ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

02.02.2014

Инкубатори - автоматични, терморегулатор с PIC контролер
Инкубатори - напълно автоматични, терморегулатор с PIC контролер(0,1 градуса С). Реле за време с PIC контролер (от
1 с. до 999 мин. - циклично)за въртене на яйцата. Подробности, филмчета, както и друга полезна информация ще
намерите в обновения ни сайт. GSM:0892374714, 0988838774, 0876709831 inkubatori@abv.bg Skype - tangrabg
www.inkubatori.tk
http://obiavidnes.com/obiava/75625/inkubatori---avtomatichni-termoregulator-s-pic-kontroler

8GB USB Flash
8GB USB Flash, A-Data C103, USB3.0
http://obiavidnes.com/obiava/75955/8gb-usb-flash

ASRock H81 Pro BTC
ASRock H81 Pro BTC, H81, LGA1150, DDR3, PCI-E (HDMI), SB5.1, Lan1000, 2x SATA 6Gb/s, 2x USB3.0, ATX
http://obiavidnes.com/obiava/75954/asrock-h81-pro-btc

ASRock Q87M vPro
ASRock Q87M vPro, Q87, LGA1150, DDR3, PCI-E 3.0 (HDMI & DVI), SB5.1, Lan1000, 6x SATA 6Gb/s RAID 0,1,5,10, 4x
USB3.0, mATX
http://obiavidnes.com/obiava/75953/asrock-q87m-vpro

ASUS A55BM-K
ASUS A55BM-K, AMD A55 FCH, FM2+, DDR3, PCI-E 3.0 (DVI), SB7.1, Lan1000, 4x SATA2 RAID 0,1,10, mATX
http://obiavidnes.com/obiava/75952/asus-a55bm-k

НАНО ЧАСТИЦИ УСПЕШНО ВЪЗСТАНОВЯВАТ ИЗНОСВАНЕТО БЕЗ РЕМОНТ!
Високотехнологичната нано добавка „РиМЕТ” успешно възстановява износването на двигатели, скорости и
диференциали без ремонт с помоща на нано частици. Гарантиран дълготраен ефект – 50000 км. и след смяна на
маслото.
Лесен за употреба достатъчно е да излеете „РиМЕТ” в маслото на двигателя или скорости без значение вида на
маслото.
Подробно на www.rimetbg.com - ОНЛАЙН МАГАЗИН
„Римет” е сертифициран по ISO 9001:2008 от BUREAU VERITAS Certification.
Качеството се гарантира от Официалния представител за България: www.rimetbg.com
Информация:0888730087, 0878260718
http://obiavidnes.com/obiava/75951/nano-chastici-uspeshno-vyzstanovyavat-iznosvaneto-bez-remont

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
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>JPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/75950/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>JPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/75949/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
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-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>JPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/75948/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>JPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
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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

ASUS A78M-A
ASUS A78M-A, AMD A78, FM2+, DDR3, PCI-E 3.0 (HDMI & DVI), SB7.1, Lan1000, 6x SATA 6Gb/s RAID 0,1,10, 2x USB3.0,
mATX
http://obiavidnes.com/obiava/75947/asus-a78m-a

ASUS A88X-PLUS
ASUS A88X-PLUS, AMD A88X, FM2+, DDR3, PCI-E 3.0 (HDMI & DVI)(CF), SB7.1, Lan1000, 8x SATA 6Gb/s RAID 0,1,5,10, 2x
USB3.0, ATX
http://obiavidnes.com/obiava/75946/asus-a88x-plus

Детективск
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
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/75945/detektivska-agenciya-foks-chastni-detektivi-plovdiv

Детективск
Частна Детективска агенция-Фокс.
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Дейността на детективска агенция Фокс се извършва
на територията на цяла България, напълно дискретно!
-Разкрива изневери,издирва личности
-фирмено разследване и бизнес проблеми,
-Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.
-Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация.
- и други...
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана от Детективска Агенция Фокс с
бивши служители на МВР и дългогодишен опит!
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/75944/detektivska-agenciya-foks-detektivski-uslugi-bansko-blagoevgrad-sandanski

ASUS CROSSHAIR V FORMULA-Z
ASUS CROSSHAIR V FORMULA-Z, AMD 990FX, AM3+ (до 140W), DDR3, 3x PCI-E 3.0 (SLi/CF), SupremeFX III SB7.1,
Lan1000, 6x SATA 6Gb/s RAID 0,1,5,10, 2x eSATA 6Gb/s, 4x USB3.0, ATX
http://obiavidnes.com/obiava/75943/asus-crosshair-v-formula-z

ASUS H81M-PLUS
ASUS H81M-PLUS, H81, LGA1150, DDR3, PCI-E (HDMI & DVI), SB5.1, Lan1000, 2x SATA 6Gb/s, 2x USB3.0, uATX
http://obiavidnes.com/obiava/75942/asus-h81m-plus

ASUS M5A78L-M LX3
ASUS M5A78L-M LX3, AMD 760G, AM3+ (до 95W), DDR3, VGA+PCI-E, SB7.1, Lan1000, 4x SATA2 RAID 0,1,10, uATX
http://obiavidnes.com/obiava/75941/asus-m5a78l-m-lx3

ASUS M5A97
ASUS M5A97, AMD 970, AM3+ (до 140W), DDR3, 2x PCI-E (CF), SB7.1, Lan1000, 6x SATA 6Gb/s RAID 0,1,5,10, 2x USB3.0,
ATX
http://obiavidnes.com/obiava/75940/asus-m5a97

