSM:0897783658,0887679619;08944266966
http://obiavidnes.com/obiava/69738/htc-hero---novi-s-garanciya

HTC Desire S- нови с гаранция 319лв.
С гаранция 24 месеца.
Работят с всички оператори.
За градовете от страната изпращаме по куриерска фирма с опция за отваряне и тест на продукта.
Приемаме плащане също и с кредитни и дебитни карти.
Предлагаме и лизингови условия.
GSM ЦЕНТЪР - гр. София, бул. Патриарх Евтимий № 11
Тел/GSM:0897783658,0887679619;08944266966
http://obiavidnes.com/obiava/69737/htc-desire-s--novi-s-garanciya-319lv

HTC Desire HD- нови с гаранция
С гаранция 24 месеца.
Работят с всички оператори.
За градовете от страната изпращаме по куриерска фирма с опция за отваряне и тест на продукта.
Приемаме плащане също и с кредитни и дебитни карти.
Предлагаме и лизингови условия.
GSM ЦЕНТЪР - гр. София, бул. Патриарх Евтимий № 11
Тел/GSM:0897783658,0887679619;08944266966
http://obiavidnes.com/obiava/69736/htc-desire-hd--novi-s-garanciya

HTC Desire 500
С гаранция 24 месеца.
Работят с всички оператори.
За градовете от страната изпращаме по куриерска фирма с опция за отваряне и тест на продукта.
Приемаме плащане също и с кредитни и дебитни карти.
Предлагаме и лизингови условия.
GSM ЦЕНТЪР - гр. София, бул. Патриарх Евтимий № 11
Тел/GSM:0897783658,0887679619;08944266966
http://obiavidnes.com/obiava/69735/htc-desire-500

HTC Desire S- нови с гаранция
С гаранция 24 месеца.
Работят с всички оператори.
За градовете от страната изпращаме по куриерска фирма с опция за отваряне и тест на продукта.
Приемаме плащане също и с кредитни и дебитни карти.
Предлагаме и лизингови условия.
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GSM ЦЕНТЪР - гр. София, бул. Патриарх Евтимий № 11
Тел/GSM:0897783658,0887679619;08944266966
http://obiavidnes.com/obiava/69734/htc-desire-s--novi-s-garanciya

HTC Aria - нови с гаранция 299лв.
С гаранция 24 месеца.
Работят с всички оператори.
За градовете от страната изпращаме по куриерска фирма с опция за отваряне и тест на продукта.
Приемаме плащане също и с кредитни и дебитни карти.
Предлагаме и лизингови условия.
GSM ЦЕНТЪР - гр. София, бул. Патриарх Евтимий № 11
Тел/GSM:0897783658,0887679619;08944266966
http://obiavidnes.com/obiava/69733/htc-aria---novi-s-garanciya-299lv

BlackBerry Z10 - нови с гаранция 599лв.
С гаранция 24 месеца.
Работят с всички оператори.
За градовете от страната изпращаме по куриерска фирма с опция за отваряне и тест на продукта.
Приемаме плащане също и с кредитни и дебитни карти.
Предлагаме и лизингови условия.
GSM ЦЕНТЪР - гр. София, бул. Патриарх Евтимий № 11
Тел/GSM:0897783658,0887679619;08944266966
http://obiavidnes.com/obiava/69732/blackberry-z10---novi-s-garanciya-599lv

BlackBerry Q10 - нови с гаранция 879лв.
С гаранция 24 месеца.
Работят с всички оператори.
За градовете от страната изпращаме по куриерска фирма с опция за отваряне и тест на продукта.
Приемаме плащане също и с кредитни и дебитни карти.
Предлагаме и лизингови условия.
GSM ЦЕНТЪР - гр. София, бул. Патриарх Евтимий № 11
Тел/GSM:0897783658,0887679619;08944266966
http://obiavidnes.com/obiava/69731/blackberry-q10---novi-s-garanciya-879lv

BlackBerry Bold 9900-нови с гаранция 579лв.
С гаранция 24 месеца.
Работят с всички оператори.
За градовете от страната изпращаме по куриерска фирма с опция за отваряне и тест на продукта.
Приемаме плащане също и с кредитни и дебитни карти.
Предлагаме и лизингови условия.
GSM ЦЕНТЪР - гр. София, бул. Патриарх Евтимий № 11
Тел/GSM:0897783658,0887679619;08944266966
http://obiavidnes.com/obiava/69730/blackberry-bold-9900-novi-s-garanciya-579lv

BlackBerry Torch 9800
С гаранция 24 месеца.
Работят с всички оператори.
За градовете от страната изпращаме по куриерска фирма с опция за отваряне и тест на продукта.
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Приемаме плащане също и с кредитни и дебитни карти.
Предлагаме и лизингови условия.
GSM ЦЕНТЪР - гр. София, бул. Патриарх Евтимий № 11
Тел/GSM:0897783658,0887679619;08944266966
http://obiavidnes.com/obiava/69729/blackberry-torch-9800

BlackBerry Torch 9810
С гаранция 24 месеца.
Работят с всички оператори.
За градовете от страната изпращаме по куриерска фирма с опция за отваряне и тест на продукта.
Приемаме плащане също и с кредитни и дебитни карти.
Предлагаме и лизингови условия.
GSM ЦЕНТЪР - гр. София, бул. Патриарх Евтимий № 11
Тел/GSM:0897783658,0887679619;08944266966
http://obiavidnes.com/obiava/69728/blackberry-torch-9810

BlackBerry Bold 9790 - нови с гаранция 449лв
С гаранция 24 месеца.
Работят с всички оператори.
За градовете от страната изпращаме по куриерска фирма с опция за отваряне и тест на продукта.
Приемаме плащане също и с кредитни и дебитни карти.
Предлагаме и лизингови условия.
GSM ЦЕНТЪР - гр. София, бул. Патриарх Евтимий № 11
Тел/GSM:0897783658,0887679619;08944266966
http://obiavidnes.com/obiava/69727/blackberry-bold-9790---novi-s-garanciya-449lv

BlackBerry Bold 9780 -нови с гаранция 459лв
С гаранция 24 месеца.
Работят с всички оператори.
За градовете от страната изпращаме по куриерска фирма с опция за отваряне и тест на продукта.
Приемаме плащане също и с кредитни и дебитни карти.
Предлагаме и лизингови условия.
GSM ЦЕНТЪР - гр. София, бул. Патриарх Евтимий № 11
Тел/GSM:0897783658,0887679619;08944266966
http://obiavidnes.com/obiava/69726/blackberry-bold-9780--novi-s-garanciya-459lv

BlackBerry Bold 9700
С гаранция 24 месеца.
Работят с всички оператори.
За градовете от страната изпращаме по куриерска фирма с опция за отваряне и тест на продукта.
Приемаме плащане също и с кредитни и дебитни карти.
Предлагаме и лизингови условия.
GSM ЦЕНТЪР - гр. София, бул. Патриарх Евтимий № 11
Тел/GSM:0897783658,0887679619;08944266966
http://obiavidnes.com/obiava/69725/blackberry-bold-9700

Лаптоп HP Compaq nc6910p- Intel Core 2 Duo T7500 (2x2,20Ghz) / 2GB RAM DDR2 / 120GB HDD /
DVD-RW – 279,00лв.
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Лаптоп HP Compaq nc6910p- Intel Core 2 Duo T7500 (2x2,20Ghz) / 2GB RAM DDR2 / 120GB HDD / DVD-RW – 279,00лв.
Дисплей: 14.1" (35.81 см) 1280х800
Процесор: Intel Core Duo T 7500 (2x2,20Ghz) L2 4MB Cache
Рам памет: 2GB DDR2 SODIMM
http://obiavidnes.com/obiava/69724/laptop-hp-compaq-nc6910p--intel-core-2-duo-t7500-2x220ghz--2gb-ram-ddr2--12

МАТЕМАТИКА – подготовка за матура
Учебен център Орбис провежда подготовка за матура по математика. Обучението е целогодишно в удобно за учениците
и преподавателя време и включва преговор на учебния материал, тренировъчни тестове и упражнения по формата на
изпита, както и провеждане на пробни изпити. Цена: 15 лева на учебен час. При двама курсисти цената е 12 лева на
учебен час.
За повече информация:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/69723/matematika--podgotovka-za-matura

Подготовка по български език за матура и кандидатстудентски изпити
Учебен център Орбис провежда подготовка за матура по български език. Обучението е целогодишно в удобно за
учениците и преподавателя време и включва преговор на учебния материал, тренировъчни тестове и упражнения по
формата на изпита, както и провеждане на пробни изпити. Цена: 15 лева на учебен час. При двама курсисти цената е 12
лева на учебен час.
За повече информация:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/69722/podgotovka-po-bylgarski-ezik-za-matura-i-kandidatstudentski-izpiti

BlackBerry Curve 9380 - нови с гаранция 399лв.
С гаранция 24 месеца.
Работят с всички оператори.
За градовете от страната изпращаме по куриерска фирма с опция за отваряне и тест на продукта.
Приемаме плащане също и с кредитни и дебитни карти.
Предлагаме и лизингови условия.
GSM ЦЕНТЪР - гр. София, бул. Патриарх Евтимий № 11
Тел/GSM:0897783658,0887679619;08944266966
http://obiavidnes.com/obiava/69721/blackberry-curve-9380---novi-s-garanciya-399lv

BlackBerry Curve 9360
С гаранция 24 месеца.
Работят с всички оператори.
За градовете от страната изпращаме по куриерска фирма с опция за отваряне и тест на продукта.
Приемаме плащане също и с кредитни и дебитни карти.
Предлагаме и лизингови условия.
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GSM ЦЕНТЪР - гр. София, бул. Патриарх Евтимий № 11
Тел/GSM:0897783658,0887679619;08944266966
http://obiavidnes.com/obiava/69720/blackberry-curve-9360

Подготовка за матура по немски език
Учебен център Орбис провежда подготовка за матура по немски език. Обучението е целогодишно в удобно за учениците и
преподавателя време и включва преговор на учебния материал, тренировъчни тестове и упражнения по формата на
изпита, както и провеждане на пробни изпити. Цена: 15 лева на учебен час. При двама курсисти цената е 12 лева на
учебен час.
За повече информация:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/69719/podgotovka-za-matura-po-nemski-ezik

Подготовка за матура по английски език
Учебен център Орбис провежда подготовка за матура по английски език. Обучението е целогодишно в удобно за
учениците и преподавателя време и включва преговор на учебния материал, тренировъчни тестове и упражнения по
формата на изпита, както и провеждане на пробни изпити. Цена: 15 лева на учебен час. При двама курсисти цената е 12
лева на учебен час.
За повече информация:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/69718/podgotovka-za-matura-po-angliyski-ezik

BlackBerry Curve 9320
С гаранция 24 месеца.
Работят с всички оператори.
За градовете от страната изпращаме по куриерска фирма с опция за отваряне и тест на продукта.
Приемаме плащане също и с кредитни и дебитни карти.
Предлагаме и лизингови условия.
GSM ЦЕНТЪР - гр. София, бул. Патриарх Евтимий № 11
Тел/GSM:0897783658,0887679619;08944266966
http://obiavidnes.com/obiava/69717/blackberry-curve-9320

ИСПАНСКИ ЕЗИК - подготовка за матура
Учебен център Орбис провежда подготовка за матура по испански език. Обучението е целогодишно в удобно за
учениците и преподавателя време и включва преговор на учебния материал, тренировъчни тестове и упражнения по
формата на изпита, както и провеждане на пробни изпити. Цена: 15 лева на учебен час. При двама курсисти цената е 12
лева на учебен час.
За повече информация:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
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http://obiavidnes.com/obiava/69716/ispanski-ezik---podgotovka-za-matura

BlackBerry Curve 9220 - нови с гаранция 289лв
С гаранция 24 месеца.
Работят с всички оператори.
За градовете от страната изпращаме по куриерска фирма с опция за отваряне и тест на продукта.
Приемаме плащане също и с кредитни и дебитни карти.
Предлагаме и лизингови условия.
GSM ЦЕНТЪР - гр. София, бул. Патриарх Евтимий № 11
Тел/GSM:0897783658,0887679619;08944266966
http://obiavidnes.com/obiava/69715/blackberry-curve-9220---novi-s-garanciya-289lv

Подготовка за матура по френски език
Учебен център Орбис провежда подготовка за матура по френски език. Обучението е целогодишно в удобно за учениците
и преподавателя време и включва преговор на учебния материал, тренировъчни тестове и упражнения по формата на
изпита, както и провеждане на пробни изпити. Цена: 15 лева на учебен час. При двама курсисти цената е 12 лева на
учебен час.
За повече информация:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
тел. 02 8438363; 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/69714/podgotovka-za-matura-po-frenski-ezik

BlackBerry Pearl 3G 9105 - нови с гаранция 289лв
С гаранция 24 месеца.
Работят с всички оператори.
За градовете от страната изпращаме по куриерска фирма с опция за отваряне и тест на продукта.
Приемаме плащане също и с кредитни и дебитни карти.
Предлагаме и лизингови условия.
GSM ЦЕНТЪР - гр. София, бул. Патриарх Евтимий № 11
Тел/GSM:0897783658,0887679619;08944266966
http://obiavidnes.com/obiava/69713/blackberry-pearl-3g-9105---novi-s-garanciya-289lv

ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК - подготовка за матура
Учебен център Орбис провежда подготовка за матура по италиански език. Обучението е целогодишно в удобно за
учениците и преподавателя време и включва преговор на учебния материал, тренировъчни тестове и упражнения по
формата на изпита, както и провеждане на пробни изпити. Цена: 15 лева на учебен час. При двама курсисти цената е 12
лева на учебен час.
За повече информация:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02 8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/69712/italianski--ezik---podgotovka-za-matura

Подготовка за матура и кандидатстудентски изпити
Учебен център Орбис организира подготовка за матура и кандидатстудентски изпити по немски, английски, френски,
испански, италиански, български език и математика. Езиковото обучение включва граматичен преговор, решаване на
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тестове и писане на есе. Часовете се провеждат в удобно за учениците и преподавателя време. Цена: 15 лева на учебен
час. При двама курсисти цената е 12 лева на учебен час
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/69711/podgotovka-za-matura-i-kandidatstudentski-izpiti

BlackBerry Curve 8900 - нови с гаранция 299лв.
С гаранция 24 месеца.
Работят с всички оператори.
За градовете от страната изпращаме по куриерска фирма с опция за отваряне и тест на продукта.
Приемаме плащане също и с кредитни и дебитни карти.
Предлагаме и лизингови условия.
GSM ЦЕНТЪР - гр. София, бул. Патриарх Евтимий № 11
Тел/GSM:0897783658,0887679619;08944266966
http://obiavidnes.com/obiava/69710/blackberry-curve-8900---novi-s-garanciya-299lv

Apple iPhone 5 - нови с гаранция
16GB.
С гаранция 24 месеца.
За градовете от страната изпращаме по куриерска фирма с опция за отваряне и тест на продукта.
Приемаме плащане също и с кредитни и дебитни карти.
Предлагаме и лизингови условия.
GSM ЦЕНТЪР - гр. София, бул. Патриарх Евтимий № 11
Тел/GSM:0897783658,0887679619;08944266966
http://obiavidnes.com/obiava/69709/apple-iphone-5---novi-s-garanciya

Apple iPhone 4 - нови с гаранция 699лв
32GB.
С гаранция 24 месеца.
NEVERLOCK - фабрично отключени.
Работят с всички оператори.
За градовете от страната изпращаме по куриерска фирма с опция за отваряне и тест на продукта.
Приемаме плащане също и с кредитни и дебитни карти.
Предлагаме и лизингови условия.
GSM ЦЕНТЪР - гр. София, бул. Патриарх Евтимий № 11
Тел/GSM:0897783658,0887679619;08944266966
http://obiavidnes.com/obiava/69708/apple-iphone-4---novi-s-garanciya-699lv

Лесни и бързи пари Онлайн от burzikrediti.bg само за вас от 500 до 1000 лв.
Супер Бързи кредити от 500 до 1000 лв само на burzikrediti.bg
Срещу лична карта!
Вноските са месечни.
Без такса обработка.
Одобрение до 30 минути!
Адрес:гр.Перник
ул.Отец Паисий №52/зад сградата на НОИ/
моб. 0876/32 30 30 ; 0876/27 27 67
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burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/54258/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 кредити 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/60346/nay-byrzite-krediti--ot--500-do-1000-lv--samo-za-30-minuti

11.6" (29.46 cm) HP ENVY x2 11-g001en
11.6" (29.46 cm) HP ENVY x2 11-g001en, таблет, двуядрен Intel® Atom™ Z2760 1.8 GHz, сензорен HD LED екран (HDMI),
2GB, 64GB, Windows8, 1.41kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/69707/116-2946-cm-hp-envy-x2-11-g001en

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

Финансова Институция Опуска Заем Срещу Ипотека до 200 000 лв на burzikrediti.bg
Финансова Институция Отпуска Заем Срещу Ипотека до 200 000 лв на burzikrediti.bg
Бързи Ипотечени кредит от 3000 до 200 000лв.
С ипотека на недвижим имот.
Без такса за оценка на имота.
Без доказване на доходи.
Без такса управление на кредита.
Без промяна на лихвените условия.
Погасяване на заема предсрочно без наказателна лихва.
Срок за погасяване от 1м до 60м.
Усвояване до 3 дни.
За градовете София и Перник.
Разплащанята се извършват по банков път.
Тел: 0877 99 99 60
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/57078/finansova-instituciya-opuska-zaem-sreshtu-ipoteka-do-200-000-lv-na-burzikreditibg

Apple iPhone 4 - нови с гаранция
16GB.
С гаранция 24 месеца.
NEVERLOCK - фабрично отключени.
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Работят с всички оператори.
За градовете от страната изпращаме по куриерска фирма с опция за отваряне и тест на продукта.
Приемаме плащане също и с кредитни и дебитни карти.
Предлагаме и лизингови условия.
GSM ЦЕНТЪР - гр. София, бул. Патриарх Евтимий № 11
Тел/GSM:0897783658,0887679619;08944266966
http://obiavidnes.com/obiava/69706/apple-iphone-4---novi-s-garanciya

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !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://obiavidnes.com/obiava/69705/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

РАБОТА ЗА ВСЕКИ -НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ
ПРЕЗ СВОБОДНОТО ВРЕМЕ !
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/69704/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !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://obiavidnes.com/obiava/69703/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

ЗЛАТНА ОФЕРТА -ДОХОДНА НАДОМНА РАБОТА
*На кой ли не му трябват допълнителни доходи ?
*Предлагам ви начин за тяхното изкарване .
*Единственото условие е да имате Интернет и 5-10 минути на ден .
*В сайта ще намерите най подробно обяснение за регистрация и видео обучение на
български език ! Всичко това е безплатно !!!
*За повече подробности влезте в сайта ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
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--------------------------------http://easymoneybg.ovo.bg/
-----------------------------Опитайте и Успех
http://obiavidnes.com/obiava/69702/zlatna-oferta--dohodna-nadomna-rabota