ТЪРГОВСКО ПРАВО - "КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ ! ОСВОБОЖДАВАМЕ
ОТ СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА
ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА !
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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 - НИЕ сме ВАШЕТО РЕШЕНИЕ с
компетентно съдействие !
ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ и СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !
ОСИГУРЯВАМЕ НОВ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за
КОРЕСПОНДЕНЦИЯ – ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !
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.
ВПИСВАНЕ на промени на обстоятелства - ПРОМЯНА на СОБСТВЕНИК , ПРОМЯНА на адрес - седалище , ПРОМЯНА
на УПРАВИТЕЛ , ПРОМЯНА на СЪДРУЖНИЦИ , ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ , увеличаване на
капитала, прекратяване и ликвидация , и всичко по Търговския Закон - НИЕ ИЗГОТВЯМЕ и ПОДАВАМЕ всички документи
!
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 - ЗАПОВЯДАЙТЕ ПРИ НАС
, НЕ ОТЛАГАЙТЕ ЗАКОНОВОТО РЕШЕНИЕ на Вашия ПРОБЛЕМ !
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
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС , НИЕ НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВНИ ДНИ !
http://obiavidnes.com/obiava/75939/tyrgovsko-pravo---kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarna-o

"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
ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - НИЕ сме ВАШЕТО РЕШЕНИЕ с
компетентно съдействие !
ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ и СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !
ОСИГУРЯВАМЕ НОВ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за
КОРЕСПОНДЕНЦИЯ – ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !
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.
ВПИСВАНЕ на промени на обстоятелства - ПРОМЯНА на СОБСТВЕНИК , ПРОМЯНА на адрес - седалище , ПРОМЯНА
на УПРАВИТЕЛ , ПРОМЯНА на СЪДРУЖНИЦИ , ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ , увеличаване на
капитала, прекратяване и ликвидация , и всичко по Търговския Закон - НИЕ ИЗГОТВЯМЕ и ПОДАВАМЕ всички документи
!
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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 - ЗАПОВЯДАЙТЕ ПРИ НАС
, НЕ ОТЛАГАЙТЕ ЗАКОНОВОТО РЕШЕНИЕ на Вашия ПРОБЛЕМ !
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
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС , НИЕ НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВНИ ДНИ !
http://obiavidnes.com/obiava/75938/kupuvame-eood-ood-ad-ead-i-sybiratelni-drujestva-sys-zadyljeniya-osvobojdav

АДВОКАТСКА КАНТОРА ТЪРГОВСКО ПРАВО - КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ
И ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ !!!
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА
ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - НИЕ сме ВАШЕТО РЕШЕНИЕ с
компетентно съдействие !
ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ и СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !
ОСИГУРЯВАМЕ НОВ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за
КОРЕСПОНДЕНЦИЯ – ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !
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.
ВПИСВАНЕ на промени на обстоятелства - ПРОМЯНА на СОБСТВЕНИК , ПРОМЯНА на адрес - седалище , ПРОМЯНА
на УПРАВИТЕЛ , ПРОМЯНА на СЪДРУЖНИЦИ , ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ , увеличаване на
капитала, прекратяване и ликвидация , и всичко по Търговския Закон - НИЕ ИЗГОТВЯМЕ и ПОДАВАМЕ всички документи
!
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 - ЗАПОВЯДАЙТЕ ПРИ НАС
, НЕ ОТЛАГАЙТЕ ЗАКОНОВОТО РЕШЕНИЕ на Вашия ПРОБЛЕМ !
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
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС , НИЕ НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВНИ ДНИ !
http://obiavidnes.com/obiava/75937/advokatska-kantora-tyrgovsko-pravo---kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-i-osvobojdava
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"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНА
ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА
ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - НИЕ сме ВАШЕТО РЕШЕНИЕ с
компетентно съдействие !
ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ и СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !
ОСИГУРЯВАМЕ НОВ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за
КОРЕСПОНДЕНЦИЯ – ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !
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.
ВПИСВАНЕ на промени на обстоятелства - ПРОМЯНА на СОБСТВЕНИК , ПРОМЯНА на адрес - седалище , ПРОМЯНА
на УПРАВИТЕЛ , ПРОМЯНА на СЪДРУЖНИЦИ , ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ , увеличаване на
капитала, прекратяване и ликвидация , и всичко по Търговския Закон - НИЕ ИЗГОТВЯМЕ и ПОДАВАМЕ всички документи
!
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 - ЗАПОВЯДАЙТЕ ПРИ НАС
, НЕ ОТЛАГАЙТЕ ЗАКОНОВОТО РЕШЕНИЕ на Вашия ПРОБЛЕМ !
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
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС , НИЕ НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВНИ ДНИ !
http://obiavidnes.com/obiava/75936/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas

Адвокатска Кантора -"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ
СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ !!!
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА
ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - НИЕ сме ВАШЕТО РЕШЕНИЕ с
компетентно съдействие !
ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ и СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !
ОСИГУРЯВАМЕ НОВ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за
КОРЕСПОНДЕНЦИЯ – ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !
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.
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ВПИСВАНЕ на промени на обстоятелства - ПРОМЯНА на СОБСТВЕНИК , ПРОМЯНА на адрес - седалище , ПРОМЯНА
на УПРАВИТЕЛ , ПРОМЯНА на СЪДРУЖНИЦИ , ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ , увеличаване на
капитала, прекратяване и ликвидация , и всичко по Търговския Закон - НИЕ ИЗГОТВЯМЕ и ПОДАВАМЕ всички документи
!
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 - ЗАПОВЯДАЙТЕ ПРИ НАС
, НЕ ОТЛАГАЙТЕ ЗАКОНОВОТО РЕШЕНИЕ на Вашия ПРОБЛЕМ !
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
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС , НИЕ НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВНИ ДНИ !
http://obiavidnes.com/obiava/75935/advokatska-kantora--kupuvame-firmi-sys-zadyljeniyaosvobojdavame-ot-solidarna-o

ASUS M5A97 EVO
ASUS M5A97 EVO, AMD 970, AM3+ (до 140W), DDR3, 2x PCI-E (CF), SB7.1, Lan1000, 6x SATA 6Gb/s RAID 0,1,5,10, 2x
eSATA, 1394, 2x USB3.0, ATX
http://obiavidnes.com/obiava/75934/asus-m5a97-evo

ASUS M5A97 LE R2.0
ASUS M5A97 LE R2.0, AMD 970, AM3+ (до 140W), DDR3, 2x PCI-E (CF), SB7.1, Lan1000, 6x SATA 6Gb/s RAID 0,1,5,10, 2x
USB3.0, ATX
http://obiavidnes.com/obiava/75933/asus-m5a97-le-r20

АДВОКАТСКА КАНТОРА "КОРЕКТ" Сделки с търговски предприятия-АД ЕАД ООД ЕООД и
др. със задължения.
Адвокатска Кантора "КОРЕКТ"-чрез своите адвокати в София,Пловдив,Варна и Бургас предлага услуги в следните
области на правото:Бизнес,корпоративно,търговско,Застрахователно и Данъчно право.Безплатна Адвокатска Помощ на
пострадали от ПТП. На територията на цяла България и Европа.
Ако имате фирма със финансови /задължения/,юридически проблеми която искате да продадете-ние ще ви осигурим
купувач на фирмата със задължения, ново седалище и адресна регистрация.Освобождаваме ви от юридическа,финансова
солидарна отговорност за 1 час.
Вписване на промени в обстоятелствата на дружество, продажба и изкупуване на дялове и акции.
Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и ние работим за намиране на ефективно и законно
решение за Вашия проблем.
Адвокатска Кантора "КОРЕКТ"
ЗА КОНТАКТИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА-на тел.0897558320 0885017754
раб.време 09.00-19.00 часа.
За повече информация и СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРАВНИ УСЛУГИ-http://kupuvamebusiness.blogspot.com/
http://obiavidnes.com/obiava/75932/advokatska-kantora-korekt-sdelki-s-tyrgovski-predpriyatiya-ad-ead-ood-eood-i-dr
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КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ! ЗА ФИРМИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА!!!
Адвокатска Кантора "КОРЕКТ"-чрез своите адвокати в София,Пловдив,Варна и Бургас предлага услуги в следните
области на правото:Бизнес,корпоративно,търговско,Застрахователно и Данъчно право.Безплатна Адвокатска Помощ на
пострадали от ПТП. На територията на цяла България и Европа.
Ако имате фирма със финансови /задължения/,юридически проблеми която искате да продадете-ние ще ви осигурим
купувач на фирмата със задължения, ново седалище и адресна регистрация.Освобождаваме ви от юридическа,финансова
солидарна отговорност за 1 час.
Вписване на промени в обстоятелствата на дружество, продажба и изкупуване на дялове и акции.
Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и ние работим за намиране на ефективно и законно
решение за Вашия проблем.
Адвокатска Кантора "КОРЕКТ"
ЗА КОНТАКТИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА-на тел.0897558320 0885017754
раб.време 09.00-19.00 часа.
За повече информация и СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРАВНИ УСЛУГИ-http://kupuvamebusiness.blogspot.com/
http://obiavidnes.com/obiava/75931/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-za-firmi-ot-cyalata-strana

Търся надомна работа
На 54 години съм и търся надомна работа без вредни изпарения,по възможност да е някакво производство.
http://obiavidnes.com/obiava/75930/tyrsya-nadomna-rabota

Търся работа като невъоръжена охрана
На 54 години съм и имам удостоверение за изкаран курс за охранител в"СОТ 161"ЕООД и над 6 години опит в
охранителната дейност.Разполагам и с документ за изкаран курс по безопасно боравене с огнестрелно оръжие в"Селена
52"ЕООД.Сега си търся работа,като невъоръжена охрана,в или около Люлин,за минимум 400 лева заплата НЕТО на
трудов договор,при режим или само нощем и4ли само дневна смяна,а може и на 24 часа дежурство-72 почива.Искам,ако
има възможност,да давам и допълнителни дежурства-един ден да почивам в седмица,ми е достатъчно.
http://obiavidnes.com/obiava/75929/tyrsya-rabota-kato-nevyoryjena-ohrana

ASUS M5A99X EVO
ASUS M5A99X EVO, AMD 990X, AM3+ (до 140W), DDR3, 3x PCI-E (SLi/CF), SB7.1, Lan1000, 6x SATA 6Gb/s RAID 0,1,5,10, 2x
eSATA, 1394, 2x USB3.0, ATX
http://obiavidnes.com/obiava/75928/asus-m5a99x-evo