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
Работите си от вкъщи! Нямате шеф на главата! Вие сте си шеф! Минимална работа на ден от 30 минути!
Работите повече - печелите повече! Лесно е! За повече информация, влезте в сайта: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/69701/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

BUSINESS CONSULTING LTD.-КУПУВАМЕ ЕАД АД ООД ЕООД СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!! ЗА
ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ РЕГИОНИ НА СТРАНАТА !!!
BUSINESS CONSULTING LTD.-”ИЗКУПУВАНЕ” НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ – ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО
ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ
ДРУЖЕСТВА :
ОСИГУРЯВАМЕ ”КУПУВАЧ” на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ –
ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ И ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство.
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост,
съдебни изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по
ДДС, ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Какво предлагаме на своите клиенти:
В рамките на 1 ЧАС осъществяваме процедура по прехвърляне на дяловете или акциите на търговските дружества,
контрола и управлението на дружествата се поема от новия собственик и по този начин ОСВОБОЖДАВАМЕ
настоящите собственици или управители на дружествата от отговорността за действията по управлението на
фирмите.
Професионално консултиране на фирми със задължения по Закона за ДДС и ЗКПО.
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори ние сме Вашето решение с
компетентно съдействие.
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес сектори
и региони на страната.
BUSINESS CONSULTING LTD.
За контакти с нас на тел:0897558320
http://kpd.ovo.bg/
ПРИЕМАМЕ ОБАЖДАНИЯ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ.
http://obiavidnes.com/obiava/69700/business-consulting-ltd-kupuvame-ead-ad-ood-eood-sys-zadyljeniya--za-firmi-ot
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BUSINESS CONSULTING LTD.-КУПУВАМЕ ЕАД АД ООД ЕООД СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!! ЗА
ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ РЕГИОНИ НА СТРАНАТА !!!
BUSINESS CONSULTING LTD.-”ИЗКУПУВАНЕ” НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ – ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО
ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ
ДРУЖЕСТВА :
ОСИГУРЯВАМЕ ”КУПУВАЧ” на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ –
ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ И ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство.
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост,
съдебни изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по
ДДС, ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Какво предлагаме на своите клиенти:
В рамките на 1 ЧАС осъществяваме процедура по прехвърляне на дяловете или акциите на търговските дружества,
контрола и управлението на дружествата се поема от новия собственик и по този начин ОСВОБОЖДАВАМЕ
настоящите собственици или управители на дружествата от отговорността за действията по управлението на
фирмите.
Професионално консултиране на фирми със задължения по Закона за ДДС и ЗКПО.
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори ние сме Вашето решение с
компетентно съдействие.
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес сектори
и региони на страната.
BUSINESS CONSULTING LTD.
За контакти с нас на тел:0897558320
http://kpd.ovo.bg/
ПРИЕМАМЕ ОБАЖДАНИЯ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ.
http://obiavidnes.com/obiava/69699/business-consulting-ltd-kupuvame-ead-ad-ood-eood-sys-zadyljeniya--za-firmi-ot

Най-добрите Блиндирани врати (метални врати) за вашия дом или офис
БЛИНДИРАНИ ВРАТИ (МЕТАЛНИ ВРАТИ):
330лв. – метални врати (блиндирани врати) с две ламарини (1,5 – 1,5mm), пълнеж минерална вата, винкелова каса,
секретна брава с патрон и бронировка (предпазва патрона от счупване), дръжка/дръжка или топка/дръжка, шпионка,
грунд (кафяв, сив или черен), взимане на размери транспорт и монтаж.
360лв. – в цената влиза тристранна вместо едностранна брава.
30лв. – метални первази 6 см. широки, които се заваряват от страни на винкеловата рамка допълнително.
90лв. – цяла метална каса, която се монтира в случай, че се демонтира старата дървена каса (демонтаж на стара
дървена каса се заплаща 15-20лв.).
60лв. – облепване фолио на вратата.
50лв. – облепване с фолио на цяла метална каса.
10лв. – гумено уплътнение.
За повече инфорамция: http://www.metalnivratibg.com/
http://obiavidnes.com/obiava/69698/nay-dobrite-blindirani-vrati-metalni-vrati-za-vashiya-dom-ili-ofis
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7" (17.78 cm) GoClever TERRA 70 L таблет
7" (17.78 cm) GoClever TERRA 70 L таблет, двуядрен Cortex A5 1.0 GHz, капацитивен LED екран, 512MB DDR3 RAM, 4GB
Flash памет (+MicroSDHC слот), miniHDMI, 802.11n, 2x камера, Android 4.1
http://obiavidnes.com/obiava/69697/7-1778-cm-goclever-terra-70-l-tablet

Хидрофобен Шперплат за кофраж - WWW.SHPERPLAT.COM
Планет Строй 2008 ООД предлага:
http://obiavidnes.com/obiava/69696/hidrofoben-shperplat-za-kofraj---wwwshperplatcom

7" (17.78 cm) GoClever ORION 70 таблет
7" (17.78 cm) GoClever ORION 70 таблет, четириядрен Cortex A7 1.0 GHz, 1GB DDR3 RAM, 8GB Flash памет
(+MicroSDHC слот), miniHDMI, 802.11n, камера, Android 4.2
http://obiavidnes.com/obiava/69695/7-1778-cm-goclever-orion-70-tablet

500GB WD Elements черен 2.5" (6.35 cm)
500GB WD Elements черен 2.5" (6.35 cm), външен, USB3.0 (+захранване през USB), 2г гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/69694/500gb-wd-elements-cheren-25-635-cm

Превоз на МЕБЕЛИ от офиси,жилища /ТОВАРНИ ТАКСИТА - София
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/69693/prevoz-na-mebeli-ot-ofisijilishta-tovarni-taksita---sofiya

2000GB WD Elements черен 2.5" (6.35 cm)
2000GB WD Elements черен 2.5" (6.35 cm), външен, USB3.0 (+захранване през USB), 2г гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/69692/2000gb-wd-elements-cheren-25-635-cm

4000GB WD Caviar® Red™
4000GB WD Caviar® Red™, NAS, SATA 6Gb/s, 64MB, 3г
http://obiavidnes.com/obiava/69691/4000gb-wd-caviar-red

Razer Abyssus Mirror
Razer Abyssus Mirror, оптична (450-3500dpi), 3 програмируеми бутона, черна, USB
http://obiavidnes.com/obiava/69690/razer-abyssus-mirror

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/69689/predlagam-dopylnitelna-rabota-po-internet

ЗАКОННА И СИГУРНА ПЕЧАЛБА ПО ИНТЕРНЕТ
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Аз се занимавам с PTC вече 18 месеца и си докарвам по около 300$ на месец. Работата е лесна и дстъпна за всеки, който
има желание да се занимава както и достатъчно свободно време пред компютъра. Около 1 час на ден е напълно
достатъчен, за да взимате средната работна заплата в България. Това не са "лесни пари" както много лъжливи обяви в
интернет пространството гласят. За сметка на това обаче можем да сме убедени, че ще си получим парите на 100%.
Няма ограничение на това колко можем да печелим, може да взимаме по 50$ на месец, може и по 500$. На запад има
хора, които правят по над 3000 само от PTC. Ако сте заинтересовани и искате повече информация прегледайте сайта
www.partybux.ovo.bg или ни пишете на Skype име obqva10 Сложил съм и ДОКАЗАТЕЛСТВА за извършените плащания
Поздрави, Галин Кръстев :)
http://obiavidnes.com/obiava/69688/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/69687/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt

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/69686/sigurna-rabota

ДиаДЕНС-ПКМ
ДиаДЕНС-ПКМ лечебно-диагностичен комплекс
Универсален апарат за лечение,профилактика и диагностика на голям брой заболявания.
Ефекти върху организма
Аналгетичен (противоболков) - повишава изработването на ендорфини. Много висок ефект, дори болните с неоперабилни
злокачествени тумори постепенно се отказват от наркотичните препарати.
Съдов - възстановява регулаторната способност на вегетативната нервна система. Възстановява нормалния тонус на
съдовете. Подобрява кръвоснабдяването на органите и частите на тялото, нормализира кръвното налягане.
Благодарение на снемането на съдовия спазъм се препоръчва използването на апарата дори при инфаркт на миокарда, и
нарушение на мозъчното кръвоснабдяване, атеросклероза и вторични съдови усложнения. Много бърз ефект има за
подобряване на кръвотока при отоци, кръвоизливи, при удари и др.
Разслабване на гладката и скелетната мускулатура - премахва се спазъма от гладкомускулните органи. С успех се
използва при спазми на хранопровода, стомаха, жлъчката, матката, пикочния мехур, при нарушаване на стойката,
остеохондроза, сколиоза и др.
Противооточен - увеличава обема на венулите и засилва венозния лимфоток. Използва се при заболявания на вените,
сърдечна патология, нарушения на лимфотока, болести на отделителната система, ухапване от насекоми и др.
Противовъзпалителен - подобрява регулаторната система, мобилизира защитните сили на борба с причинителите. В
мястото на възпалението се подобрява кръвообращението, рязко се увеличава количеството на необходимите клетъчни
елементи в кръвта, "изяждащи" възбудителите на инфекцията. Засиления венозен отток "измива" отделените от
вирусите и бактериите отрови (токсини) в междуклетъчното пространство и клетките на поразената тъкан. Успешно
се прилага при локални възпаления (фурункули, гнойни рани, хидроаденит и др.) и различни инфекциозни заболявания (грип,
ангина, възпаление на бронхите, бял дроб, сърце, отделителна и полова система, вирусни хепатити и др.)
Намаляване на телесната температура. Това става постепенно, при което сърдечно-съдовата система и целия
организъм се адаптират. Така се избягва състоянието на слабост, потенето или загубата на съзнание, които се случват
при употребата на лекарства.
Противоалергичен - активизира се производството на специални клетки и биохимични вещества, намаляващи
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повишената чувствителност към храна и алергени. Използва се при всякакви алергии.
Имуно-модулиращ. Използва се при всяко намаляване на защитните сили на организма, при често и дълго боледуващи
деца, при продължителните разстройства, при глисти и паразити, инфекции на половата система и др.
Нормализация на обмяната - нормализира се обмяна на мазнините, въглехидратите, белтъчините и минералите.
Използва се самостоятелно или при комплексно лечение на заболяванията, свързани с нарушена обмяна на веществата,
атеросклероза, затлъстяване, подагра, ставни заболявания и др.
Нормализиране на хормоналния статус - в следствие на само-модификация на регулаторните системи се нормализира
дейността на жлезите с вътрешна секреция. Използва се в ендокринната практика (щитовидна жлеза, захарен диабет,
вторично безплодие и други гинекологични дисфункции).
Кръвоспиращ и трофичен. Използва се като спешна долекарска и първа лекарска помощ при травми, кръвоизливи, пресни
рани, незаздравяващи рани и трофични язви (ерозии и язви на стомаха, дванадесетопръстника, тънко и дебело черво).
Разрушаване на камъните в бъбреците и жлъчката - възстановява се нормалния биохимичен състав на жлъчката и
урината, тяхната антилитогенност.
Козметичен - нормализира се хормоналния статус, подобрява се хемодинамиката и трофиката на кожата и нейните
деривати. Коригират се проблемните места и се провежда профилактика на стареенето.
Реанимационен - използва се при загуба на съзнание, припадък, шок, остро нарушение на мозъчното кръвообращение,
пристъп на бронхиална астма, хипертонична криза и др. Прилага се като спешна долекарска и първа лекарска помощ.
Антистресов и общо регулиращ. Прилага се при оздравяване и онкологични заболявания, умора, отпадналост или
раздразнителност, неправилно хранене, физическо, умствено и психическо претоварване, след отрицателно природно,
техногенно или радиационно въздействие, конфликти в обкръжението и сложни житейски ситуации, прекаляване с
алкохол, наркотици или лекарства, при борба с лошите навици (тютюнопушене, алкохол, наркомания) и др.
Единствен от серията ДЕНС апарати,който има възможност да работи с персонален компютър,давайки възможност
за провеждане на обстойна диагностика на състоянието на организма,регистрация и завеждане”историята на
болеста”на пациента.
Професионалният лечебно-диагностичен комплекс може да се използва както в медицински учреждения,така и в
домашни условия.
http://obiavidnes.com/obiava/69685/diadens-pkm

Денас Ладос
ДEНАС Ладос - ефективен апарат за ДЕНС терапия, много лесен за употреба и с достъпна цена.
Мигновена корекция на болкови синдроми;
лечение на заболявания на костно ставния апарат;
вътрешени органи;
вирусни заболявания и други.
Невероятен ефект при лечение на наднормено тегло, целулит и детоксикация.
http://obiavidnes.com/obiava/69684/denas-lados

ДИАДЕНС КАРДИО
ПЪРВИЯ В СВЕТА ПРИЗНАТ МЕТОД И АПАРАТ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ВИСОКО КРЪВНО НАЛЯГАНЕ !!!
DiaDENS КАРДИО

е предназначен за терапевтично неинвазивно
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китката, метод на динамично електрическо регулиране на кръвното налягане и нормализиране на общото състояние на
организма.
http://obiavidnes.com/obiava/69683/diadens-kardio

Детективска Агенция Фокс-Частен Детектив -Благоевград
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://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/69682/detektivska-agenciya-foks-chasten-detektiv--blagoevgrad

Детективска Агенция Фокс-Частни Детективи -София
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!
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
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тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/69681/detektivska-agenciya--foks-chastni-detektivi--sofiya

"КУПУВАМЕ" ЕООД, ООД, АД, ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ – ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА
ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА :
ОСИГУРЯВАМЕ "КУПУВАЧ" на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ –
ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ И ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство.
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост,
съдебни изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по
ДДС, ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Какво предлагаме на своите клиенти:
В рамките на 1 ЧАС осъществяваме процедура по прехвърляне на дяловете или акциите на търговските дружества,
контрола и управлението на дружествата се поема от новия собственик и по този начин ОСВОБОЖДАВАМЕ
настоящите собственици или управители на дружествата от отговорността за действията по управлението на
фирмите.
Професионално консултиране на фирми със задължения по Закона за ДДС и ЗКПО.
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори ние сме Вашето решение с
компетентно съдействие.
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. "Цанко Церковски" №39
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
0884 57 80 53
0877 37 20 83
ПРИЕМАМЕ ОБАЖДАНИЯ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ !!!
http://obiavidnes.com/obiava/69680/kupuvame-eood-ood-ad-ead-i-sybiratelni-drujestva-sys-zadyljeniya-osvobojdav

"КУПУВАМЕ" ЕООД, ООД, АД, ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ – ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА
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ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА :
ОСИГУРЯВАМЕ "КУПУВАЧ" на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ –
ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ И ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство.
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост,
съдебни изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по
ДДС, ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Какво предлагаме на своите клиенти:
В рамките на 1 ЧАС осъществяваме процедура по прехвърляне на дяловете или акциите на търговските дружества,
контрола и управлението на дружествата се поема от новия собственик и по този начин ОСВОБОЖДАВАМЕ
настоящите собственици или управители на дружествата от отговорността за действията по управлението на
фирмите.
Професионално консултиране на фирми със задължения по Закона за ДДС и ЗКПО.
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори ние сме Вашето решение с
компетентно съдействие.
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. "Цанко Церковски" №39
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
0884 57 80 53
0877 37 20 83
ПРИЕМАМЕ ОБАЖДАНИЯ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ !!!
http://obiavidnes.com/obiava/69679/kupuvame-eood-ood-ad-ead-i-sybiratelni-drujestva-sys-zadyljeniya-osvobojdav

"КУПУВАМЕ" ЕООД, ООД, АД, ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ – ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА
ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА :
ОСИГУРЯВАМЕ "КУПУВАЧ" на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ –
ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ И ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство.
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост,
съдебни изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по
ДДС, ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Какво предлагаме на своите клиенти:
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В рамките на 1 ЧАС осъществяваме процедура по прехвърляне на дяловете или акциите на търговските дружества,
контрола и управлението на дружествата се поема от новия собственик и по този начин ОСВОБОЖДАВАМЕ
настоящите собственици или управители на дружествата от отговорността за действията по управлението на
фирмите.
Професионално консултиране на фирми със задължения по Закона за ДДС и ЗКПО.
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори ние сме Вашето решение с
компетентно съдействие.
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. "Цанко Церковски" №39
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
0884 57 80 53
0877 37 20 83
ПРИЕМАМЕ ОБАЖДАНИЯ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ !!!
http://obiavidnes.com/obiava/69678/kupuvame-eood-ood-ad-ead-i-sybiratelni-drujestva-sys-zadyljeniya-osvobojdav

ХИДРОФОБЕН ШПЕРПЛАТ MEGAPLEX
Хидрофобен шперплат MEGAPLEX - най-висок клас водоустойчив шперплат предлаган на българския пазар.
Продукта се предлага само от МИП ГРУП ООД. Размери на шперплата 1220x2440x21мм, лепило WBP, дебелина на всяко
платно 21мм.
Произход на водоустойчив шперплат MEGAPLEX - Индонезия. Двустрнно брандирано лого MEGAPLEX на всеки лист.
Посетете сайта ни http://www.megaplex.bg и http://www.mipgroup.eu за повече информация.
МИП ГРУП ООД предлага още хидрофобен шперплат КИТАЙ:
- 20мм черен филм второ качество.
- 20мм черен филм трето качество.
- 21мм черен филм първо качество
- 21мм кафяв филм първо качество
ВНИМАНИЕ:
- Фирмата търгува САМО на едро - количество над 50 листа (1 пале) !
- САМО НОВ и САМО ПРОДАВА !
Работно време: Понеделник-Петък 09:00-17:30
-МИП ГРУП ООД
MIPGROUP LTD.
0896 699 099
www.mipgroup.eu
http://obiavidnes.com/obiava/69677/hidrofoben-shperplat-megaplex

BUSINESS CONSULTING LTD.-КУПУВАМЕ ЕАД АД ООД ЕООД СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!! ЗА
ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ РЕГИОНИ НА СТРАНАТА !!!
”КУПУВАМЕ ” ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СД ,със ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!!
BUSINESS CONSULTING LTD. - Търговско право.В областта на Търговското право Ви предлагаме:
• Сделки с търговски предприятия – придобиване, трансформиране, наем и покупко-продажба на предприятия;
• Прехвърляне на акции, дружествени дялове и търговски предприятия;
• Предоставяне на правни консултации по търговски сделки;