Давам стая от 3-стаен апартамент под наем
Люлин 2,дава стая под наем с включени разходи за 230 лева със свалени радиатори,на ученички,студентки или жени до 45
години непушачки.
http://obiavidnes.com/obiava/75927/davam-staya-ot-3-staen-apartament-pod-naem

Искам да се запозная с жена от 42 до 48 години
На 54 години съм и до себе си искам да имам мъжко момиче.Да сме взаимозаменяеми в домакинската работа и в
преодоляване на житейското злободневие.Не възприемам жена с наднормено тегло,тя трябва да има стил на
обличане,да се поддържа без маниакалност.Задължително да имаме допирни точки в областта на литература,музика,в
обич към децата,цветя и кучета.Желателно е да няма претеснения да изрази позиция,но с усет:къде,кога,какво и колко
може да очаква.Истината е ключ към кристални взаимоотношения и себераздаване.
http://obiavidnes.com/obiava/75926/iskam-da-se-zapoznaya-s-jena-ot-42-do-48-godini

ASUS SABERTOOTH X79
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ASUS SABERTOOTH X79, X79, LGA2011, DDR3, 3x PCI-E 3.0 (CF/SLi) (HDMI, DVI & DisplayPort), SB7.1, Lan1000, 4xSATA
6Gb/s, 1394, eSATA 6Gb/s, 4xUSB3.0, ATX
http://obiavidnes.com/obiava/75925/asus-sabertooth-x79

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/75924/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/75923/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-plovdiv-stara-zagora-yambol-haskovo-dimi

15.6" (39.62 cm) Acer Aspire E1-571G-33114G75Mnks
15.6" (39.62 cm) Acer Aspire E1-571G-33114G75Mnks, черен, двуядрен Intel® Core™ i3 3110M 2.4 GHz, HD LED Display &
GeForce 710M 1GB (HDMI), 4GB, 750GB, Linux, 2.5kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/75922/156-3962-cm-acer-aspire-e1-571g-33114g75mnks

15.6" (39.62 cm) Acer Aspire E1-572G-74508G1TMnii
15.6" (39.62 cm) Acer Aspire E1-572G-74508G1TMnii, черен, двуядрен Haswell Intel® Core™ i7 4500U 1.8/3.0 GHz, HD LED
Display & AMD Radeon™ R7 M265 2GB (HDMI), 8GB, 1TB, USB3.0, Linux, 2.35kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/75921/156-3962-cm-acer-aspire-e1-572g-74508g1tmnii

17.3" (43.94 cm) Acer Aspire V3-772G-747a8G1TMakk
17.3" (43.94 cm) Acer Aspire V3-772G-747a8G1TMakk, черен, четириядрен Haswell Intel® Core™ i7 4702MQ 2.2/3.2 GHz,
FULL HD LED Display & GeForce GTX 760M 2GB DDR5 (HDMI), 8GB, 1TB, 2x USB3.0, Linux, 3.2kg, 2г. гаранция
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http://obiavidnes.com/obiava/75920/173-4394-cm-acer-aspire-v3-772g-747a8g1tmakk

D-Link DWA-121
D-Link DWA-121, Wireless-N 150 Micro USB Adapter
http://obiavidnes.com/obiava/75919/d-link-dwa-121

D-Link DWA-127
D-Link DWA-127, Wireless N 150 High Gain USB Adapter
http://obiavidnes.com/obiava/75918/d-link-dwa-127

D-Link DWA-171
D-Link DWA-171, DualBand WirelessAC Nano USB Adapter
http://obiavidnes.com/obiava/75917/d-link-dwa-171

19.5" (49.53 cm) BenQ GL2023A
19.5" (49.53 cm) BenQ GL2023A, LED, 5ms, 12 000 000:1, 200cd/m2, черен, TCO6.0, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/75916/195-4953-cm-benq-gl2023a

21.5" (54.61 cm) BenQ GL2250
21.5" (54.61 cm) BenQ GL2250, FULL HD LED, 5ms, 12 000 000:1, 250cd/m2, DVI, черен, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/75915/215-5461-cm-benq-gl2250

21.5" (54.61 cm) BenQ GW2265HM
21.5" (54.61 cm) BenQ GW2265HM, VA панел, FULL HD LED, 6ms, 20 000 000:1, 250cd/m2, HDMI, DVI, колонки, черен, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/75914/215-5461-cm-benq-gw2265hm

22" (55.88 cm) BenQ BL2211TM
22" (55.88 cm) BenQ BL2211TM, LED, 5ms, 12 000 000:1, 250cd/m2, DVI, колонки, черен, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/75913/22-5588-cm-benq-bl2211tm

24" (60.96 cm) BenQ BL2411PT
24" (60.96 cm) BenQ BL2411PT, IPS панел (100% sRGB), LED, 5ms, 20 000 000:1, 300cd/m2, DVI, DisplayPort, колонки, черен,
TCO 6.0, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/75912/24-6096-cm-benq-bl2411pt

24" (60.96 cm) BenQ GL2450HM
24" (60.96 cm) BenQ GL2450HM, FULL HD LED, 2ms, 12 000 000:1, 250cd/m2, HDMI, DVI, колонки, черен, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/75911/24-6096-cm-benq-gl2450hm