Страница 72/140

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

13.10.2013

Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления, съдебни изпълнения, задължения по ДДС, ЗКПО и др. или просто сте задлъжнели към
доставчици или партньори ние сме Вашето решение с компетентно съдействие.
След консултация с нас можем да Ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата от наши сътрудници и партньори, за да
Ви освободим за 1 час от юридическа, финансова и солидарна отговорност.
Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и ние работим за намиране на ефективно и законно
решение за Вашия проблем.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на страната.
BUSINESS CONSULTING LTD.
За контакти с нас на тел:0897558320
http://kpd.ovo.bg/
ПРИЕМАМЕ ОБАЖДАНИЯ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ.
http://obiavidnes.com/obiava/69676/business-consulting-ltd-kupuvame-ead-ad-ood-eood-sys-zadyljeniya--za-firmi-ot

BUSINESS CONSULTING LTD.-КУПУВАМЕ ЕАД АД ООД ЕООД СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!! ЗА
ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ РЕГИОНИ НА СТРАНАТА !!!
”КУПУВАМЕ ” ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СД ,със ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!!
BUSINESS CONSULTING LTD. - Търговско право.В областта на Търговското право Ви предлагаме:
• Сделки с търговски предприятия – придобиване, трансформиране, наем и покупко-продажба на предприятия;
• Прехвърляне на акции, дружествени дялове и търговски предприятия;
• Предоставяне на правни консултации по търговски сделки;
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления, съдебни изпълнения, задължения по ДДС, ЗКПО и др. или просто сте задлъжнели към
доставчици или партньори ние сме Вашето решение с компетентно съдействие.
След консултация с нас можем да Ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата от наши сътрудници и партньори, за да
Ви освободим за 1 час от юридическа, финансова и солидарна отговорност.
Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и ние работим за намиране на ефективно и законно
решение за Вашия проблем.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на страната.
BUSINESS CONSULTING LTD.
За контакти с нас на тел:0897558320
http://kpd.ovo.bg/
ПРИЕМАМЕ ОБАЖДАНИЯ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ.
http://obiavidnes.com/obiava/69675/business-consulting-ltd-kupuvame-ead-ad-ood-eood-sys-zadyljeniya--za-firmi-ot

Samsung I9300 Galaxy S III -втора употреба 499лв
С гаранция, работят с всички оператори.
За градовете от страната изпращаме по куриерска фирма с опция за отваряне и тест на продукта.
Приемаме плащане също и с кредитни и дебитни карти.
Предлагаме и лизингови условия.
GSM ЦЕНТЪР - гр. София, бул. Патриарх Евтимий № 11
Тел/GSM:0897783658,0887679619;08944266966
http://obiavidnes.com/obiava/69674/samsung-i9300-galaxy-s-iii--vtora-upotreba-499lv
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Samsung I9300 Galaxy S III
С гаранция 24 месеца.
Работят с всички оператори.
За градовете от страната изпращаме по куриерска фирма с опция за отваряне и тест на продукта.
Приемаме плащане също и с кредитни и дебитни карти.
Предлагаме и лизингови условия.
GSM ЦЕНТЪР - гр. София, бул. Патриарх Евтимий № 11
Тел/GSM:0897783658,0887679619;08944266966
http://obiavidnes.com/obiava/69673/samsung-i9300-galaxy-s-iii

Samsung I9505 Galaxy S4 -втора употреба 759лв
С гаранция, работят с всички оператори.
За градовете от страната изпращаме по куриерска фирма с опция за отваряне и тест на продукта.
Приемаме плащане също и с кредитни и дебитни карти.
Предлагаме и лизингови условия.
GSM ЦЕНТЪР - гр. София, бул. Патриарх Евтимий № 11
Тел/GSM:0897783658,0887679619;08944266966
http://obiavidnes.com/obiava/69672/samsung-i9505-galaxy-s4--vtora-upotreba-759lv

Samsung I9505 Galaxy S4 - нови с гаранция 859лв
С гаранция 24 месеца.
Работят с всички оператори.
За градовете от страната изпращаме по куриерска фирма с опция за отваряне и тест на продукта.
Приемаме плащане също и с кредитни и дебитни карти.
Предлагаме и лизингови условия.
GSM ЦЕНТЪР - гр. София, бул. Патриарх Евтимий № 11
Тел/GSM:0897783658,0887679619;08944266966
http://obiavidnes.com/obiava/69671/samsung-i9505-galaxy-s4---novi-s-garanciya-859lv

Apple iPhone 5 - ПРОМОЦИЯ втора употреба 795лв.
16GB.
С гаранция.
NEVERLOCK - фабрично отключени.
Работят с всички оператори.
За градовете от страната изпращаме по куриерска фирма с опция за отваряне и тест на продукта.
Приемаме плащане също и с кредитни и дебитни карти.
Предлагаме и лизингови условия.
БОНУС:
Подарък преден и заден screen протектор.
Получавате 50% отстъпка за закупуване на шоков скрийн протектор BUFF - 15лв.
GSM ЦЕНТЪР - гр. София, бул. Патриарх Евтимий № 11
http://obiavidnes.com/obiava/69670/apple-iphone-5---promociya-vtora-upotreba-795lv

Клиника за пластична и естетична хирургия „Галатея“
Клиника „Галатея“ с управител д-р Михаил Скерлев е специализирана в извършването на подмладяващи хирургични и
нехирургични естетични и пластични процедури за лице и тяло, редукция на тегло, премахване на целулит и оформяне на
тяло по метода на липосукцията.........При нас ще откриете висок професионализъм и уважително отношение.
http://obiavidnes.com/obiava/69669/klinika-za-plastichna-i-estetichna-hirurgiya-galateya
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Ринопластика - корекция на нос
Естетичната корекция на носа е свързана най-често с намаляване на неговите размери, стесняване или разширяване на
ноздрите, промяна на ъгъла между носа и горната устна. Ринопластиката може да бъде извършена с цел премахване на
гърбица или отстраняване на вродени и придобити дефекти.
В Клиника „Галатея“ се извършват пластични естетични и реконструктивни медицински интервенции.
Заповядайте на консултация при нас. С пластичния хирург, д-р Михаил Скерлев, ще обсъдите вариантите на оперативна
интервенция съобразени с вашите желания и индивидуални анатомични особености.
Решаването на вашия проблем е важно за нас, защото знаем, че преодоляването на дребните неща в живота ни кара да
правим големи постижения.
http://obiavidnes.com/obiava/69668/rinoplastika---korekciya-na-nos

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !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://obiavidnes.com/obiava/69667/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

РАБОТА ЗА ВСЕКИ -НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ
ПРЕЗ СВОБОДНОТО ВРЕМЕ !
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/69666/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
Работите си от вкъщи! Нямате шеф на главата! Вие сте си шеф! Минимална работа на ден от 30 минути!
Работите повече - печелите повече! Лесно е! За повече информация, влезте в сайта: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/69665/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Детективска Агенция Дискрет-Русе Шумен Велико Търново
Агенцията извършва следните услугиАудио, видео-наблюдение,изневери,справки,издирване,Фирмено проучване.
GPS предаватели,снимков и видео материал.Скрити камери и микрофони.
Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
0888116420-0893736266
discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
http://obiavidnes.com/obiava/69664/detektivska-agenciya-diskret-ruse-shumen-veliko-tyrnovo
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Детективска Агенция Дискрет-НАМЕРЕТЕ ОТГОВОРИТЕ ПРИ НАС!!!
Агенцията извършва следните услугиАудио, видео-наблюдение,изневери,справки,издирване,Фирмено проучване.
GPS предаватели,снимков и видео материал.Скрити камери и микрофони.
Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
0888116420-0893736266
discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
http://obiavidnes.com/obiava/69663/detektivska-agenciya-diskret-namerete-otgovorite-pri-nas

Детективска Агенция Аякс Частен Детектив-РУСЕ СИЛИСТРА ВЕЛИКО ТЪРНОВО СВИЩОВ
ШУМЕН
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/69662/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-ruse-silistra-veliko-tyrnovo-svishtov-shum

Детективска Агенция АЯКС-Право на избор!-Пловдив Стара Загора Ямбол Хасково
Димитровград
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.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/69661/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-plovdiv-stara-zagora-yambol-haskovo-dimi

Курсове за 7 клас
Център Родина организира курсове за 7 клас по БЕЛ и Математика. Малки групи, опитни преподаватели, постоянен
контрол и висока успеваемост. Записванията за тази учебна година са до изчерпване на местата! Моля, не чакайте
последния момент, за да успеете да се включите в курсовете!
Повече информация можете да намерите на www.kursovete.com или на тел. 02 9888 604.
http://obiavidnes.com/obiava/69660/kursove-za-7-klas
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Курсове за УНСС
Център Родина организира курсове по Български език и Математика за Единните приемни изпити в икономическите
университети. Записванията за тази учебна година са до изчерпване на местата! Моля, не чакайте последния момент, за
да успеете да се включите в курсовете!
Повече информация можете да намерите на www.kursovete.com или на тел. 02 9888 604.
http://obiavidnes.com/obiava/69659/kursove-za-unss

Курсове за матура и УНСС
Център Родина организира комбиниран курс по БЕЛ за задължителната матура и за кандидатстване в УНСС с
литература. Записванията за тази учебна година са до изчерпване на местата! Моля, не чакайте последния момент, за
да успеете да се включите в курсовете!
Повече информация можете да намерите на www.kursovete.com или на тел. 02 9888 604.
http://obiavidnes.com/obiava/69658/kursove-za-matura-i-unss

Курсове по БЕЛ за матура
Център Родина организира курсове по български език и литература за държавните зрелостни изпити (матура). Малки
групи, опитни преподаватели, постоянен контрол и висока успеваемост. Записванията за тази учебна година са до
изчерпване на местата! Моля, не чакайте последния момент, за да успеете да се включите в курсовете!
Повече информация можете да намерите на www.kursovete.com или на тел. 02 9888 604.
http://obiavidnes.com/obiava/69657/kursove-po-bel-za-matura

Курсове по английски език за кандидат-студенти
Център Родина организира кандидатстудентски курсове по английски език за кандидатстване във всички университети.
Малки групи, опитни преподаватели, постоянен контрол и висока успеваемост. Записванията за тази учебна година са до
изчерпване на местата! Моля, не чакайте последния момент, за да успеете да се включите в курсовете!
Повече информация можете да намерите на www.kursovete.com или на тел. 02 9888 604.
http://obiavidnes.com/obiava/69656/kursove-po-angliyski-ezik-za-kandidat-studenti

Курсове по география за кандидат-студенти
Център Родина организира кандидатстудентски курсове по география за кандидатстване във всички университети.
Малки групи, опитни преподаватели, постоянен контрол и висока успеваемост. Записванията за тази учебна година са до
изчерпване на местата! Моля, не чакайте последния момент, за да успеете да се включите в курсовете!
Повече информация можете да намерите на www.kursovete.com или на тел. 02 9888 604.
http://obiavidnes.com/obiava/69655/kursove-po-geografiya-za-kandidat-studenti

Курсове по история за кандидат-студенти
Център Родина организира кандидатстудентски курсове по история за кандидатстване във всички университети. Малки
групи, опитни преподаватели, постоянен контрол и висока успеваемост. Записванията за тази учебна година са до
изчерпване на местата! Моля, не чакайте последния момент, за да успеете да се включите в курсовете!
Повече информация можете да намерите на www.kursovete.com или на тел. 02 9888 604.
http://obiavidnes.com/obiava/69654/kursove-po-istoriya-za-kandidat-studenti

Курсове по литература за кандидат-студенти
Център Родина организира кандидатстудентски курсове по литература за кандидатстване във всички университети.
Малки групи, опитни преподаватели, постоянен контрол и висока успеваемост. Записванията за тази учебна година са до
изчерпване на местата! Моля, не чакайте последния момент, за да успеете да се включите в курсовете!
Повече информация можете да намерите на www.kursovete.com или на тел. 02 9888 604.
http://obiavidnes.com/obiava/69653/kursove-po-literatura-za-kandidat-studenti

Курсове по математика за кандидат-студенти
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Център Родина организира кандидатстудентски курсове по математика за кандидатстване във всички университети.
Малки групи, опитни преподаватели, постоянен контрол и висока успеваемост. Записванията за тази учебна година са до
изчерпване на местата! Моля, не чакайте последния момент, за да успеете да се включите в курсовете!
Повече информация можете да намерите на www.kursovete.com или на тел. 02 9888 604.
http://obiavidnes.com/obiava/69652/kursove-po-matematika-za-kandidat-studenti

Курсове по биология и химия за кандидат-студенти
Център Родина организира кандидатстудентски курсове по биология и химия за кандидатстване в медицинските
университети. Малки групи, опитни преподаватели, постоянен контрол и висока успеваемост. Записванията за тази
учебна година са до изчерпване на местата! Моля, не чакайте последния момент, за да успеете да се включите в
курсовете!
Повече информация можете да намерите на www.kursovete.com или на тел. 02 9888 604.
http://obiavidnes.com/obiava/69651/kursove-po-biologiya-i-himiya-za-kandidat-studenti

ПРОМОЦИЯ ! Мини Компютър TRANSTEC SENYO 610 – 199,00лв.
Мини Компютър TRANSTEC SENYO 610
Процесор: T5550 (2x1.83Ghz) Core 2 Duo
РАМ памет: 2GB DDR2
HDD:
120GB SATA
Оптика:
DVD-RW
Интерфейс: DVI - 1x, TV(S-video) Port - 1x, USB 2.0 - 4x, IEEE-1394a - 1x, Audio Line Out - 1x, Audio Line In - 1x, RJ 45 - 1x;
Свързаност : Gigabit LAN Port - 10/100/1000
Wi-Fi:
ДА
Bluetooth: ДА
Размери:
171 x 225 x 42мм (Ш х Д х В)
Тегло:
1,3кг.
Гаранция: 3 месеца
ЦЕНА: 199,00лв

НОВ ВНОС ОТ ГЕРMАНИЯ !
Компактния дизайн, ниското тегло, прави Мини-Компютърчето TRANSTEC SENYO 610 предпочитан избор за много хора.
Въпреки малките размери, той е снабден с двуядрен процесор 5-та серия, 2GB РАМ памет и работи доста бързо. Също
така има вградена уаерлес карта за безжичен интернет, както и Гигабитов порт за жичен, вграден кардрийдър и 4-ри
USB-порта. В режим на работа е изключително тих, почти безшумен. Можете да го свържете директно към вашия
телевизор или монитор и да се насладите на възможностите му.
> Работят перфектно с Windows 7, Windows 8, Ubuntu 12.10, Ubuntu 13.04 …
> Всички Mini PC TRANSTEC SY 610, предлагани от нас са с гаранция 3 месеца!
> Доставка до всяко едно населено място в България.
Контакти:
0899 83 94 82 - Глобул
0878 25 57 01 - Виваком
0887 93 28 85 - Мтел
http://obiavidnes.com/obiava/69650/promociya--mini-kompyutyr-transtec-senyo-610--19900lv

Курсове и частни уроци по матурата по философия
Курсове и частни уроци по философия в София, Перник, Сливен и Ямбол от Учебен център 6+ /тел.: 0894 850 660/.
Подготовка за матурата по философия в София, Перник, Сливен и Ямбол - 0894 850 660. Уроци върху цикъл ”Философия”
в София, Перник, Сливен и Ямбол - 0894 850 660, включващ подготовка по: психология и логика, етика и право и
философия! Писане на философско есе в София, Перник, Сливен и Ямбол - 0894 850 660! Кандидатстудентски курсове по
философия в София, Сливен и Ямбол - 0894 850 660!
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http://obiavidnes.com/obiava/69649/kursove-i-chastni-uroci-po-maturata-po-filosofiya

Стаи под наем в кк. Слънчев бряг за ЕСЕННО – ЗИМНИЯ СЕЗОН 2013 г. - 2014 г. Цена 5
лв./ легло
Стаи под наем в кк. Слънчев бряг за ЕСЕННО – ЗИМНИЯ СЕЗОН 2013 г. - 2014 г. Цена 5 лв./ легло
ЦЕНА НА НОЩУВКА с включени консумативи /ел. енергия и вода /:
5
http://obiavidnes.com/obiava/69648/stai---pod-naem--v-kk-slynchev-bryag---za--esenno--zimniya--sezon--2013-g---2014

15.6" (39.62 cm) DELL Inspiron 3521 (5397063475407) двуядрен Intel® Pentium® 2127U 1.9 GHz
15.6" (39.62 cm) DELL Inspiron 3521 (5397063475407) двуядрен Intel® Pentium® 2127U 1.9 GHz, HD LED Display (HDMI),
4GB, 500GB, 2x USB3.0, Linux, 2.25kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/69647/156-3962-cm-dell-inspiron-3521-5397063475407-dvuyadren-intel-pentium-212

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/69646/detektivska-agenciya-inkognito-ekip-ot-dokazani-profesionalistidetektivski-agen

Детективска Агенция Инкогнито - Частен Детектив -Пловдив
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
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-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/69645/detektivska-agenciya-inkognito---chasten-detektiv--plovdiv

15.6" (39.62 cm) DELL Inspiron 3521 (5397063475414) двуядрен Intel® Core™ i3 3227U 1.9 GHz
15.6" (39.62 cm) DELL Inspiron 3521 (5397063475414) двуядрен Intel® Core™ i3 3227U 1.9 GHz, HD LED Display & AMD
Radeon™ HD 8730M 2GB (HDMI), 4GB, 500GB, 2x USB3.0, Linux, 2.3kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/69644/156-3962-cm-dell-inspiron-3521-5397063475414-dvuyadren-intel-core-i3-322

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !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://obiavidnes.com/obiava/69643/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe Stidio
3DK-Studio I-Pro
Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe Stidio 3DK-Studio I-Pro Най
изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM 0882870171 http://superpc.site11.com
Пловдив от550лв 800лв
http://obiavidnes.com/obiava/69642/video-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientski-balov

Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe Stidio
3DK-Studio I-Pro
Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe Stidio 3DK-Studio I-Pro Най
изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM 0882870171 http://superpc.site11.com
Пловдив от550лв 800лв
http://obiavidnes.com/obiava/69641/video-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientski-balov

РАБОТА ЗА ВСЕКИ -НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ
ПРЕЗ СВОБОДНОТО ВРЕМЕ !
Повишете приходите си с над 600-900 $ на месец!-ето тук-http://easymoneybg.ovo.bg/- ще ви покажа как става всичко
това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
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познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.за повече информация моля
посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/69640/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
Работите си от вкъщи! Нямате шеф на главата! Вие сте си шеф! Минимална работа на ден от 30 минути!
Работите повече - печелите повече! Лесно е! За повече информация, влезте в сайта: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/69639/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

3D визуализации на сгради и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro
3D визуализации на сгради и интериорен дизайн 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/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки
интериор с професионална визия
http://obiavidnes.com/obiava/69638/3d-vizualizacii-na-sgradi-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro

Продавам Цигулка 1/8 -1/4 - 1/2 - 3/4 - 4/4 – с калъф за цигулка, лък за цигулка, колофон за
цигулка!
Продавам Цигулка 1/8 -1/4 - 1/2 - 3/4 - 4/4 – с калъф за цигулка, лък за цигулка, колофон за цигулка!
№1 Цигулка 1/8 - с калъф, лък, колофон - 120ЛВ.
№2 Цигулка 1/4 - с калъф, лък, колофон - 130ЛВ.
№3 Цигулка 1/2 - с калъф, лък, колофон - 140ЛВ.
№4 Цигулка 3/4 - с калъф, лък, колофон - 150ЛВ.
№5 Цигулка 4/4 - с калъф, лък, колофон - 160ЛВ.
№6 Цигулка 4/4- с калъф, лък, колофон - - 180ЛВ.
Предлагаме отделно и кутия - калъф за ЦИГУЛКА размер 4/4 -Цена:70лв. Пиано магазин Акустико - Създаден за ВАС!
Вносител!!! www.acusticobg.com София, ул.”Одрин”№160 / до бул.Сливница/ 028914053 0887514046 acusticobg@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/69637/prodavam-cigulka-18--14---12---34---44--s-kalyf-za-cigulka-lyk-za-cigulka

3D визуализации на сгради и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro
3D визуализации на сгради и интериорен дизайн 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/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки
интериор с професионална визия
http://obiavidnes.com/obiava/69636/3d-vizualizacii-na-sgradi-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro

3D визуализации на сгради и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro
3D визуализации на сгради и интериорен дизайн 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/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки
интериор с професионална визия
http://obiavidnes.com/obiava/69635/3d-vizualizacii-na-sgradi-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro

3D визуализации на сгради и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro
3D визуализации на сгради и интериорен дизайн 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.
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http://3dkoev-design.net46.net/ tel.0882870171 http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки
интериор с професионална визия
http://obiavidnes.com/obiava/69634/3d-vizualizacii-na-sgradi-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
ЧАС.
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ – ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА
ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА :
ОСИГУРЯВАМЕ "КУПУВАЧ" на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ –
ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ И ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство.
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост,
съдебни изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по
ДДС, ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Какво предлагаме на своите клиенти:
В рамките на 1 ЧАС осъществяваме процедура по прехвърляне на дяловете или акциите на търговските дружества,
контрола и управлението на дружествата се поема от новия собственик и по този начин ОСВОБОЖДАВАМЕ
настоящите собственици или управители на дружествата от отговорността за действията по управлението на
фирмите.
Професионално консултиране на фирми със задължения по Закона за ДДС и ЗКПО.
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори ние сме Вашето решение с
компетентно съдействие.
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. "Цанко Церковски" №39
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
0884 57 80 53
0877 37 20 83
ПРИЕМАМЕ ОБАЖДАНИЯ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ !!!
http://obiavidnes.com/obiava/69633/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

"КУПУВАМЕ" ЕООД, ООД, АД, ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ – ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА
ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА :
ОСИГУРЯВАМЕ "КУПУВАЧ" на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ –
ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ И ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
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Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство.
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост,
съдебни изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по
ДДС, ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Какво предлагаме на своите клиенти:
В рамките на 1 ЧАС осъществяваме процедура по прехвърляне на дяловете или акциите на търговските дружества,
контрола и управлението на дружествата се поема от новия собственик и по този начин ОСВОБОЖДАВАМЕ
настоящите собственици или управители на дружествата от отговорността за действията по управлението на
фирмите.
Професионално консултиране на фирми със задължения по Закона за ДДС и ЗКПО.
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори ние сме Вашето решение с
компетентно съдействие.
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. "Цанко Церковски" №39
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
0884 57 80 53
0877 37 20 83
ПРИЕМАМЕ ОБАЖДАНИЯ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ !!!
http://obiavidnes.com/obiava/69632/kupuvame-eood-ood-ad-ead-i-sybiratelni-drujestva-sys-zadyljeniya-osvobojdav

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
ЧАС.
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ – ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА
ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА :
ОСИГУРЯВАМЕ "КУПУВАЧ" на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ –
ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ И ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство.
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост,
съдебни изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по
ДДС, ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Какво предлагаме на своите клиенти:
В рамките на 1 ЧАС осъществяваме процедура по прехвърляне на дяловете или акциите на търговските дружества,
контрола и управлението на дружествата се поема от новия собственик и по този начин ОСВОБОЖДАВАМЕ
настоящите собственици или управители на дружествата от отговорността за действията по управлението на
фирмите.
Професионално консултиране на фирми със задължения по Закона за ДДС и ЗКПО.
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Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори ние сме Вашето решение с
компетентно съдействие.
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. "Цанко Церковски" №39
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
0884 57 80 53
0877 37 20 83
ПРИЕМАМЕ ОБАЖДАНИЯ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ !!!
http://obiavidnes.com/obiava/69631/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

15.6" (39.62 cm) Asus X550VC-XO055
15.6" (39.62 cm) Asus X550VC-XO055, двуядрен Intel® Core™ i3 3110M 2.4 GHz, HD LED Display & GeForce GT 720M 2GB
(HDMI), 4GB, 1TB, USB3.0, no OS, 2.3kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/69630/156-3962-cm-asus-x550vc-xo055

Метални решетки цени - врати за мазета от най-високо качество!
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
Цените са на прави метални решетки 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.
Метални решетки под 1 кв.м. се смята за 1 кв.м. При желание да има отваряема вратичка на решетка за тераса или
прозорец се монтира такава с касова брава с ключ само от вътре и се доплаща 50 лв. върху цената.
210лв. – врати метални решетки с касова брава с 5 ключа. Изработва се от профил 40/20 с пълнеж 20/20 и кутия за
брава. Касата се изработва от профил 40/40-1,5mm или винкел 40/40-4mm. Цената е до грунд с услугата монтаж врати.
За повече инфорамция: http://www.xn----7sbfoapdp2cdtf0f.com/
http://obiavidnes.com/obiava/69629/metalni-reshetki-ceni---vrati-za-mazeta-ot-nay-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/69628/sigurna-rabota

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
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http://obiavidnes.com/obiava/69627/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

РАБОТА ЗА ВСЕКИ -НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ
ПРЕЗ СВОБОДНОТО ВРЕМЕ !
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/69626/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
Работите си от вкъщи! Нямате шеф на главата! Вие сте си шеф! Минимална работа на ден от 30 минути!
Работите повече - печелите повече! Лесно е! За повече информация, влезте в сайта: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/69625/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Конвектомати, ротационни фурни, подови пещи
Фирма "Велинда Трейдинг" ООД, официален представител за България на немската марка MIWE.
Предлага нови и употребявани конвектомати, ротационни фурни, подови пещи, цялостно оборудване за хлебозаводи.
Осигурява следните услуги:
• Транспорт
• Монтаж
• Сервиз
• Обучение
• Заводски инструкции за експлоатация
За по-голямо количество-отстъпка.
Поддържа голяма наличност на склад.
За повече информация, моля посетете нашия сайт
www.velindatreiding.com или www.miwe.de
http://obiavidnes.com/obiava/69624/konvektomati-rotacionni-furni-podovi-peshti

7" (17.78 cm) Prestigio MultiPad 7.0 Ultra +
7" (17.78 cm) Prestigio MultiPad 7.0 Ultra +, таблет, бял, ARM A8 1.0 GHz, 512MB RAM, 4GB Flash памет (+MicroSDHC
слот), 802.11n, камера, Android 4.1
http://obiavidnes.com/obiava/69623/7-1778-cm-prestigio-multipad-70-ultra-

Вибро плейт Фитнес уред от ново поколение
Вибро плейт Фитнес уред от ново поколение
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
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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
телесно и психическо благосъстояние, премахва се стреса и напрежението,
повишава се метаболизма и се постига цялостно подмладяване на организма.
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/69622/vibro-pleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

Масажна-масажираща седалка
Масажна-масажираща седалка
Масажиращата седалка осигурява успокояващ и тонизиращ масаж на гърба,
кръста и бедрата, премахва болките в мускулите чрез китайските методи "Шиатсу масаж"
за разлика от традиционните вибрации, използвани при другите подобни масажори.
Масажорът е уникален със своята масажираща глава, която се движи под повърхността на седалката
и осъществява масаж имитиращ натиска на палците, който е основен похват при масажа "Шиатсу".
Неповторимо е усещането, създадено от механичното движение по предварително зададена траектория
на масажиращата глава. Предлагат се различни степени на интензивност за различните области на тялото: долната
част на бедрата,
кръста и гърба. Масажиращата седалка е единствения продукт на българския пазар,
създаден и използван в Северна Америка за рехабилитация на хора с проблеми в
опорнодвигателния апарат. Масажорът се захранва от електрическата мрежа,
но може да се използва и в автомобил, като захранването се извършва от гнездото на запалката.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/69621/masajna-masajirashta-sedalka

Вулканични камъни
Вулканични камъни
Релакс с горещи вулканични камъни ! Масажът с горещи камъни (стоун терапия),
е един от най-древните методи за релаксация и оздравяване. При контакт с тялото предварително затоплените гладки
лава-камьни
предават своята природна енергия, чрез която се превьзмогва умората и стреса и релаксира нервната система.
Премахва се енергийния дисбаланс, отпускат се мускулите и се подобрява гьвкавостта на ставите.
Сьчетанието на енергийното вьздействие на лава-камьните с ритуала на мануалния масаж стимулира прилив на
позитивна енергия,
добро здраве и душевна хармония. В какво се състои лечебният ефект на масажа с горещи камъни?
Интернет магазини
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www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/69620/vulkanichni-kamyni

ВОДОНАГРЯВАЩА СМЕСИТЕЛНА БАТЕРИЯ
ВОДОНАГРЯВАЩА СМЕСИТЕЛНА БАТЕРИЯ
Проточни електрически смесителни батерии - това са водонагреватели с мигновено действие,
загряващи протичащата вода до 30-60 градуса в рамките от 3 до 5 секунди.
Водонагряващите смесителни батерии са високоефективни малогабаритни уреди,
които осигуряват топла вода за битови нужди с желаната от потребителя температура.
Те заместват напълно акумулиращите водонагреватели, които са с голям водосъдържател
за съхранение на предварително затоплената вода и големи размери.
Проточните бойлери, вградени в смесителни батерии са подходящи както за дома,
офиса, заведението, двора, лятната градина, така и за всяко друго място,
до което има осигурен достъп на студена вода и ел. захранване.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/69619/vodonagryavashta-smesitelna-bateriya

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

Бързи кредити от 500 до 1000 лв само за 30 минути.burzikrediti.bg
Супер Бързи кредити от 500 до 1000 лв само на burzikrediti.bg
Срещу лична карта!
Вноските са месечни.
Без такса обработка.
Одобрение до 30 минути!
Адрес:гр.Перник
ул.Отец Паисий №52/зад сградата на НОИ/
моб. 0876/32 30 30 ; 0876/27 27 67
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/62495/byrzi-krediti-ot-500-do-1000-lv-samo-za-30-minutiburzikreditibg

7" (17.78 cm) Prestigio MultiPad 2 Pro Duo 7.0 таблет
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7" (17.78 cm) Prestigio MultiPad 2 Pro Duo 7.0 таблет, IPS дисплей, двуядрен ARM A9 1.5 GHz, 1GB RAM, 8GB Flash памет
(+MicroSDHC слот), 802.11n, 2x камера, Android 4.1
http://obiavidnes.com/obiava/69618/7-1778-cm-prestigio-multipad-2-pro-duo-70-tablet

КУПУВАМЕ ЕАД АД ООД ЕООД СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!! ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ РЕГИОНИ
НА СТРАНАТА !!!
”КУПУВАМЕ ” ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СД ,със ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!!
BUSINESS CONSULTING LTD. - Търговско право.В областта на Търговското право Ви предлагаме:
• Сделки с търговски предприятия – придобиване, трансформиране, наем и покупко-продажба на предприятия;
• Прехвърляне на акции, дружествени дялове и търговски предприятия;
• Предоставяне на правни консултации по търговски сделки;
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления, съдебни изпълнения, задължения по ДДС, ЗКПО и др. или просто сте задлъжнели към
доставчици или партньори ние сме Вашето решение с компетентно съдействие.
След консултация с нас можем да Ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата от наши сътрудници и партньори, за да
Ви освободим за 1 час от юридическа, финансова и солидарна отговорност.
Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и ние работим за намиране на ефективно и законно
решение за Вашия проблем.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на страната.
BUSINESS CONSULTING LTD.
За контакти с нас на тел:0897558320
http://kpd.ovo.bg/
ПРИЕМАМЕ ОБАЖДАНИЯ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ.
http://obiavidnes.com/obiava/69617/kupuvame-ead-ad-ood-eood-sys-zadyljeniya--za-firmi-ot-vsichki-regioni-na-strana

BUSINESS CONSULTING LTD.-КУПУВАМЕ ЕАД АД ООД ЕООД СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!! ЗА
ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ РЕГИОНИ НА СТРАНАТА !!!
”КУПУВАМЕ ” ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СД ,със ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!!
BUSINESS CONSULTING LTD. - Търговско право.В областта на Търговското право Ви предлагаме:
• Сделки с търговски предприятия – придобиване, трансформиране, наем и покупко-продажба на предприятия;
• Прехвърляне на акции, дружествени дялове и търговски предприятия;
• Предоставяне на правни консултации по търговски сделки;
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления, съдебни изпълнения, задължения по ДДС, ЗКПО и др. или просто сте задлъжнели към
доставчици или партньори ние сме Вашето решение с компетентно съдействие.
След консултация с нас можем да Ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата от наши сътрудници и партньори, за да
Ви освободим за 1 час от юридическа, финансова и солидарна отговорност.
Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и ние работим за намиране на ефективно и законно
решение за Вашия проблем.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на страната.
BUSINESS CONSULTING LTD.
За контакти с нас на тел:0897558320
http://kpd.ovo.bg/
ПРИЕМАМЕ ОБАЖДАНИЯ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ.
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http://obiavidnes.com/obiava/69616/business-consulting-ltd-kupuvame-ead-ad-ood-eood-sys-zadyljeniya--za-firmi-ot

7.85" (19.94 cm) Prestigio MultiPad 4 Quantum 7.85 тъмно-син
7.85" (19.94 cm) Prestigio MultiPad 4 Quantum 7.85 тъмно-син, таблет, четириядрен ARM A9 1.6 GHz, IPS дисплей, 1GB
RAM, 8GB Flash памет (+MicroSDHC слот), miniHDMI, 802.11n, 2x камера, Android 4.2
http://obiavidnes.com/obiava/69615/785-1994-cm-prestigio-multipad-4-quantum-785-tymno-sin

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !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://obiavidnes.com/obiava/69614/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

РАБОТА ЗА ВСЕКИ -НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ
ПРЕЗ СВОБОДНОТО ВРЕМЕ !
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/69613/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !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://obiavidnes.com/obiava/69612/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

ЗЛАТНА ОФЕРТА -ДОХОДНА НАДОМНА РАБОТА
*На кой ли не му трябват допълнителни доходи ?
*Предлагам ви начин за тяхното изкарване .
*Единственото условие е да имате Интернет и 5-10 минути на ден .
*В сайта ще намерите най подробно обяснение за регистрация и видео обучение на
български език ! Всичко това е безплатно !!!
*За повече подробности влезте в сайта ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
---------------------------------
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http://easymoneybg.ovo.bg/
-----------------------------Опитайте и Успех
http://obiavidnes.com/obiava/69611/zlatna-oferta--dohodna-nadomna-rabota

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
Работите си от вкъщи! Нямате шеф на главата! Вие сте си шеф! Минимална работа на ден от 30 минути!
Работите повече - печелите повече! Лесно е! За повече информация, влезте в сайта: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/69610/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

8" (20.32 cm) Prestigio MultiPad 4 Ultra Quad 8.0 3G таблет
8" (20.32 cm) Prestigio MultiPad 4 Ultra Quad 8.0 3G таблет, GPS, бял, четириядрен ARM A7 1.2 GHz, капацитивен IPS
дисплей, 1GB RAM, 8GB Flash памет (+MicroSDHC слот), 802.11n, 2x камера, Android 4.2
http://obiavidnes.com/obiava/69609/8-2032-cm-prestigio-multipad-4-ultra-quad-80-3g-tablet

21.5" (54.61 cm) DELL P2214H
21.5" (54.61 cm) DELL P2214H, IPS panel, FULL HD LED, 8ms, 2 000 000:1, 250cd/m2, DVI & DisplayPort, USB хъб, черен, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/69608/215-5461-cm-dell-p2214h

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/69607/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/69606/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/69605/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt

СИГУРНА РАБОТА
Предлагаме ви сигурна работа по интернет небходимо ви е само 30 мин. на ден.Допълнете свободното си време и
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увеличете доходите си.Работата е лесна и всеки може да се справи с лекота.Можете да работите от дома си или офиса
ви.В нашия сайт можете да намерите подробности как се плаща и всичко което ви интересува вищте в сайта ни
www.partybux.ovo.bg skype име- obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/69604/sigurna-rabota

23.8" (60.45 cm) DELL P2414H
23.8" (60.45 cm) DELL P2414H, IPS panel, FULL HD LED, 8ms, 2 000 000:1, 250cd/m2, DVI & DisplayPort, USB хъб, черен, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/69603/238-6045-cm-dell-p2414h

20" (50.8 cm) LG 20EN33SS HD LED
20" (50.8 cm) LG 20EN33SS HD LED, 5ms, 5 000 000:1 200cd/m2, 3г
http://obiavidnes.com/obiava/69602/20-508-cm-lg-20en33ss-hd-led

Разкриване на изневери, Детективски Услуги
Детективска агенция Фокс-специализирани детективски услуги
предлагани от високо квалифицирани частни детективи,
които са бивши служители на МВР с дългогодишен професионален опит !!!
Нашата агенция е спечелила завидна репутация за най- добро доказателство,
благодарение на професионализма,бързината и достоверността на събраните доказателства!!!
Провеждаме поверително и дискретно разследване в личен и служебен
аспект на територията на цяла България.
Ние предлагаме пълен набор от детективски услуги
вижте повече на:http://detective-bg.com
"И не забравяйте,че не е най-важно, какво знаете, а какво може да докажете!"
Е-mail:fox@detectiv-bg.com
tel:0888400413 , 0897024504
http://obiavidnes.com/obiava/69601/razkrivane-na-izneveri-detektivski-uslugi

Детективски услуги от Детективска агенция Фокс България
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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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://detective-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/69600/detektivski-uslugi-ot-detektivska-agenciya-foks-bylgariya

Детективска Агенция Фокс- Частен Детектив-Велико Търново
Детективска агенция Фокс-специализирани детективски услуги
предлагани от високо квалифицирани частни детективи,
които са бивши служители на МВР с дългогодишен професионален опит !!!
Нашата агенция е спечелила завидна репутация за най- добро доказателство,
благодарение на професионализма,бързината и достоверността на събраните доказателства!!!
Провеждаме поверително и дискретно разследване в личен и служебен
аспект на територията на цяла България.
Ние предлагаме пълен набор от детективски услуги
вижте повече на:http://detective-bg.com
"И не забравяйте,че не е най-важно, какво знаете, а какво може да докажете!"
Е-mail:fox@detectiv-bg.com
tel:0888400413 , 0897024504
http://obiavidnes.com/obiava/69599/detektivska-agenciya-foks--chasten-detektiv-veliko-tyrnovo