24" (60.96 cm) BenQ GL2460HM
24" (60.96 cm) BenQ GL2460HM, FULL HD LED, 2ms, 12 000 000:1, 250cd/m2, HDMI, DVI, колонки, черен, TCO 6.0, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/75910/24-6096-cm-benq-gl2460hm

24" (60.96 cm) BenQ GW2450HM
24" (60.96 cm) BenQ GW2450HM, VA панел, FULL HD LED, 4ms, 20 000 000:1, 250cd/m2, HDMI, DVI, колонки, черен, 3г.
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http://obiavidnes.com/obiava/75909/24-6096-cm-benq-gw2450hm

24" (60.96 cm) BenQ GW2460HM
24" (60.96 cm) BenQ GW2460HM, VA панел, FULL HD LED, 4ms, 20 000 000:1, 250cd/m2, HDMI, DVI, колонки, черен, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/75908/24-6096-cm-benq-gw2460hm

24" (60.96 cm) BenQ RL2455HM
24" (60.96 cm) BenQ RL2455HM, FULL HD LED, 1ms, 12 000 000:1, 250cd/m2, 2xHDMI, DVI, колонки, черен, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/75907/24-6096-cm-benq-rl2455hm

24" (60.96 cm) BenQ XL2411T
24" (60.96 cm) BenQ XL2411T, 3D, FULL HD LED, 1ms, 12 000 000:1, 350cd/m2, HDMI, DVI, черен, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/75906/24-6096-cm-benq-xl2411t

изкушение
Non Stop - винаги на линия! Разкрепостена 25 годишна предлага всичко
от света на плътските удоволствия. 1h стандартен е 60лв, нестандартен 1h 80лв.
На мой и ваш терен - трнспорта Не се заплаща. За всякакви екстри допълнително
се разбираме на място.
http://obiavidnes.com/obiava/75905/izkushenie

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/75904/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.
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Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/75903/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/75902/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

24" (60.96 cm) BenQ XL2420TX
24" (60.96 cm) BenQ XL2420TX, 3D, FULL HD LED, 2ms, 12 000 000:1, 350cd/m2, 2x HDMI, DVI, DisplayPort, USB, черен,
TCO 5.1, 3г.
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http://obiavidnes.com/obiava/75901/24-6096-cm-benq-xl2420tx

27" (68.58 cm) BenQ GW2750HM
27" (68.58 cm) BenQ GW2750HM, VA панел, FULL HD LED, 4ms, 20 000 000:1, 300cd/m2, HDMI, DVI, колонки, черен, TCO
5.0, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/75900/27-6858-cm-benq-gw2750hm

27" (68.58 cm) BenQ GW2760
27" (68.58 cm) BenQ GW2760, VA панел, FULL HD LED, 4ms, 20 000 000:1, 300cd/m2, DVI, черен, TCO 6.0, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/75899/27-6858-cm-benq-gw2760

21.5" (54.61 cm) LG 22MN43D-PZ
21.5" (54.61 cm) LG 22MN43D-PZ, TV Tuner DVB-T/C, FULL HD LED, 5ms, 5 000 000:1, 200cd/m2, HDMI, USB, колонки,
черен, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/75898/215-5461-cm-lg-22mn43d-pz

Дневен курс по испански език – А1
Учебен център Орбис организира дневен курс по испански език по системата Espanol en marcha, начално ниво. По време на
обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от
около 1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на испански
език. Курсът се провежда два пъти седмично – вторник и четвъртък от 10.00 до 13.00 ч., всичко 60 учебни часа. Начало:
11.02.2014г
Цена 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Тел. 02/8438363 и 0898714456
Ул. „Мизия “ № 19
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/75897/dneven-kurs-po-ispanski-ezik--a1

Съботен курс по португалски език
Учебен център Орбис организира съботен курс по португалски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1500 - 1800 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на португалски език.
Провежда се в събота от 14.00 до 17.30, продължителност 50 учебни часа. Цена 160 лв. Начало: 15.02.2014г
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/75896/syboten-kurs-po-portugalski-ezik

Вечерен курс по португалски език
Учебен център Орбис организира вечерен курс по португалски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
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Aprender portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1500 - 1800 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на португалски език.
Продължителност 50 часа, два пъти седмично (понеделник и сряда) от 18.30 до 20.30 часа. Цена 160 лв. Начало:
17.02.2014г
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/75895/vecheren-kurs-po-portugalski-ezik

КУРС ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК за начинаещи
Учебен център Орбис организира неделен курс по френски език по системата Campus, начално ниво. По време на
обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от
около 1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на френски
език. Цена 230 лв. Продължителност 60 часа, един път седмично (неделя) от 10.30 до 13.30 часа. Начало: 23.02.2014г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за вас време по 10 лв на час.
Допълнителна информация и записване :
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/75894/kurs-po-frenski-ezik-za-nachinaeshti

Вечерен курс по италиански език за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен 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 два пъти в седмицата – понеделник и сряда от 18.30 до 20.30 часа.
Цена: 250 лева. Начало: 03.02.2014г
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
http://obiavidnes.com/obiava/75893/vecheren-kurs-po-italianski-ezik-za-nachinaeshti

21.6" (54.86 cm) 22MA33D-PZ
21.6" (54.86 cm) 22MA33D-PZ, TV Tuner DVB-T/C, IPS панел, HD LED, 10ms, 5 000 000:1, 250cd/m2, HDMI, USB, колонки,
черен, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/75892/216-5486-cm-22ma33d-pz