Частен Детектив - Детективска Агенция Инкогнито - Услуги
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.
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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/69598/chasten-detektiv---detektivska-agenciya-inkognito---uslugi

Детективска Агенция Инкогнито - Частен Детектив - Пазарджик
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/69597/detektivska-agenciya-inkognito---chasten-detektiv----pazardjik

Детективска Агенция Инкогнито - Частен Детектив -Пловдив
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.
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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/69596/detektivska-agenciya-inkognito---chasten-detektiv--plovdiv

МЕТАЛНИ ВРАТИ от фирма Каракашев и Син ЕООД на най-добри цени!
МЕТАЛНИ ВРАТИ от фирма Каракашев и Син ЕООД
• 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
За повече инфорамция: http://www.xn----7sbbediizdzip6bvi.com/
http://obiavidnes.com/obiava/69595/metalni-vrati-ot-firma-karakashev-i-sin-eood-na-nay-dobri-ceni

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !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://obiavidnes.com/obiava/69594/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

Биоанализатор 39 теста с физиотерапия
Биоанализатор 39 теста с физиотерапия
Този модел меридианен магнитно-резонансен био скенер е 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.
Чрез сензорен проводник в рамките на минута от дланта Ви ще бъдат получени повече от 245 показателя за Вашето
здраве и ще бъдат отчетени най-ранни признаци на клетъчна промяна в органите и тъканите.
Дори да има единични клетки с патологични промени, този магнитно резонансен био анализатор може да улови
промените на тези клетки и да прогнозира болестта, като по този начин дава възможност да предотвратите
различните хронични заболявания.
Магнитно резонансния метод на диагностика е комплексен, неинвазивен, практичен, лесен, бърз и ефикасен.
Резултатите от диагностиката излизат директно на български език, преводът е адаптиран към Европейската
медицинска терминология и е съобразен с характеристиките на параметрите, представени от физиологична и клинична
гледна точка, с добавени препоръки за клинична практика от научен лекарски екип.
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Био скенерът изважда 38 подробни отчета (35 за мъж/35 за жена) с общо над 245 различни резултата от
диагностиката, плюс обобщен пълен и обобщен кратък отчет на здръвословното състояние на пациента, явяващ се 39-я
файл.
За поголяма информация трябва да посетите нашите интернет магазини.В тях ще разберете по-подробно за дейноста
на
биоскенера.Цена 580лв
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/69593/bioanalizator-39-testa-s-fizioterapiya

Агро Макс 2006
Един от производителите на зърно в област Стара Загора е АГРО МАКС 2006. Тя упражнява търговска дейност с
произведените слънчоглед, царевица, ечемик, пшеница. Търсете фирмата на ул. Хрищян Войвода 28, тел.: 042616054,
042616008
http://obiavidnes.com/obiava/69592/agro-maks-2006

Частен детектив -0885350440 Пазарджик София Пловдив
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
- събиране на данни
- намиране на лица
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!!!
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
starinvestigator@gmail.com
http://detective-star.com
http://obiavidnes.com/obiava/69591/chasten-detektiv---0885350440-pazardjik-sofiya-plovdiv

Детективска агенция "Стар"-0885350440
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
- събиране на данни
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- намиране на лица
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!!!
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
starinvestigator@gmail.com
http://detective-star.com
http://obiavidnes.com/obiava/69590/detektivska-agenciya-star-0885350440

Разкриване на изневери - Агенция "СТАР" -0885350440
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
- събиране на данни
- намиране на лица
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!!!
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
starinvestigator@gmail.com
http://detective-star.com
http://obiavidnes.com/obiava/69589/razkrivane-na-izneveri---agenciya-star--0885350440

3D визуализации на сгради и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro
3D визуализации на сгради и интериорен дизайн 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/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки
интериор с професионална визия
http://obiavidnes.com/obiava/69588/3d-vizualizacii-na-sgradi-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro

3D визуализации на сгради и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro
3D визуализации на сгради и интериорен дизайн 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/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки
интериор с професионална визия
http://obiavidnes.com/obiava/69587/3d-vizualizacii-na-sgradi-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro

Курсове и частни уроци по география
Курсове и частни уроци по география в София, Перник, Сливен и Ямбол от Учебен център 6+ /тел.: 0894 850 660/.
Кандидатстудентски курсове и частни уроци по география в София, Перник, Сливен и Ямбол – 0894 850 660!
Курсове и частни уроци за кандидат-студенти по география в София, Перник, Сливен и Ямбол – 0894 850 660!
Курсове и частни уроци за матура по география в София, Перник, Сливен и Ямбол – 0894 850 660!
http://obiavidnes.com/obiava/69564/kursove-i-chastni-uroci-po-geografiya

Направи си подарък
На 24 години съм, стройна, с дълга, руса коса, зелени очи. 167см. 47кг. Бюст 90см. Живея в София. Само на Ваш терен.
Спокойствието и дискретността са абсолютно гарантирани.
Изпитайте удоволствие, насладете се на красота!
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http://obiavidnes.com/obiava/69586/napravi-si-podaryk

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/60279/korekt-parket

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !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://obiavidnes.com/obiava/69585/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

РАБОТА ЗА ВСЕКИ -НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ
ПРЕЗ СВОБОДНОТО ВРЕМЕ !
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/69584/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

ИДЕАЛНИЯТ НАЧИН ДА ПЕЧЕЛИТЕ ДО 30-50 ЛЕВА ДНЕВНО-ПРАВИ ПАРИ ПРЕЗ
СВОБОДНОТО СИ ВРЕМЕ от ДОМА СИ
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !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://obiavidnes.com/obiava/69583/idealniyat-nachin-da-pechelite-do-30-50-leva-dnevno-pravi-pari-prez-svobodnoto-si-v

ЗЛАТНА ОФЕРТА -ДОХОДНА НАДОМНА РАБОТА
*На кой ли не му трябват допълнителни доходи ?
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*Предлагам ви начин за тяхното изкарване .
*Единственото условие е да имате Интернет и 5-10 минути на ден .
*В сайта ще намерите най подробно обяснение за регистрация и видео обучение на
български език ! Всичко това е безплатно !!!
*За повече подробности влезте в сайта ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
--------------------------------http://easymoneybg.ovo.bg/
-----------------------------Опитайте и Успех
http://obiavidnes.com/obiava/69582/zlatna-oferta--dohodna-nadomna-rabota

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
Работите си от вкъщи! Нямате шеф на главата! Вие сте си шеф! Минимална работа на ден от 30 минути!
Работите повече - печелите повече! Лесно е! За повече информация, влезте в сайта: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/69581/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Индивидуални уроци за подготвителните класове
Учебен център Орбис предлага индивидуална езикова подготовка по италиански, френски, испански, немски и английски
език за ученици от 8 клас в подготвителните паралелки.
Обучението цели трайното усвояване и разширяване на познанията на ученика, като се работи по допълнителни
материали с текстове за четене и слушане с разбиране, с граматични и лексикални упражнения. Цената е 10 лева на
учебен час (40 минути).
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/69580/individualni-uroci-za-podgotvitelnite-klasove

ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ за изпита след 8 клас
Учебен център Орбис организира индивидуална подготовка по италиански, френски, испански, немски и английски език за
изпита след осми клас. Обучението включва преговор на граматиката, разширяване на лексиката и работа по формата
на изпита. Часовете се провеждат в удобно на ученика и преподавателя време.
Подготовката се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център "Орбис"
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/69579/ezikovo-obuchenie-za-izpita-sled-8-klas

Индивидуални уроци по МАТЕМАТИКА за ученици от 7 до 12 клас
Учебен център Орбис организира индивидуално обучение по математика за ученици от 7 до 12 клас. Обучението включва
помощ при подготвяне на задължителния учебен материал и едновременно с това разширяване на познанията по

Страница 98/140

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

13.10.2013

математика. Заниманията се провеждат през цялата учебна година в удобно на ученика и преподавателя време.
Цена 12 лв.на учебен час.
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/69578/individualni-uroci-po-matematika-za-uchenici-ot-7-do-12-klas

ПОДГОТОВКА ПО НЕМСКИ за ученици от 7 до 12 клас
Учебен център Орбис организира индивидуално обучение по немски за ученици от 7 до 12 клас. Обучението включва помощ
при подготвяне на задължителния учебен материал и едновременно с това разширяване на познанията по езика.
Заниманията се провеждат в удобно на ученика и преподавателя време.
Цена 10 лв.на час.
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/69577/podgotovka-po-nemski-za-uchenici-ot-7-do-12-klas

ПОДГОТОВКА ПО АНГЛИЙСКИ за ученици от 7 до 12 клас
Учебен център Орбис организира индивидуално обучение по английски за ученици от 7 до 12 клас. Обучението включва
помощ при подготвяне на задължителния учебен материал и едновременно с това разширяване на познанията по езика.
Заниманията се провеждат през цялата учебна година удобно за ученика и преподавателя време.
Цена 10 лв.на учебен час.
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/69576/podgotovka-po-angliyski-za-uchenici-ot-7-do-12-klas

ПОДГОТОВКА ПО ПОРТУГАЛСКИ за ученици от 7 до 12 клас
Учебен център Орбис организира индивидуално обучение по португалски за ученици от 7 до 12 клас. Обучението включва
помощ при подготвяне на задължителния учебен материал и едновременно с това разширяване на познанията по езика.
Заниманията се провеждат през цялата учебна година удобно за ученика и преподавателя време.
Цена 10 лв.на учебен час.
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/69575/podgotovka-po-portugalski-za-uchenici-ot-7-do-12-klas

ПОДГОТОВКА ПО ИСПАНСКИ за ученици от 5 до 12 клас
Учебен център Орбис организира индивидуално обучение по испански за ученици от 5 до 12 клас. Обучението включва
помощ при подготвяне на задължителния учебен материал и едновременно с това разширяване на познанията по езика.
Заниманията се провеждат в удобно на ученика и преподавателя време.
Цена 10 лв.на учебен час.
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За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/69574/podgotovka-po-ispanski-za-uchenici-ot-5-do-12-klas

ПОДГОТОВКА ПО ФРЕНСКИ за ученици от 7 до 12 клас
Учебен център Орбис организира индивидуално обучение по френски за ученици от 7 до 12 клас. Обучението включва
помощ при подготвяне на задължителния учебен материал и едновременно с това разширяване на познанията по езика.
Заниманията се провеждат през цялата учебна година в удобно за учениците време.
Цена 10 лв.на час.
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/69573/podgotovka-po-frenski-za-uchenici-ot-7-do-12-klas

ПОДГОТОВКА ПО ИТАЛИАНСКИ за ученици от 5 до 12 клас
Учебен център Орбис организира индивидуално обучение по италиански за ученици от 5 до 12 клас. Обучението включва
помощ при подготвяне на задължителния учебен материал и едновременно с това разширяване на познанията по езика.
Заниманията се провеждат в удобно за ученика и преподавателя време.
Цена 10 лв.на учебен час.
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/69572/podgotovka-po-italianski-za-uchenici-ot-5-do-12-klas

ЕЗИКОВА ПОДГОТОВКА за ученици от 7 до 12 клас
Учебен център Орбис организира езиково обучение за ученици от 7 до 12 клас по английски, френски, немски, испански,
италиански и португалски език в удобно на ученика и преподавателя време. Обучението включва помощ при подготвяне
на задължителния учебен материал и едновременно с това разширяване на познанията по езика. Предлагаме също и
подготовка за матура и изпити за получаване на сертификат. Цена: 10 лева на учебен час, a при двама курсисти – 8 лева
на учебен час
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/69571/ezikova-podgotovka-za-uchenici-ot-7-do-12-klas

ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ за ученици от 5 до 7 клас
Учебен център Орбис предлага групово и индивидуално обучение за деца от 5 до 7 клас по английски, немски, италиански,
френски, испански и португалски език. Работи се с подходящи за възрастта езикови системи. В процеса на обучение се
развиват всички умения – слушане, четене с разбиране, говорене и писане. Заниманията се провеждат в удобно за
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учениците и преподавателя време. Цена: 10 лв. на учебен час
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/69570/ezikovo-obuchenie-za-uchenici-ot-5-do-7-klas

ПОДГОТОВКА ПО МАТЕМАТИКА за кандидат - гимназисти
Учебен център Орбис организира индивидуално обучение по математика за приемните изпити след 7-ми клас.
Подготовката е целогодишна в удобно за учениците и преподавателя време. Обучението включва преговор на учебния
материал, тренировъчни тестове и упражнения по формата на изпита, както и провеждане на пробни изпити. Цена: 12
лева на учебен час. При двама курсисти цената е 10 лева на учебен час.
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/69569/podgotovka-po-matematika-za-kandidat---gimnazisti

ПОДГОТОВКА ЗА ДЕЦА ОТ 1 ДО 4 КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА ГОДИНА
Учебен център Орбис предлага езиково обучение и подготовка по изучаваните учебни предмети за деца от 1 до 4 клас.
Езиковото обучение може да бъде по избор - английски, френски, испански, италиански и португалски.
Подготовката по изучаваните учебни предмети включва материала по български език, математика, човек и общество,
човек и природа за съответния клас.
Цената е 10 лева на учебен час (40 минути).
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/69568/podgotovka-za-deca-ot-1-do-4-klas-prez-uchebnata-godina

Лаптоп HP Compac 6710b - Intel Core 2 Duo T7500 (2x2,20Ghz)/2GB RAM DDR2/160GB HDD SATA
- 369,00лв.
Лаптоп HP Compac 6710b - Intel Core 2 Duo T7500 (2x2,20Ghz)/2GB RAM DDR2/160GB HDD SATA - 369,00лв.
Дисплей: 15.4" (1280x800) WXGA 16:9
Процесор: Intel Core 2 Duo T7500 (2x2,20Ghz) 4MB L2 Cache
Рам памет: 2GB DDR2
Твърд диск: 160GB SATA
Видео карта: Intel GMA X3100
Оптика: DVD-RW
Wi-Fi: ДА
Състояние: Отлично !
Интерфейс: USB - 3x, VGA - 1x
Тегло: 2,2кг.
Пръстов отпечатък: ДА
Гаранция: 3 месеца
Цена: 369,00лв
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НОВ ВНОС ОТ ГЕРМАНИЯ!
Всички лаптопи са минали профилактика. Лаптопите са тествани хардуерно и софтуерно, за да се уверим, че са 100%
изрядни. Всички бройки са в идеален външен вид, без никакви забележки !
> Работят перфектно с Windows 7.
> Окоплектовани са в кашони - буквално като чисто нови !
> Всички лаптопи HP Compaq nc6710b, предлагани от нас са с гаранция 3 месеца!
> Доставка до всяко едно населено място в България.
За контакти:
0899 83 94 82 - Глобул
052 600 740 - Виваком
0887 93 28 85 - Мтел
http://obiavidnes.com/obiava/69567/laptop-hp-compac-6710b---intel-core-2-duo-t7500-2x220ghz2gb-ram-ddr2160gb-h

Вибро плейт Фитнес уред от ново поколение
Вибро плейт Фитнес уред от ново поколение
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
телесно и психическо благосъстояние, премахва се стреса и напрежението,
повишава се метаболизма и се постига цялостно подмладяване на организма.
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/69566/vibro-pleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

Найсер Дайсер Кухненско ренде - помощник на всяка домакиня
Найсер Дайсер Кухненско ренде - помощник на всяка домакиня
Имате желание да зарадвате съпругата си?
Ето имате шанс като закупите от нашият артикул -кухненско ренде.
Какви са преимуществата на кухненското ренде Найсер Дайсер Плюс?
С Найсер Дайсер работите без сълзи, без дразнене и миризми
Nicer Dicer Plus реже лесно, бързо и без усилия
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Изпитвате задоволство от резултатите при всяко ползване на кухненското ренде.
Найсер Дайсер предпазва ръцете от порязване.
Безопасен за деца
Лесно режете всякакви видове плодове и зеленчуци с различни по големина форми.
Бързо и лесно нарязвате ситно зеленчуци, плодове, месо, сирене,.Може да се мие в миялна машина.Цена 59лв
1 Лесен и удобен за употреба от цялото семейство
2 Реже лесно, бързо и без усилия
3 Безопасен за деца
4 Предпазва ръцете от порязване
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/69565/nayser-dayser-kuhnensko-rende---pomoshtnik-na-vsyaka-domakinya

Масажна-масажираща седалка
Масажна-масажираща седалка
Масажиращата седалка осигурява успокояващ и тонизиращ масаж на гърба,
кръста и бедрата, премахва болките в мускулите чрез китайските методи "Шиатсу масаж"
за разлика от традиционните вибрации, използвани при другите подобни масажори.
Масажорът е уникален със своята масажираща глава, която се движи под повърхността на седалката
и осъществява масаж имитиращ натиска на палците, който е основен похват при масажа "Шиатсу".
Неповторимо е усещането, създадено от механичното движение по предварително зададена траектория
на масажиращата глава. Предлагат се различни степени на интензивност за различните области на тялото: долната
част на бедрата,
кръста и гърба. Масажиращата седалка е единствения продукт на българския пазар,
създаден и използван в Северна Америка за рехабилитация на хора с проблеми в
опорнодвигателния апарат. Масажорът се захранва от електрическата мрежа,
но може да се използва и в автомобил, като захранването се извършва от гнездото на запалката.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/69563/masajna-masajirashta-sedalka

Квантов анализатор - Биоскенер 3 то поколение на български език
Квантов анализатор - Биоскенер 3 то поколение на български език
МОДЕЛ 2013 Г С ВГРАДЕН СОФТУЕР НА БЪЛГАРСКИ
Резултатите от диагностиката излизат директно на български език
Био скенерът изважда 39 подробни отчета (35 за мъж/35 за жена) с общо над 245 различни резултата от
диагностиката,
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плюс обобщен пълен и обобщен кратък отчет на здръвословното състояние на пациента, явяващ се 40-я файл.
Квантовият Анализатор е високотехнологичено електронно устройство за преглед на здравното състояние на човешкия
организъм.
Теоретически основан върху квантовата медицина, Квантовият анализатор използва научните постижения в
електронната техника,
за отчитане и анализ на слабото магнитно поле на човешката клетка и на базата на този анализ, дава здравния статус
на организма и проблемни зони в техния най-ранен стадий.
Квантовият Анализатор интегрира в себе си медицина, био-информатика, електро инженерство и други съвременни
науки.
Чрез сензорен проводник в рамките на минута от дланта Ви ще бъдат получени повече от 240 показатели за Вашето
здраве
Квантовият метод на диагностика е комплексен, неинвазивен, практичен, лесен, бърз и ефикасен.
0877540309
0895611643

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/69562/kvantov-analizator---bioskener-3-to-pokolenie-na-bylgarski-ezik

Продавам биотор
Продавам биотор и легла с червени калифорнийски червеи. Биоторът е фино пресят, цена за 50л/чувал/ - 15лв. Предлагаме
и по-малки опаковки, подходящи за цветарски магазини.
http://obiavidnes.com/obiava/69561/prodavam-biotor

Хидрофобен ШПЕРПЛАТ ДИРЕКТЕН ВНОСИТЕЛ
Планет Строй 2008 ООД предлага:
http://obiavidnes.com/obiava/69560/hidrofoben-shperplat-direkten-vnositel

Детективска Агенция Дискрет-БЛАГОЕВГРАД САНДАНСКИ БАНСКО ПЕТРИЧ
Агенцията извършва следните услугиАудио, видео-наблюдение,изневери,справки,издирване,Фирмено проучване.
GPS предаватели,снимков и видео материал.Скрити камери и микрофони.
Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
0888116420-0893736266
discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
http://obiavidnes.com/obiava/69559/detektivska-agenciya-diskret-blagoevgrad-sandanski-bansko-petrich

Детективска Агенция Дискрет-НАМЕРЕТЕ ОТГОВОРИТЕ ПРИ НАС!!!