Превод и легализация на пълномощни, свидетелства за съдимост, дипломи и други!
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Лицензирана агенция за преводи и легализации Нов Век предлага преводи на техническа документация, правни,
медицински, икономически, художествени текстове и др. Заверка и легализация на документи във всички институции.
гр. София, бул. Васил Левски 1Б
тел: 02 49 00 756
моб.тел.: 0895 60 71 50
E - mail: sofia@nov-vek.org
Уеб страница: www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/75891/prevod-i-legalizaciya-na-pylnomoshtni-svidetelstva-za-sydimost-diplomi-i-drugi

22" (55.88 cm) LG E2210PM-BN
22" (55.88 cm) LG E2210PM-BN, LED, 5ms, 5 000 000:1, 250cd/m2, DVI, колонки, черен, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/75890/22-5588-cm-lg-e2210pm-bn

23"(58.42 cm) LG IPS237L-BN
23"(58.42 cm) LG IPS237L-BN, IPS панел, FULL HD LED, 14ms, 5 000 000:1, 250cd/m2, 2x HDMI (MHL), черен, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/75889/235842-cm-lg-ips237l-bn

Детективска Агенция АЯКС-Право на избор!-Благоевград Сандански Банско
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/75888/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-blagoevgrad-sandanski-bansko

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/75887/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-ruse-silistra-veliko-tyrnovo-svishtov-shum
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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/75886/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-plovdiv-stara-zagora-yambol-haskovo-dimi

23.8" (60.45 cm) LG 24MA53D-PZ
23.8" (60.45 cm) LG 24MA53D-PZ, TV Tuner DVB-T/C, IPS панел, FULL HD LED, 14ms, 5 000 000:1, 250cd/m2, HDMI (MHL),
USB, колонки, черен, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/75885/238-6045-cm-lg-24ma53d-pz

GoClever FONE 450
GoClever FONE 450, бял, 3G GSM, GPS, поддържа 2 sim карти, 4.5" (11.4 cm), сензорен IPS мултитъч екран, двуядрен
MediaTek MT6577 1GHz, 1GB RAM, 4GB памет(+microSD слот), WiFi 802.11n, 5.0 & 0.3Mpix camera, bluetooth, Android 4.1
http://obiavidnes.com/obiava/75884/goclever-fone-450

Транспортни услуги БЕЗ ПОЧИВЕН ДЕН. Превоз на покъщнина, багаж, МЕБЕЛИ. Изгодни
цени/0877-663-995/0898-874-253.ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ
Превози на мебели, багаж, покъщнина, лични вещи.Транспортни услуги без почивен ден. Цялостен или частичен пренос на
Вашето обзавеждане. Транспортни услуги в София, страната и ЕС. Товарни превози с бордови микробуси и камиони с
дължина на товарната част до 4,5 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/75883/transportni-uslugi-bez-pochiven-den-prevoz-na-pokyshtnina-bagaj-mebeli-izgodni-

GoClever FONE 500
GoClever FONE 500, бял, 3G GSM, GPS, поддържа 2 sim карти, 5" (12.7 cm) сензорен IPS мултитъч екран, двуядрен
MediaTek MT6577 1GHz, 512MB RAM, 4GB памет (+microSD слот), WiFi 802.11n, 5.0 & 0.3Mpix camera, bluetooth, Android
4.0
http://obiavidnes.com/obiava/75882/goclever-fone-500

GoClever FONE 570Q
GoClever FONE 570Q, бял, 3G GSM, GPS, поддържа 2 sim карти, 5.7" (14.47 cm) сензорен IPS мултитъч екран,
четириядрен MTK6589 1.2GHz, 1GB RAM, 4GB памет (+microSD слот), Wi-Fi 802.11n, 5.0 & 0.3Mpix camera, bluetooth,
Android 4.2
http://obiavidnes.com/obiava/75881/goclever-fone-570q

7" (17.78 cm) GoClever TAB ARIES 70
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7" (17.78 cm) GoClever TAB ARIES 70, 3G, четириядрен MediaTek MT8389 1.2GHz, 1GB RAM, 8GB eMMC, 802.11n, bluetooth,
GPS, 2x camera, Android 4.2.2, 312g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/75880/7-1778-cm-goclever-tab-aries-70

7.85" (19.93 cm) GoClever TAB ARIES 785
7.85" (19.93 cm) GoClever TAB ARIES 785, 3G, четириядрен MediaTek MT8389 1.2GHz, 1GB RAM, 8GB eMMC, 802.11n,
bluetooth, GPS, 2x camera, Android 4.2.2, 364g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/75879/785-1993-cm-goclever-tab-aries-785

Gigabyte G1.Sniper A88X
Gigabyte G1.Sniper A88X, AMD A88X, FM2+, DDR3, PCI-E 3.0 (HDMI & DVI)(CF), SB7.1, Lan1000, 8x SATA 6Gb/s RAID
0,1,5,10, 2x USB3.0, ATX
http://obiavidnes.com/obiava/75878/gigabyte-g1sniper-a88x

Gigabyte G1.Sniper M3
Gigabyte G1.Sniper M3, Z77, LGA1155, DDR3, 2x PCI-E 3.0 (CF/SLi) (HDMI, DVI & DisplayPort), SB7.1 Creative, Lan1000,
2xSATA 6Gb/s RAID 0,1,5,10, 2xUSB3.0, mATX
http://obiavidnes.com/obiava/75877/gigabyte-g1sniper-m3