Страница 104/140

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

13.10.2013

Агенцията извършва следните услугиАудио, видео-наблюдение,изневери,справки,издирване,Фирмено проучване.
GPS предаватели,снимков и видео материал.Скрити камери и микрофони.
Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
0888116420-0893736266
discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
http://obiavidnes.com/obiava/69558/detektivska-agenciya-diskret-namerete-otgovorite-pri-nas

Детективска Агенция Аякс Частен Детектив-РУСЕ СИЛИСТРА ВЕЛИКО ТЪРНОВО СВИЩОВ
ШУМЕН
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/69557/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-ruse-silistra-veliko-tyrnovo-svishtov-shum

Детективска Агенция АЯКС-Право на избор!-Пловдив Стара Загора Ямбол Хасково
Димитровград
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.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/69556/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-plovdiv-stara-zagora-yambol-haskovo-dimi

Хидрофобен шперплат от Вносителя – Планет Строй 2008 ООД
Планет Строй 2008 ООД предлага:
******* ВОДОУСТОЙЧИВ ШПЕРПЛАТ, 1-во качество-топола, черен и кафяв филм, фенолово WBP лепило:
18х1220х2440мм;
20х1220х2440мм;
21х1220х2440мм.
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****** Вилици – поцинковани;
****** ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ ОСБ /OSB/ плоскости:
9х1220х2440мм
11х1220х2440мм
15х1220х2440мм
18х1220х2440мм
ЗА КОЛИЧЕСТВА - ДОСТАВКИ В ЦЯЛАТА СТРАНА!
Складови бази във Варна и София
0884266912; 0888416733; 02/9310348;
http://obiavidnes.com/obiava/69555/hidrofoben-shperplat-ot-vnositelya--planet-stroy-2008-ood

"КУПУВАМЕ" ЕООД, ООД, АД, ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ – ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА
ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА :
ОСИГУРЯВАМЕ "КУПУВАЧ" на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ –
ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ И ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство.
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост,
съдебни изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по
ДДС, ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Какво предлагаме на своите клиенти:
В рамките на 1 ЧАС осъществяваме процедура по прехвърляне на дяловете или акциите на търговските дружества,
контрола и управлението на дружествата се поема от новия собственик и по този начин ОСВОБОЖДАВАМЕ
настоящите собственици или управители на дружествата от отговорността за действията по управлението на
фирмите.
Професионално консултиране на фирми със задължения по Закона за ДДС и ЗКПО.
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори ние сме Вашето решение с
компетентно съдействие.
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. "Цанко Церковски" №39
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
0884 57 80 53
0877 37 20 83
ПРИЕМАМЕ ОБАЖДАНИЯ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ !!!
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http://obiavidnes.com/obiava/69554/kupuvame-eood-ood-ad-ead-i-sybiratelni-drujestva-sys-zadyljeniya-osvobojdav

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
ЧАС.
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ – ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА
ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА :
ОСИГУРЯВАМЕ "КУПУВАЧ" на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ –
ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ И ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство.
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост,
съдебни изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по
ДДС, ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Какво предлагаме на своите клиенти:
В рамките на 1 ЧАС осъществяваме процедура по прехвърляне на дяловете или акциите на търговските дружества,
контрола и управлението на дружествата се поема от новия собственик и по този начин ОСВОБОЖДАВАМЕ
настоящите собственици или управители на дружествата от отговорността за действията по управлението на
фирмите.
Професионално консултиране на фирми със задължения по Закона за ДДС и ЗКПО.
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори ние сме Вашето решение с
компетентно съдействие.
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. "Цанко Церковски" №39
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
0884 57 80 53
0877 37 20 83
ПРИЕМАМЕ ОБАЖДАНИЯ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ !!!
http://obiavidnes.com/obiava/69553/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

ПРОФЕСИОНАЛЕН УРЕД ЗА ДАМСКИ ПРИЧЕСКИ IN STYLER ** 48 лв.
ПРОФЕСИОНАЛЕН УРЕД ЗА
ДАМСКИ ПРИЧЕСКИ IN STYLER
** ЗА ВСЯКА ЖЕНА! ЕЖЕДНЕВНО С ВЕЛИКОЛЕПНА ПРИВЛИЧАЩА ПРИЧЕСКА!
Многофункционалният автоматичен IN STYLER за дамски прически 3 в 1 с въртящ се цилиндър (90-140 оборота в
минута), придава обем, блясък и мекота на косата.
Всяка жена иска ежедневно да има привличаща погледите красива прическа. Но повечето жени нямат нито време,
нито средства, за фризьор. За целта може до се възползвате от многофункционалният IN STYLER оформящ и
най-буйните къдрици в шикозна и стилна прическа за минути, като придава обем, блясък и мекота на косата. Всеки кичур
от косата се разпределя равномерно върху въртящия се цилиндър.
ХАРАКТЕРИСТИКА:
- напълно автоматичен с въртящ и затоплящ се
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цилиндър и четчици прецизно разделящи косата;
- три температурни режима за различни типове коси;
- не прегрява, не скубе и не уврежда косата;
- мощност: 130 W;
- LED индикатор.
ТЕМПЕРАТУРНИ РЕЖИМИ:
- натисни бутона за захранване (светят 3 деления ) за избор на
температурен режим за гъсти твърди коси;
- натисни бутона два пъти (светят 2 деления) за избор на
режим за тънки и средно дебели коси;
- натисни бутона три пъти (свети 1 деление) за избор на
режим за тънки и слаби коси;
- натисни бутона за захранване за четвърти път за изключване на
уреда; ако забравите да го изключите той автоматично се
самоизключва след 45 мин.
Комплектът включва:
- уред IN STYLER;
- торбичка за съхранение;
- специален гребен;
- DVD диск с инструкции за ползване.
ВИДЕОКЛИПОВЕ:
http://youtu.be/d7AL9WCmN-0
http://youtu.be/A9RAxZMW8dk
http://youtu.be/AxOIpdYLA3Y
http://youtu.be/xh4ntdkQ5W4
http://youtu.be/rWa2dkTVk48
http://youtu.be/VrdpRAJcoH0
Гаранция 1 г. Произход: Китай
ЦЕНА: 48 лв.
ПОКУПКИ:
София, пазар "Борово", павилион 12
(срещу входа на супермаркет "Европа")
или по куриер на Еконт с наложен платеж; такса при получаване
от офиса 4,40 лв., до адрес 6,30 лв. и получаване на следващия ден,
а до селища без офис на Еконт такса 7,60 лв. и получаване до три дни
КОНТАКТИ:
0887/255 692; 0888/373 974; 02/855 2635
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ:
www.albobg.com
www.albo-bg.com
www.albo-bg.info
http://obiavidnes.com/obiava/69552/profesionalen-ured-za-damski-pricheski-in-styler--48-lv

BUSINESS CONSULTING LTD.-КУПУВАМЕ ЕАД АД ООД ЕООД СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!! ЗА
ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ РЕГИОНИ НА СТРАНАТА !!!
”КУПУВАМЕ ” ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СД ,със ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!!
BUSINESS CONSULTING LTD. - Търговско право.В областта на Търговското право Ви предлагаме:
• Сделки с търговски предприятия – придобиване, трансформиране, наем и покупко-продажба на предприятия;
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• Прехвърляне на акции, дружествени дялове и търговски предприятия;
• Предоставяне на правни консултации по търговски сделки;
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления, съдебни изпълнения, задължения по ДДС, ЗКПО и др. или просто сте задлъжнели към
доставчици или партньори ние сме Вашето решение с компетентно съдействие.
След консултация с нас можем да Ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата от наши сътрудници и партньори, за да
Ви освободим за 1 час от юридическа, финансова и солидарна отговорност.
Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и ние работим за намиране на ефективно и законно
решение за Вашия проблем.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на страната.
BUSINESS CONSULTING LTD.
За контакти с нас на тел:0897558320
ПРИЕМАМЕ ОБАЖДАНИЯ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ.
http://obiavidnes.com/obiava/69551/business-consulting-ltd-kupuvame-ead-ad-ood-eood-sys-zadyljeniya--za-firmi-ot

BUSINESS CONSULTING LTD.-КУПУВАМЕ ЕАД АД ООД ЕООД СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!! ЗА
ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ РЕГИОНИ НА СТРАНАТА !!!
”КУПУВАМЕ ” ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СД ,със ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!!
BUSINESS CONSULTING LTD. - Търговско право.В областта на Търговското право Ви предлагаме:
• Сделки с търговски предприятия – придобиване, трансформиране, наем и покупко-продажба на предприятия;
• Прехвърляне на акции, дружествени дялове и търговски предприятия;
• Предоставяне на правни консултации по търговски сделки;
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления, съдебни изпълнения, задължения по ДДС, ЗКПО и др. или просто сте задлъжнели към
доставчици или партньори ние сме Вашето решение с компетентно съдействие.
След консултация с нас можем да Ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата от наши сътрудници и партньори, за да
Ви освободим за 1 час от юридическа, финансова и солидарна отговорност.
Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и ние работим за намиране на ефективно и законно
решение за Вашия проблем.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на страната.
BUSINESS CONSULTING LTD.
За контакти с нас на тел:0897558320
ПРИЕМАМЕ ОБАЖДАНИЯ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ.
http://obiavidnes.com/obiava/69550/business-consulting-ltd-kupuvame-ead-ad-ood-eood-sys-zadyljeniya--za-firmi-ot

Висококачествени Блиндирани врати (метални врати) на добри цени
БЛИНДИРАНИ ВРАТИ (МЕТАЛНИ ВРАТИ):
• Метална врата с 2 ламарини 1.5мм х 1.5мм - оребрена с пълнеж от минерална вата
• Каса - винкел 45х45х4 - монтира се върху съществуващата каса - на грунд
• Праг – 40 х 20 х 1.5
• Облепване на металната врата с мебелно фолио в цвят по избор на клиента
• Панти ф20мм
• Заключване - едностранна брава ANBO, патрон секретен LT, бронировка, дръжка с дръжка или топка с дръжка. Цвета
може да е месинг или инокс.
• Цената включва вземане на размери и монтаж за гр. София
• Срок за изпълнение – 2 дни
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• Цената е за размери до 2м х 1м. Над тези размери се доплаща допълнително.
За повече инфорамция: http://www.xn--80aabcdic5abbc2a1ad7be9a.com/
http://obiavidnes.com/obiava/69549/visokokachestveni-blindirani-vrati-metalni-vrati-na-dobri-ceni

Разкриване на изневери
Наблюдение, разкриване на изневери и документално описание на факта на изневярата. Възможност за използване на
събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
(алкохол, наркотици, хазарт);
Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка;
Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели;
Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство;
Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие;
http://obiavidnes.com/obiava/69548/razkrivane-na-izneveri

Проблемни деца
Ужасното ежедневие, проблемите на работното място, преумората са причините много често голяма част от
родителите да пропуснат какво се случва с живота на децата им. Сърфирането в интернет без контрол крие много
сериозни проблеми за децата и трябва да се взимат сериозни мерки . Децата могат да попаднат на следните опасни неща
в интернет:
- Материали с порнографско съдържание
- Покани за срещи от по-големи от тях
- Материали, които съдържат насилие
- Покани за виртуален и реален секс
- Материали, които внушават етническо напрежение
- Информация за разпространение на наркотици и проституция
Децата са толкова наивни, че още от първия разговор с непознат човек споделят името си и изпращат свои снимки и
пълна информация за семейството си!
На срещите с виртуалните си приятелите, децата ходят с приятели на подобни срещи, но над 50% отиват сами и това
крие огромна опасно!
Ние от детективска агенция „Агент 007
http://obiavidnes.com/obiava/69547/problemni-deca

Проучване на бъдещи съпруг или съпруга
Сключване на брак е най-важната стъпка в живота на човек и ако той се води само и единствено от сърцето си и не
погледне рационално на нещата поне за секунда може да допусне много сериозна грешка в намирането и сключването на
брак с любимия човек!
Човек цял живот живее само и в един момент се решава да сключи брак с някого и да заживее с него. Това е просто
прекрасно, но знаете в днешно време не можем да имаме доверие на себе си, а да не говорим на други хора!
Ние от детективска агенция „Агент 007
http://obiavidnes.com/obiava/69546/prouchvane-na-bydeshti-syprug-ili-sypruga
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"КУПУВАМЕ" ЕООД, ООД, АД, ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ – ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА
ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА :
ОСИГУРЯВАМЕ "КУПУВАЧ" на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ –
ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ И ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство.
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост,
съдебни изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по
ДДС, ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Какво предлагаме на своите клиенти:
В рамките на 1 ЧАС осъществяваме процедура по прехвърляне на дяловете или акциите на търговските дружества,
контрола и управлението на дружествата се поема от новия собственик и по този начин ОСВОБОЖДАВАМЕ
настоящите собственици или управители на дружествата от отговорността за действията по управлението на
фирмите.
Професионално консултиране на фирми със задължения по Закона за ДДС и ЗКПО.
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори ние сме Вашето решение с
компетентно съдействие.
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. "Цанко Церковски" №39
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
0884 57 80 53
0877 37 20 83
ПРИЕМАМЕ ОБАЖДАНИЯ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ !!!
http://obiavidnes.com/obiava/69545/kupuvame-eood-ood-ad-ead-i-sybiratelni-drujestva-sys-zadyljeniya-osvobojdav

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
ЧАС.
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ – ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА
ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА :
ОСИГУРЯВАМЕ "КУПУВАЧ" на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ –
ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ И ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство.
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост,
съдебни изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по
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ДДС, ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Какво предлагаме на своите клиенти:
В рамките на 1 ЧАС осъществяваме процедура по прехвърляне на дяловете или акциите на търговските дружества,
контрола и управлението на дружествата се поема от новия собственик и по този начин ОСВОБОЖДАВАМЕ
настоящите собственици или управители на дружествата от отговорността за действията по управлението на
фирмите.
Професионално консултиране на фирми със задължения по Закона за ДДС и ЗКПО.
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори ние сме Вашето решение с
компетентно съдействие.
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. "Цанко Церковски" №39
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
0884 57 80 53
0877 37 20 83
ПРИЕМАМЕ ОБАЖДАНИЯ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ !!!
http://obiavidnes.com/obiava/69544/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

Детективска Агенция Инкогнито - Частен Детектив - Бургас,Несебър,Ямбол
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/69543/detektivska-agenciya-inkognito---chasten-detektiv---burgasnesebyryambol

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
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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/69542/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

240GB
240GB, Intel Solid-State Drive 530, SATA 6Gb/s, 2.5" (6.35 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/69541/240gb-intel-solid-state-drive-530-sata-6gbs-25-635-cm

Детективска Агенция Фокс Детективски Услуги-Пловдив
Частна Детективска агенция-Фокс.
Дейността на детективска агенция Фокс се извършва
на територията на цяла България, напълно дискретно!
-Разкрива изневери,издирва личности
-фирмено разследване и бизнес проблеми,
-Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.
-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!
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://detective-bg.com
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Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/69540/detektivska-agenciya-foks--detektivski-uslugi-plovdiv

Детективска Агенция Фокс- Частен Детектив- Велико Търново
Детективски услуги от Детективска агенция Фокс
Предлаганите Детективски услуги са
с гарантирана поверителност!
Разкриване на изневери,фирмено разследване,
издирване-лица,наблюдение,консултации.
Съдействие при сделки с имоти-проверка.
Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация и др.
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://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/69539/detektivska-agenciya-foks--chasten-detektiv--veliko-tyrnovo

500GB Seagate Slim Portable Drive
500GB Seagate Slim Portable Drive, черен, 2.5" (6.35 cm), външен, USB3.0
http://obiavidnes.com/obiava/69538/500gb-seagate-slim-portable-drive

500GB Seagate Slim Portable Drive
500GB Seagate Slim Portable Drive, сребрист, 2.5" (6.35 cm), външен, USB3.0
http://obiavidnes.com/obiava/69537/500gb-seagate-slim-portable-drive

ЗАМАЗКА,МАЗИЛКА,ФАЯНС,НАСТИЛКИ,ВиК,ГИПСКАРТОН,ШПАКЛОВКА,БОЯДИСВАН
Е-МАЙСТОРИ,ДОГОВОР
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:
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- 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,
Виж и научи повече за нас на : www.stroiremont.bg
http://obiavidnes.com/obiava/69536/zamazkamazilkafayansnastilkivikgipskartonshpaklovkaboyadisvane-maystoridogo

Липовон с нов дизайн - 100% оригинален!!!
Липовон с нов дизайн - 100% оригинален.
БЪРЗО ОТСЛАБВАНЕ С ЛИПОВОН - Вземете нашата УЛТРА ЕФЕКТИВНА ФОРМУЛА ЗА БОРБА С НАДНОРМЕНОТО
ТЕГЛО – гарантирано ще постигнете БЪРЗО ОТСЛАБВАНЕ минимум с 10% от теглото Ви месечно.
За повече информация: www.lipovon-bg.com/
За Поръчки: sales@lipovon-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/69535/lipovon-s-nov-dizayn---100-originalen

1000GB Seagate Wireless Plus
1000GB Seagate Wireless Plus, 3.5" (6.35 cm), външен, WiFi & USB3.0
http://obiavidnes.com/obiava/69534/1000gb-seagate-wireless-plus

3D визуализации на сгради и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro
3D визуализации на сгради и интериорен дизайн 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/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки
интериор с професионална визия
http://obiavidnes.com/obiava/69533/3d-vizualizacii-na-sgradi-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro

3D визуализации на сгради и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro
3D визуализации на сгради и интериорен дизайн 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/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки
интериор с професионална визия
http://obiavidnes.com/obiava/69532/3d-vizualizacii-na-sgradi-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro

Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe Stidio 3DK-Studio I-Pro Най
изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM 0882870171 http://superpc.site11.com
Пловдив от550лв-800лв
http://obiavidnes.com/obiava/69531/video-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientski-balov
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Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe Stidio 3DK-Studio I-Pro Най
изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM 0882870171 http://superpc.site11.com
Пловдив от550лв-800лв
http://obiavidnes.com/obiava/69530/video-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientski-balov

2GB DDR3 1333MHz
2GB DDR3 1333MHz, Kingston HyperX Blu
http://obiavidnes.com/obiava/69529/2gb-ddr3-1333mhz

Бизнес лаптоп с WEB CAM - Fujitsu Siemens S6410-Intel Core 2 Duo T7250 /4GB RAM/160GB HDD
– 419,00лв
Бизнес клас лаптоп с WEB CAM - Fujitsu Siemens S6410-Intel Core 2 Duo T7250 /4GB RAM/160GB HDD - 419,00лв.
Дисплей: 13,3" широк екран (1280 x 800)
Процесор: Intel Core 2 Duo T7250 (2x2,00Ghz)
Рам памет: 4GB DDR2
Твърд диск: 160GB SATA
Оптика: DVD-RW
Видеокарта: Intel Graphics X1300
Камера: 1.3МPix
Wi-Fi: ДА
Състояние: Отлично !
Интерфейс: USB - 3x, VGA - 1x,
Тегло: 1,8кг.
Гаранция: 3 месеца
Цена: 419,00лв
*НОВ ВНОС ОТ ГЕРМАНИЯ !
Lifebook S6410 ще стане вашия най-добър приятел, когато сте на път. Държи отличен баланс между тегло, комуникация,
високи технологии и компактност. С вградената видеокамера и 13,3 инчов широк екран ще имате нужда от него
навсякъде и по всяко време.
> Работят перфектно с Windows 7.
> Окоплектовани са в кашони - буквално като чисто нови !
> Всички лаптопи Fujitsu Siemens S6410, предлагани от нас са с гаранция 3 месеца!
> Доставка до всяко едно населено място в България.
За контакти:
0899 83 94 82 - Глобул
052 600 740 - Виваком
0887 93 45 29 - Мтел
http://obiavidnes.com/obiava/69528/biznes-laptop-s-web-cam---fujitsu-siemens-s6410-intel-core-2-duo-t7250-4gb-ram

4GB DDR3 1600MHz
4GB DDR3 1600MHz, Kingston HyperX Blu
http://obiavidnes.com/obiava/69527/4gb-ddr3-1600mhz
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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

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/69526/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/69525/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/69524/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt

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/69523/sigurna-rabota

Геймърски очила Gunnar Intercept
Геймърски очила Gunnar Intercept, onyx
http://obiavidnes.com/obiava/69522/geymyrski-ochila-gunnar-intercept

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
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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://obiavidnes.com/obiava/69521/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

РАБОТА ЗА ВСЕКИ -НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ
ПРЕЗ СВОБОДНОТО ВРЕМЕ !
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/69520/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

ako ti e sku4no eto me
80лв.на час, 60 за половин час, стандартен секс и френска, секса е с кондом френската може без кондом свършване в
устата ми или по тялото, може взаимна френска неправя анален секс,имам терен
http://obiavidnes.com/obiava/69519/ako-ti-e-sku4no-eto-me

SAMO ZA GOSPODA SAS SVOBODNO VREME
80лв.на час, 60 за половин час, стандартен секс и френска, секса е с кондом френската може без кондом свършване в
устата ми или по тялото, може взаимна френска неправя анален секс,имам терен
http://obiavidnes.com/obiava/69518/samo-za-gospoda-sas-svobodno-vreme

BUSINESS CONSULTING LTD.-КУПУВАМЕ ЕАД АД ООД ЕООД СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!! ЗА
ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ РЕГИОНИ НА СТРАНАТА !!!
ПОКУПКО - ПРОДАЖБА НА ПРЕДПРИЯТИЯ - ЕАД АД ООД ЕООД СД. СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ! ! !
BUSINESS CONSULTING LTD. - Предлагаме на своите клиенти висококвалифицирано юридическо обслужване и
консултации на български и чуждестранни граждани и юридически лица във всички области на правото. При
съвместната ни работа, спазваме пълна конфиденциалност и максимална защита на Вашите права и интереси.
В работата си се ръководим от няколко основни принципи, а именно: коректност, професионализъм, лоялност,
конфиденциалност и експедитивност. Вашите проблеми решавамe с професионална увереност и компетентност.
Разполагаме със собствени офиси в София, Пловдив, Варна и Бургас и по този начин предлага на своите клиенти следните
услуги на цялата територия на България:Бизнес, данъчно, корпоративно и търговско право.
Търговско право
Регистрация, преобразуване и прекратяване на търговски дружества и еднолични търговци. Сделки с търговски
предприятия. Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления, съдебни изпълнения, задължения по ДДС, ЗКПО и др. или просто сте задлъжнели към
доставчици или партньори ние сме Вашето решение с компетентно съдействие.
Осигуряваме купувач на фирмата със задължения, ново седалище и адресна регистрация.
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След консултация с нас можем да Ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата от наши сътрудници и партньори, за да
Ви освободим за 1 час от юридическа, финансова и солидарна отговорност.
Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и ние работим за намиране на ефективно и законно
решение за Вашия проблем.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на страната.
BUSINESS CONSULTING LTD.
За контакти с нас на тел:0897558320 0886346230
ПРИЕМАМЕ ОБАЖДАНИЯ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ.
http://obiavidnes.com/obiava/69517/business-consulting-ltd-kupuvame-ead-ad-ood-eood-sys-zadyljeniya--za-firmi-ot

КУПУВАМЕ ЕАД АД ООД ЕООД СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!! ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ РЕГИОНИ
НА СТРАНАТА !!!
ПОКУПКО - ПРОДАЖБА НА ПРЕДПРИЯТИЯ - ЕАД АД ООД ЕООД СД. СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ! ! !
BUSINESS CONSULTING LTD. - Предлагаме на своите клиенти висококвалифицирано юридическо обслужване и
консултации на български и чуждестранни граждани и юридически лица във всички области на правото. При
съвместната ни работа, спазваме пълна конфиденциалност и максимална защита на Вашите права и интереси.
В работата си се ръководим от няколко основни принципи, а именно: коректност, професионализъм, лоялност,
конфиденциалност и експедитивност. Вашите проблеми решавамe с професионална увереност и компетентност.
Разполагаме със собствени офиси в София, Пловдив, Варна и Бургас и по този начин предлага на своите клиенти следните
услуги на цялата територия на България:Бизнес, данъчно, корпоративно и търговско право.
Търговско право
Регистрация, преобразуване и прекратяване на търговски дружества и еднолични търговци. Сделки с търговски
предприятия. Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления, съдебни изпълнения, задължения по ДДС, ЗКПО и др. или просто сте задлъжнели към
доставчици или партньори ние сме Вашето решение с компетентно съдействие.
Осигуряваме купувач на фирмата със задължения, ново седалище и адресна регистрация.
След консултация с нас можем да Ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата от наши сътрудници и партньори, за да
Ви освободим за 1 час от юридическа, финансова и солидарна отговорност.
Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и ние работим за намиране на ефективно и законно
решение за Вашия проблем.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на страната.
BUSINESS CONSULTING LTD.
За контакти с нас на тел:0897558320 0886346230
ПРИЕМАМЕ ОБАЖДАНИЯ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ.
http://obiavidnes.com/obiava/69516/kupuvame-ead-ad-ood-eood-sys-zadyljeniya--za-firmi-ot-vsichki-regioni-na-strana

Геймърски очила Gunnar SheaDog
Геймърски очила Gunnar SheaDog, mercury
http://obiavidnes.com/obiava/69515/geymyrski-ochila-gunnar-sheadog
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Предлагаме инкубатори за люпене на яйца
Предлагаме инкубатори полуавтоматични тип люлка.
Температурата се регулира с прецизен терморегулатор.
Капацитета на предлаганите от нас инкубатори е за :
35 яйца, 55, 75 , 100, и най големите който предлагаме
за 150 яйца. Гаранцията която поемаме е една
календарна година .
inkubatorbg@abv.bg
0888291498
Skype - krasi0012
www.inkubatorbg.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/69514/predlagame-inkubatori-za-lyupene-na-yayca

ПРОФЕСИОНАЛЕН УРЕД ЗА ДАМСКИ ПРИЧЕСКИ IN STYLER ** 48 лв.
ПРОФЕСИОНАЛЕН УРЕД ЗА
ДАМСКИ ПРИЧЕСКИ IN STYLER
** ЗА ВСЯКА ЖЕНА! ЕЖЕДНЕВНО С ВЕЛИКОЛЕПНА ПРИВЛИЧАЩА ПРИЧЕСКА!
Многофункционалният автоматичен IN STYLER за дамски прически 3 в 1 с въртящ се цилиндър (90-140 оборота в
минута), придава обем, блясък и мекота на косата.
Всяка жена иска ежедневно да има привличаща погледите красива прическа. Но повечето жени нямат нито време,
нито средства, за фризьор. За целта може до се възползвате от многофункционалният IN STYLER оформящ и
най-буйните къдрици в шикозна и стилна прическа за минути, като придава обем, блясък и мекота на косата. Всеки кичур
от косата се разпределя равномерно върху въртящия се цилиндър.
ХАРАКТЕРИСТИКА:
- напълно автоматичен с въртящ и затоплящ се
цилиндър и четчици прецизно разделящи косата;
- три температурни режима за различни типове коси;
- не прегрява, не скубе и не уврежда косата;
- мощност: 130 W;
- LED индикатор.
ТЕМПЕРАТУРНИ РЕЖИМИ:
- натисни бутона за захранване (светят 3 деления ) за избор на
температурен режим за гъсти твърди коси;
- натисни бутона два пъти (светят 2 деления) за избор на
режим за тънки и средно дебели коси;
- натисни бутона три пъти (свети 1 деление) за избор на
режим за тънки и слаби коси;
- натисни бутона за захранване за четвърти път за изключване на
уреда; ако забравите да го изключите той автоматично се
самоизключва след 45 мин.
Комплектът включва:
- уред IN STYLER;
- торбичка за съхранение;
- специален гребен;
- DVD диск с инструкции за ползване.
ВИДЕОКЛИПОВЕ:
http://youtu.be/d7AL9WCmN-0
http://youtu.be/A9RAxZMW8dk
http://youtu.be/AxOIpdYLA3Y
http://youtu.be/xh4ntdkQ5W4
http://youtu.be/rWa2dkTVk48
http://youtu.be/VrdpRAJcoH0
Гаранция 1 г. Произход: Китай

Страница 120/140

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

13.10.2013

ЦЕНА: 48 лв.
ПОКУПКИ:
София, пазар "Борово", павилион 12
(срещу входа на супермаркет "Европа")
или по куриер на Еконт с наложен платеж; такса при получаване
от офиса 4,40 лв., до адрес 6,30 лв. и получаване на следващия ден,
а до селища без офис на Еконт такса 7,60 лв. и получаване до три дни
КОНТАКТИ:
0887/255 692; 0888/373 974; 02/855 2635
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ:
www.albobg.com
www.albo-bg.com
www.albo-bg.info
http://obiavidnes.com/obiava/69513/profesionalen-ured-za-damski-pricheski-in-styler--48-lv

Геймърски очила Gunnar PPK
Геймърски очила Gunnar PPK, gloss onyx
http://obiavidnes.com/obiava/69512/geymyrski-ochila-gunnar-ppk

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !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://obiavidnes.com/obiava/69511/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

РАБОТА ЗА ВСЕКИ -НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ
ПРЕЗ СВОБОДНОТО ВРЕМЕ !
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/69510/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
Работите си от вкъщи! Нямате шеф на главата! Вие сте си шеф! Минимална работа на ден от 30 минути!
Работите повече - печелите повече! Лесно е! За повече информация, влезте в сайта: http://easymoneybg.ovo.bg/
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http://obiavidnes.com/obiava/69509/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Намаляване на сметката за ток
Имате високи сметки за ток ? Обадете се и ние ще ги намалим ! GSM 0882081495
http://obiavidnes.com/obiava/69508/namalyavane-na-smetkata-za-tok

Разкриване на изневери - Агенция "СТАР" -0885350440
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
- събиране на данни
- намиране на лица
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!!!
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
starinvestigator@gmail.com
http://detective-star.com
http://obiavidnes.com/obiava/69507/razkrivane-na-izneveri---agenciya-star--0885350440

Частен детектив -0885350440 - ПРОФЕСИОНАЛНИ УСЛУГИ
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
- събиране на данни
- намиране на лица
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!!!
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
starinvestigator@gmail.com
http://detective-star.com
http://obiavidnes.com/obiava/69506/chasten-detektiv---0885350440---profesionalni-uslugi

Детективска агенция "Стар"-0885350440/ София
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
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- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
- събиране на данни
- намиране на лица
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!!!
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
starinvestigator@gmail.com
http://detective-star.com
http://obiavidnes.com/obiava/69505/detektivska-agenciya-star-0885350440-sofiya

Детективска агенция "Стар"-0885350440
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
- събиране на данни
- намиране на лица
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!!!
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
starinvestigator@gmail.com
http://detective-star.com
http://obiavidnes.com/obiava/69504/detektivska-agenciya-star-0885350440

Геймърски очила Gunnar Vayper
Геймърски очила Gunnar Vayper, mercury
http://obiavidnes.com/obiava/69503/geymyrski-ochila-gunnar-vayper

Геймърски очила Gunnar MLG Phantom
Геймърски очила Gunnar MLG Phantom, gloss onyx
http://obiavidnes.com/obiava/69502/geymyrski-ochila-gunnar-mlg-phantom

Геймърски очила Gunnar MLG Phantom
Геймърски очила Gunnar MLG Phantom, neptune
http://obiavidnes.com/obiava/69501/geymyrski-ochila-gunnar-mlg-phantom

Геймърски очила Gunnar MLG Phantom
Геймърски очила Gunnar MLG Phantom, snow/onyx
http://obiavidnes.com/obiava/69500/geymyrski-ochila-gunnar-mlg-phantom

Геймърски очила Gunnar SteelSeries Scope
Геймърски очила Gunnar SteelSeries Scope, onyx/carbon
http://obiavidnes.com/obiava/69499/geymyrski-ochila-gunnar-steelseries-scope
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8-ми Декември в хотел АКВАЯ*** - В.Търново
***Две нощувки със закуски и празнична вечеря с DJ / Певици - 98 лв на човек, настанен в двойна стая! Хотелът разполага
с Ресторант с 90 места (DJ - парти) и Механа с 75 места (музика на живо).
Цената е на човек настанен в двойна (тройна) стая.
Доплащане за втора вечеря – 8лв./човек.
Доплащане за четиристепенен обяд (супа, основно, десерт) – 6лв./човек. На разположение е Обедно меню с различни
видове готвени ястия, супи и десерти.
Цената включва още : безплатно ползване на топъл паркинг, WI-FI интернет, фитнес зала. На разположение са също
Сауна, Билярд, Тенис на маса, Джаги.
Възможност за договаряне на "групова отстъпка" !
http://akvaya.com/ - Вижте и другите ни актуални промоции!
Не пропускайте да посетите този уникално красив град - Велико Търново! А от многото хотели в Старата столица,
правилният избор за Вас е един: хотел АКВАЯ *** - ние Ви очакваме!
http://obiavidnes.com/obiava/69498/8-mi-dekemvri-v-hotel-akvaya---vtyrnovo

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/69497/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/69496/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt

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/69495/sigurna-rabota

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ИНКОГНИТО-ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
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-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/69494/detektivska-agenciya-inkognito-chasten-detektiv

Детективска Агенция Инкогнито- Детективски Услуги-Стара Загора
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/69493/detektivska-agenciya-inkognito--detektivski-uslugi-stara-zagora

Детективска Агенция Инкогнито- Детективски Услуги-Пловдив
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/69492/detektivska-agenciya-inkognito--detektivski-uslugi-plovdiv
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Детективска Агенция Фокс Детективски Услуги-Стара Загора
Детективски услуги от Детективска агенция Фокс
Предлаганите Детективски услуги са
с гарантирана поверителност!
Разкриване на изневери,фирмено разследване,
издирване-лица,наблюдение,консултации.
Съдействие при сделки с имоти-проверка.
Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация и др.
Извършваме ефективни детективски услуги в София, Пловдив, Варна,Бургас
Русе, Плевен, Хасково, Пазарджик, Благоевград, Перник, Стара Загора
и др. населени места в България, а и в чужбина.
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
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://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/69491/detektivska-agenciya-foks--detektivski-uslugi-stara-zagora

Детективска Агенция Фокс Детективски Услуги-Пловдив
Частна Детективска агенция-Фокс.
Дейността на детективска агенция Фокс се извършва
на територията на цяла България, напълно дискретно!
-Разкрива изневери,издирва личности
-фирмено разследване и бизнес проблеми,
-Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.
-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!
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://detective-bg.com
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Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/69490/detektivska-agenciya-foks--detektivski-uslugi-plovdiv

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
ЧАС.
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ – ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА
ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА :
ОСИГУРЯВАМЕ "КУПУВАЧ" на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ –
ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ И ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство.
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост,
съдебни изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по
ДДС, ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Какво предлагаме на своите клиенти:
В рамките на 1 ЧАС осъществяваме процедура по прехвърляне на дяловете или акциите на търговските дружества,
контрола и управлението на дружествата се поема от новия собственик и по този начин ОСВОБОЖДАВАМЕ
настоящите собственици или управители на дружествата от отговорността за действията по управлението на
фирмите.
Професионално консултиране на фирми със задължения по Закона за ДДС и ЗКПО.
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори ние сме Вашето решение с
компетентно съдействие.
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. "Цанко Церковски" №39
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
0884 57 80 53
0877 37 20 83
ПРИЕМАМЕ ОБАЖДАНИЯ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ !!!
http://obiavidnes.com/obiava/69489/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

Курсове за 7 клас
Център Родина организира курсове за 7 клас по БЕЛ и Математика. Малки групи, опитни преподаватели, постоянен
контрол и висока успеваемост. Записванията за тази учебна година са до изчерпване на местата! Моля, не чакайте
последния момент, за да успеете да се включите в курсовете!
Повече информация можете да намерите на www.kursovete.com или на тел. 02 9888 604.
http://obiavidnes.com/obiava/69488/kursove-za-7-klas
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Курсове за УНСС
Център Родина организира курсове по Български език и Математика за Единните приемни изпити в икономическите
университети. Записванията за тази учебна година са до изчерпване на местата! Моля, не чакайте последния момент, за
да успеете да се включите в курсовете!
Повече информация можете да намерите на www.kursovete.com или на тел. 02 9888 604.
http://obiavidnes.com/obiava/69487/kursove-za-unss