ATI R7 250
ATI R7 250, 2GB, Gigabyte R725O5-2GI, PCI-E 3.0, DDR5, 128bit, HDMI & DVI
http://obiavidnes.com/obiava/75876/ati-r7-250

ATI R7 250
ATI R7 250, 2GB, Gigabyte R725OC-2GI, PCI-E 3.0, DDR3, 128bit, HDMI & DVI
http://obiavidnes.com/obiava/75875/ati-r7-250

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/75874/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/75873/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/75872/sigurna-rabota

ATI R7 260X
ATI R7 260X, 1GB, Gigabyte R726XOC-1GD, PCI-E 3.0, DDR5, 128bit, HDMI, 2xDVI, DisplayPort
http://obiavidnes.com/obiava/75871/ati-r7-260x

ATI R9 270X
ATI R9 270X, 4GB, Gigabyte R927XOC-4GD-GA +подарък игра Battlefield 4, PCI-E 3.0, DDR5, 256bit, HDMI, 2xDVI,
DisplayPort
http://obiavidnes.com/obiava/75870/ati-r9-270x

ATI R9 290
ATI R9 290, 4GB, Gigabyte R929OC-4GD-GA +подарък игра Battlefield 4, PCI-E 3.0, DDR5, 512bit, HDMI, 2xDVI, DisplayPort
http://obiavidnes.com/obiava/75869/ati-r9-290

Детективска агенция Хамелеон !!! Гарантирана анонимност,коректност,професионализъм !!!
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела ,
проверка на алиби , издирване на лица и МПС,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение ,
фото и видео заснемане ,
издирване на биологични родители ,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни и непълнолетни ,
проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства .
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана !
тел:0878747345,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/75868/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnostkorektnostprofesionaliz

ATI R9 290
ATI R9 290, 4GB, Gigabyte R929OC-4GD, PCI-E 3.0, DDR5, 512bit, HDMI, 2xDVI, DisplayPort
http://obiavidnes.com/obiava/75867/ati-r9-290

Детективска агенция Авалон - 24ч. дискретни детективски услуги
Доказване на изневери , издирване , биологични родители ,
наблюдение , справки , помощ на родители с трудни деца ,
полиграф , технически средства , консултация с адвокат и …
Бързи качествени , професионални детективски услуги .
Екипът ни се състои от доказани професионалисти с богат практически опит ,
болшинството от тях са с експертни възможности.
Индивидуален подход към всеки клиент , гарантирано запазване на неговата
анонимност.
Извършва услуги на територията на Цялата страна.
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За контакти :
тел:0896747344,
e-mail:detectivi@abv.bg,
http://avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/75866/detektivska-agenciya-avalon---24ch-diskretni--detektivski-uslugi

GF GT 640
GF GT 640, 2GB Gigabyte N640D5-2GI, PCI-E, DDR5, 64bit, HDMI & DVI
http://obiavidnes.com/obiava/75865/gf-gt-640

Детективск
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
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/75864/detektivska-agenciya-burgas--foks--chastni-detektivi--0888400413-0897024504

Детективск
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...
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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
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/75863/detektivska-agenciya-foks-detektivski-uslugi-plovdiv-pazardjikhaskovo-08884

13.3" (33.78 cm) Dell XPS 13 Ultrabook (5397063476657)
13.3" (33.78 cm) Dell XPS 13 Ultrabook (5397063476657), двуядрен Intel® Core™ i5 4200U 1.6/2.6Ghz, сензорен FULL HD
LED Display (miniDP), 8GB, 128GB mSATA SSD, USB3.0, Windows8.1, 1.37kg, 3г. NBD гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/75862/133-3378-cm-dell-xps-13-ultrabook-5397063476657

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/75861/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Транспортни услуги с бус до 1500 кг
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/70792/transportni-uslugi-s-bus-do-1500-kg

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/75860/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Транспортни услуги 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/75859/transportni-uslugi-s-bus

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
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-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/75858/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Къщи за гости "Изгрева"
Къщи за гости „ИЗГРЕВА” – Сандански са разположени до вековни чинари на хълма над река Гушевица в село Поленица
на 2 км. от град Сандански.
Новопостроените къщи се намират на 5 минути път с кола от центъра на град Сандански в село Поленица, всяка е с
обща площ около 140 кв. м.
Предлагаме 5 къщи в затворен комплекс с външно видео наблюдение. Всяка къща разполага с 1 парко - място, безжичен
интернет, централна климатизация.
Състоят се от:
1 Ниво – Кът за отдих, кухненски бокс и трапезария в общо помещение.
Обзаведени с:
Мека мебел, телевизор, камина, котлон, фурна, хладилник, ел. кана, ел. скара, посуда
- баня с тоалетна
- външна веранда
2 Ниво – 2 спални, всяка от които има: легло 164/200см, четрикрилен гардероб, тоалетка, телевизор
- 1 баня с тоалетна
- обща тераса
Всяка къща е подходяща за семейство или компания до 4 човека
Нашите специални предложения за вашето незабравимо изживяване във вилно селище „Изгрева“
Свети Валентин - Пакетна цена за къща: 310 лв.
( Пакетът е валиден от 13.02 до 16.02.2013 г )
Мартенски празници - Пакетна цена за къща: 310 лв. ( Пакетът е валиден от 01.03 до 09.03.2014 г.)
Всички посочени цени са в Лева на къща и включват:
• Две нощувки за четирима
• Безжичен интернет
• Ползване на барбекю
• Ползване на напълно обзаведена кухня
• Ползване на детски кът
• ДДС
• Туристическа такса
• Парко място
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Семейна ваканция през април във вилно селище „Изгрева“, Поленица, Сандански
Подарете на Вас и Вашите деца една незабравима семейна ваканция сред красивата и необятна природа на Пирин
планина! Защото децата няма да помнят това, което сте им казали, но ще запомнят емоциите, които ще споделите
заедно
Пакетна цена за къща на вечер: 150 лв.
(Пакетът е валиден от 28.03 до 06.04.2014 г.)
Всички посочени цени са в Лева на къща при минимум три нощувки и включват:
• Една нощувка за четирима
• Безжичен интернет
• Ползване на барбекю
• Ползване на напълно обзаведена кухня
• Ползване на детски кът
• ДДС
• Туристическа такса
• Парко място
Посочената цена е за наем на къща за четири човека.
http://obiavidnes.com/obiava/75857/kyshti-za-gosti-izgreva