Курсове за матура и УНСС
Център Родина организира комбиниран курс по БЕЛ за задължителната матура и за кандидатстване в УНСС с
литература. Записванията за тази учебна година са до изчерпване на местата! Моля, не чакайте последния момент, за
да успеете да се включите в курсовете!
Повече информация можете да намерите на www.kursovete.com или на тел. 02 9888 604.
http://obiavidnes.com/obiava/69486/kursove-za-matura-i-unss

Курсове по БЕЛ за матура
Център Родина организира курсове по български език и литература за държавните зрелостни изпити (матура). Малки
групи, опитни преподаватели, постоянен контрол и висока успеваемост. Записванията за тази учебна година са до
изчерпване на местата! Моля, не чакайте последния момент, за да успеете да се включите в курсовете!
Повече информация можете да намерите на www.kursovete.com или на тел. 02 9888 604.
http://obiavidnes.com/obiava/69119/kursove-po-bel-za-matura

Курсове по английски език за кандидат-студенти
Център Родина организира кандидатстудентски курсове по английски език за кандидатстване във всички университети.
Малки групи, опитни преподаватели, постоянен контрол и висока успеваемост. Записванията за тази учебна година са до
изчерпване на местата! Моля, не чакайте последния момент, за да успеете да се включите в курсовете!
Повече информация можете да намерите на www.kursovete.com или на тел. 02 9888 604.
http://obiavidnes.com/obiava/69118/kursove-po-angliyski-ezik-za-kandidat-studenti

Курсове по география за кандидат-студенти
Център Родина организира кандидатстудентски курсове по география за кандидатстване във всички университети.
Малки групи, опитни преподаватели, постоянен контрол и висока успеваемост. Записванията за тази учебна година са до
изчерпване на местата! Моля, не чакайте последния момент, за да успеете да се включите в курсовете!
Повече информация можете да намерите на www.kursovete.com или на тел. 02 9888 604.
http://obiavidnes.com/obiava/69117/kursove-po-geografiya-za-kandidat-studenti

Курсове по история за кандидат-студенти
Център Родина организира кандидатстудентски курсове по история за кандидатстване във всички университети. Малки
групи, опитни преподаватели, постоянен контрол и висока успеваемост. Записванията за тази учебна година са до
изчерпване на местата! Моля, не чакайте последния момент, за да успеете да се включите в курсовете!
Повече информация можете да намерите на www.kursovete.com или на тел. 02 9888 604.
http://obiavidnes.com/obiava/69485/kursove-po-istoriya-za-kandidat-studenti

Курсове по литература за кандидат-студенти
Център Родина организира кандидатстудентски курсове по литература за кандидатстване във всички университети.
Малки групи, опитни преподаватели, постоянен контрол и висока успеваемост. Записванията за тази учебна година са до
изчерпване на местата! Моля, не чакайте последния момент, за да успеете да се включите в курсовете!
Повече информация можете да намерите на www.kursovete.com или на тел. 02 9888 604.
http://obiavidnes.com/obiava/69484/kursove-po-literatura-za-kandidat-studenti

Курсове по математика за кандидат-студенти
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Център Родина организира кандидатстудентски курсове по математика за кандидатстване във всички университети.
Малки групи, опитни преподаватели, постоянен контрол и висока успеваемост. Записванията за тази учебна година са до
изчерпване на местата! Моля, не чакайте последния момент, за да успеете да се включите в курсовете!
Повече информация можете да намерите на www.kursovete.com или на тел. 02 9888 604.
http://obiavidnes.com/obiava/69483/kursove-po-matematika-za-kandidat-studenti

Курсове по биология и химия за кандидат-студенти
Център Родина организира кандидатстудентски курсове по биология и химия за кандидатстване в медицинските
университети. Малки групи, опитни преподаватели, постоянен контрол и висока успеваемост. Записванията за тази
учебна година са до изчерпване на местата! Моля, не чакайте последния момент, за да успеете да се включите в
курсовете!
Повече информация можете да намерите на www.kursovete.com или на тел. 02 9888 604.
http://obiavidnes.com/obiava/69482/kursove-po-biologiya-i-himiya-za-kandidat-studenti

ХИДРОФОБЕН ШПЕРПЛАТ MEGAPLEX
Хидрофобен шперплат MEGAPLEX - най-висок клас водоустойчив шперплат предлаган на българския пазар.
Продукта се предлага само от МИП ГРУП ООД. Размери на шперплата 1220x2440x21мм, лепило WBP, дебелина на всяко
платно 21мм.
Произход на водоустойчив шперплат MEGAPLEX - Индонезия. Двустрнно брандирано лого MEGAPLEX на всеки лист.
Посетете сайта ни http://www.megaplex.bg и http://www.mipgroup.eu за повече информация.
МИП ГРУП ООД предлага още хидрофобен шперплат КИТАЙ:
- 20мм черен филм второ качество.
- 20мм черен филм трето качество.
- 21мм черен филм първо качество
- 21мм кафяв филм първо качество
ВНИМАНИЕ:
- Фирмата търгува САМО на едро - количество над 50 листа (1 пале) !
- САМО НОВ и САМО ПРОДАВА !
Работно време: Понеделник-Петък 09:00-17:30
-МИП ГРУП ООД
MIPGROUP LTD.
0896 699 099
www.mipgroup.eu
http://obiavidnes.com/obiava/69481/hidrofoben-shperplat-megaplex

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/68138/prevozi-s-bus

транспортни услуги за цялата страна
Товарни превози с бус до 1500 кг
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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/69480/transportni-uslugi-za-cyalata-strana

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/69479/prevozi-s-bus

Фасадно скеле
Италианско строително скеле - употребявано
Количества на склад. Промо цена: 10. 00 лв. /кв. м. Включва: h - рамките и парапетите.
Техн. характеристики:
Височина на рамката - 2 метра. Широчина – 1, 05 м. От рамка до рамка – 1, 85м
http://obiavidnes.com/obiava/69478/fasadno-skele

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
ЧАС.
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ – ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА
ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА :
ОСИГУРЯВАМЕ "КУПУВАЧ" на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ –
ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ И ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство.
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост,
съдебни изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по
ДДС, ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Какво предлагаме на своите клиенти:
В рамките на 1 ЧАС осъществяваме процедура по прехвърляне на дяловете или акциите на търговските дружества,
контрола и управлението на дружествата се поема от новия собственик и по този начин ОСВОБОЖДАВАМЕ
настоящите собственици или управители на дружествата от отговорността за действията по управлението на
фирмите.
Професионално консултиране на фирми със задължения по Закона за ДДС и ЗКПО.
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Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори ние сме Вашето решение с
компетентно съдействие.
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. "Цанко Церковски" №39
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
0884 57 80 53
0877 37 20 83
ПРИЕМАМЕ ОБАЖДАНИЯ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ !!!
http://obiavidnes.com/obiava/69477/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

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/69476/predlagam-dopylnitelna-rabota-po-internet

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !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://obiavidnes.com/obiava/69475/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

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/69474/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/69473/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
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ВРЕМЕ !
Работите си от вкъщи! Нямате шеф на главата! Вие сте си шеф! Минимална работа на ден от 30 минути!
Работите повече - печелите повече! Лесно е! За повече информация, влезте в сайта: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/69472/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

СИГУРНА РАБОТА
Предлагаме ви сигурна работа по интернет небходимо ви е само 30 мин. на ден.Допълнете свободното си време и
увеличете доходите си.Работата е лесна и всеки може да се справи с лекота.Можете да работите от дома си или офиса
ви.В нашия сайт можете да намерите подробности как се плаща и всичко което ви интересува вищте в сайта ни
www.partybux.ovo.bg skype име- obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/69471/sigurna-rabota

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

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !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://obiavidnes.com/obiava/69470/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

РАБОТА ЗА ВСЕКИ -НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ
ПРЕЗ СВОБОДНОТО ВРЕМЕ !
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/69469/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
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за 10 минути на ден !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://obiavidnes.com/obiava/69468/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

ЗЛАТНА ОФЕРТА -ДОХОДНА НАДОМНА РАБОТА
*На кой ли не му трябват допълнителни доходи ?
*Предлагам ви начин за тяхното изкарване .
*Единственото условие е да имате Интернет и 5-10 минути на ден .
*В сайта ще намерите най подробно обяснение за регистрация и видео обучение на
български език ! Всичко това е безплатно !!!
*За повече подробности влезте в сайта ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
--------------------------------http://easymoneybg.ovo.bg/
-----------------------------Опитайте и Успех
http://obiavidnes.com/obiava/69467/zlatna-oferta--dohodna-nadomna-rabota

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
Работите си от вкъщи! Нямате шеф на главата! Вие сте си шеф! Минимална работа на ден от 30 минути!
Работите повече - печелите повече! Лесно е! За повече информация, влезте в сайта: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/69466/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Детективска Агенция Дискрет-БЛАГОЕВГРАД САНДАНСКИ БАНСКО ПЕТРИЧ
Агенцията извършва следните услугиАудио, видео-наблюдение,изневери,справки,издирване,Фирмено проучване.
GPS предаватели,снимков и видео материал.Скрити камери и микрофони.
Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
0888116420-0893736266
discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
http://obiavidnes.com/obiava/69465/detektivska-agenciya-diskret-blagoevgrad-sandanski-bansko-petrich

Качествен ВОДОУСТОЙЧИВ ШПЕРПЛАТ от Вносител
Планет Строй 2008 ООД предлага:
http://obiavidnes.com/obiava/69464/kachestven-vodoustoychiv-shperplat-ot-vnositel

Детективска Агенция Дискрет-НАМЕРЕТЕ ОТГОВОРИТЕ ПРИ НАС!!!
Агенцията извършва следните услугиАудио, видео-наблюдение,изневери,справки,издирване,Фирмено проучване.
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GPS предаватели,снимков и видео материал.Скрити камери и микрофони.
Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
0888116420-0893736266
discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
http://obiavidnes.com/obiava/69463/detektivska-agenciya-diskret-namerete-otgovorite-pri-nas

Хидрофобен / водоустойчив Шперплат за кофраж от вносител
Планет Строй 2008 ООД предлага:
http://obiavidnes.com/obiava/69462/hidrofoben--vodoustoychiv-shperplat-za-kofraj-ot-vnositel

Детективска Агенция Аякс Частен Детектив-РУСЕ СИЛИСТРА ВЕЛИКО ТЪРНОВО СВИЩОВ
ШУМЕН
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/69461/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-ruse-silistra-veliko-tyrnovo-svishtov-shum

Детективска Агенция АЯКС-Право на избор!-Пловдив Стара Загора Ямбол Хасково
Димитровград
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.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/69460/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-plovdiv-stara-zagora-yambol-haskovo-dimi

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
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www.partybux.ovo.bg или се свържете с нас по скайп име на obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/69459/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/69458/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/69457/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt

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/69456/sigurna-rabota

Входни врати цени !!
Търсите ли обновена interiorna vrata ? Вижте cenite в обзавеждане ! Мебели от пет специфични заводи за повече
сигурност на вашия дом!
http://obiavidnes.com/obiava/69455/vhodni-vrati-ceni-

Фиданки пауловния промоция
Елитни фиданки пауловния tomentosa, elongata и shan tong. Посадъчен материал с доказано качество. Промоция до
15.10.2013.
Повече информация в уеб сайт - http://paulowniaplovdiv.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/69454/fidanki-paulovniya-promociya

Пауловния семена
Елитни сертифицирани семена на пауловния tomentosa, elongata и shan tong - произход САЩ и Китай. Посадъчен
материал с доказано качество.
Повече информация в уеб сайт - http://paulowniaplovdiv.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/69453/paulovniya-semena

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
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познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/69452/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

ЗЛАТНА ОФЕРТА -ДОХОДНА НАДОМНА РАБОТА
*На кой ли не му трябват допълнителни доходи ?
*Предлагам ви начин за тяхното изкарване .
*Единственото условие е да имате Интернет и 5-10 минути на ден .
*В сайта ще намерите най подробно обяснение за регистрация и видео обучение на
български език ! Всичко това е безплатно !!!
*За повече подробности влезте в сайта ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
--------------------------------http://easymoneybg.ovo.bg/
-----------------------------Опитайте и Успех
http://obiavidnes.com/obiava/69451/zlatna-oferta--dohodna-nadomna-rabota

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
Работите си от вкъщи! Нямате шеф на главата! Вие сте си шеф! Минимална работа на ден от 30 минути!
Работите повече - печелите повече! Лесно е! За повече информация, влезте в сайта: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/69450/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

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/69449/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/69448/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
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http://obiavidnes.com/obiava/69447/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt

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/69446/sigurna-rabota

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ! ЗА ФИРМИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА!!!
ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ПРЕДПРИЯТИЯ-ЕАД АД ООД ЕООД СД. със ЗАДЪЛЖЕНИЯ!!
BUSINESS CONSULTING LTD.-разполага със собствени офиси в София, Пловдив, Варна и Бургас и по този начин предлага
на своите клиенти следните услуги на цялата територия на България:Бизнес,данъчно,корпоративно и търговско право.
Търговско право
Регистрация, преобразуване и прекратяване на търговски дружества и еднолични търговци. Сделки с търговски
предприятия. Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления, съдебни изпълнения, задължения по ДДС, ЗКПО и др. или просто сте задлъжнели към
доставчици или партньори ние сме Вашето решение с компетентно съдействие.
Осигуряваме купувач на фирмата със задължения, ново седалище и адресна регистрация.
След консултация с нас можем да Ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата от наши сътрудници и партньори,за да
Ви освободим за 1 час от юридическа,финансова и солидарна отговорност.
Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и ние работим за намиране на ефективно и законно
решение за Вашия проблем.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на страната.
BUSINESS CONSULTING LTD.
http://businesconsulting.yolasite.com/
За контакти с нас на тел:0897558320 0886346230
ПРИЕМАМЕ ОБАЖДАНИЯ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ.
http://obiavidnes.com/obiava/69445/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-za-firmi-ot-cyalata-strana

КУПУВАМЕ ЕАД АД ООД ЕООД СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!! ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ РЕГИОНИ
НА СТРАНАТА !!!
ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ПРЕДПРИЯТИЯ-ЕАД АД ООД ЕООД СД. със ЗАДЪЛЖЕНИЯ!!
BUSINESS CONSULTING LTD.-разполага със собствени офиси в София, Пловдив, Варна и Бургас и по този начин предлага
на своите клиенти следните услуги на цялата територия на България:Бизнес,данъчно,корпоративно и търговско право.
Търговско право
Регистрация, преобразуване и прекратяване на търговски дружества и еднолични търговци. Сделки с търговски
предприятия. Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления, съдебни изпълнения, задължения по ДДС, ЗКПО и др. или просто сте задлъжнели към
доставчици или партньори ние сме Вашето решение с компетентно съдействие.
Осигуряваме купувач на фирмата със задължения, ново седалище и адресна регистрация.
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След консултация с нас можем да Ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата от наши сътрудници и партньори,за да
Ви освободим за 1 час от юридическа,финансова и солидарна отговорност.
Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и ние работим за намиране на ефективно и законно
решение за Вашия проблем.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на страната.
BUSINESS CONSULTING LTD.
http://businesconsulting.yolasite.com/
За контакти с нас на тел:0897558320 0886346230
ПРИЕМАМЕ ОБАЖДАНИЯ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ.
http://obiavidnes.com/obiava/69444/kupuvame-ead-ad-ood-eood-sys-zadyljeniya--za-firmi-ot-vsichki-regioni-na-strana

ДЛС РОПОТАМО
На 45 км. отстояние от Бургас, южно, се намират териториите на ДЛС РОПОТАМО. Контрол на лова и грижа за
дивеча. Екотуризъм, лов на лопатар, диви патици и гъски. гр. Приморско, ул. Ропотамо 50, ет. 3, тел.: 055032223 и
055033197 .
http://obiavidnes.com/obiava/69443/dls-ropotamo

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !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://obiavidnes.com/obiava/69442/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
Работите си от вкъщи! Нямате шеф на главата! Вие сте си шеф! Минимална работа на ден от 30 минути!
Работите повече - печелите повече! Лесно е! За повече информация, влезте в сайта: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/69441/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Ремонт на покриви
.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/69440/remont-na-pokrivi

Ремонт на покриви - в цялата страна
.изграждане на нови покривни конструкции.
.преустройства на тавански помещения, капандури, табакери, тераси, навеси и гаражи.
.ремонт на стари керемиди с воалит, или полиестерно фолио метални керемиди.
.тенекеджиство и олуци обикновени и безшевни (тип американски)
.водосточни тръби-(алпинисти)
.обшиване на комини, капандури, бордове, палетни, калкани и др.
.хидроизолации с български и вносни материали.
.залепване на битумни керемиди върху OSB.
.отстранияване на течове .
.довършителни ремонти.
GSM:0888 432 962- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
http://obiavidnes.com/obiava/69439/remont-na-pokrivi---v-cyalata-strana

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/69438/stroitelni-uslugi

Хидроизолация
хидроизолация с български и вносни материали.
залепване на битумни керемиди върху OSB.
отстраняване на течове
всякакви довършителни ремонти
GSM:0888 432 962- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
http://obiavidnes.com/obiava/69437/hidroizolaciya

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !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://obiavidnes.com/obiava/69436/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

Страница 139/140

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

13.10.2013

РАБОТА ЗА ВСЕКИ -НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ
ПРЕЗ СВОБОДНОТО ВРЕМЕ !
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/69435/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

ИДЕАЛНИЯТ НАЧИН ДА ПЕЧЕЛИТЕ ДО 30-50 ЛЕВА ДНЕВНО-ПРАВИ ПАРИ ПРЕЗ
СВОБОДНОТО СИ ВРЕМЕ от ДОМА СИ
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !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://obiavidnes.com/obiava/69434/idealniyat-nachin-da-pechelite-do-30-50-leva-dnevno-pravi-pari-prez-svobodnoto-si-v

ЗЛАТНА ОФЕРТА -ДОХОДНА НАДОМНА РАБОТА
*На кой ли не му трябват допълнителни доходи ?
*Предлагам ви начин за тяхното изкарване .
*Единственото условие е да имате Интернет и 5-10 минути на ден .
*В сайта ще намерите най подробно обяснение за регистрация и видео обучение на
български език ! Всичко това е безплатно !!!
*За повече подробности влезте в сайта ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
--------------------------------http://easymoneybg.ovo.bg/
-----------------------------Опитайте и Успех
http://obiavidnes.com/obiava/69433/zlatna-oferta--dohodna-nadomna-rabota

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
Работите си от вкъщи! Нямате шеф на главата! Вие сте си шеф! Минимална работа на ден от 30 минути!
Работите повече - печелите повече! Лесно е! За повече информация, влезте в сайта: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/69432/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-
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