13.3" (33.78 cm) Dell XPS 13 Ultrabook (5397063476664)
13.3" (33.78 cm) Dell XPS 13 Ultrabook (5397063476664), четириядрен Haswell Intel® Core™ i7 4500U 1.8/3.0 GHz, сензорен
FULL HD LED Display (miniDP), 8GB, 256GB mSATA SSD, USB3.0, Windows8.1, 1.37kg, 3г. NBD гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/75856/133-3378-cm-dell-xps-13-ultrabook-5397063476664

Цени за гипсокартон от Антола Строй Бг
Търсите най-ниските цени за изграждане на стени от гипсокартон в София ? Попаднали сте на точната фирма.
Свържете с нас за да Ви изготвим най-добрата оферта !
http://obiavidnes.com/obiava/75855/ceni-za-gipsokarton-ot-antola-stroy-bg

14" (35.56 cm) Dell Latitude 3440 (CA003L34406EM)
14" (35.56 cm) Dell Latitude 3440 (CA003L34406EM), двуядрен Intel® Core™ i5 4200U 1.6/2.6Ghz, HD LED Display, 4GB,
500GB, 2x USB3.0, Windows8 Pro, 2.0kg, 3г. NBD гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/75854/14-3556-cm-dell-latitude-3440-ca003l34406em

Преводи от/на над 30 езика и легализация на документи
ПРЕВОДИ от и на всички езици. Легализация във всички министерства. Високо качество на конкурентни цени!
Преводаческа Агенция НОВ ВЕК предлага бързи писмени преводи от заклети преводачи, легализация на официални
документи във всички министерства, попълване на документи от и за чужбина, устни преводи при нотариус, бизнес
срещи, преговори, конференции, придружаване.
гр. София, бул. Васил Левски 1Б
тел: 02 49 00 756
моб.тел.: 0895 60 71 50
E - mail: sofia@nov-vek.org
Уеб страница: www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/75853/prevodi-otna-nad-30-ezika-i-legalizaciya-na-dokumenti

14" (35.56 cm) Dell Latitude 3440 (CA009L34406EM)
14" (35.56 cm) Dell Latitude 3440 (CA009L34406EM), двуядрен Intel® Core™ i5 4200U 1.6/2.6Ghz, HD+ LED Display &
GeForce GT 740M 2GB, 6GB, 750GB, 2x USB3.0, Windows8 Pro, 2.1kg, 3г. NBD гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/75852/14-3556-cm-dell-latitude-3440-ca009l34406em
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15.6" (39.62 cm) Dell Latitude 3540 (CA002L35406EM)
15.6" (39.62 cm) Dell Latitude 3540 (CA002L35406EM), двуядрен Intel® Core™ i3 4010U 1.7 GHz, HD LED Display, 4GB,
500GB, 2x USB3.0, Windows8 Pro, 2.2kg, 3г. NBD гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/75851/156-3962-cm-dell-latitude-3540-ca002l35406em

15.6" (39.62 cm) Dell Latitude 3540 (CA003L35406EM)
15.6" (39.62 cm) Dell Latitude 3540 (CA003L35406EM), двуядрен Intel® Core™ i5 4200U 1.6/2.6Ghz, FULL HD LED Display &
AMD Radeon™ HD 8850M 2GB DDR5, 4GB, 500GB, 2x USB3.0, Windows8 Pro, 2.2kg, 3г. NBD гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/75850/156-3962-cm-dell-latitude-3540-ca003l35406em

15.6" (39.62 cm) Dell Latitude 3540 (CA011L35406EM)
15.6" (39.62 cm) Dell Latitude 3540 (CA011L35406EM), двуядрен Intel® Core™ i5 4200U 1.6/2.6Ghz, FULL HD LED Display &
AMD Radeon™ HD 8850M 2GB DDR5, 6GB, 750GB, 2x USB3.0, Windows8 Pro, 2.2kg, 3г. NBD гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/75849/156-3962-cm-dell-latitude-3540-ca011l35406em

15.6" (39.62 cm) Dell Latitude E5540 (CA005LE55402EDB)
15.6" (39.62 cm) Dell Latitude E5540 (CA005LE55402EDB), двуядрен Haswell Core i5 4300U 1.9/2.9 GHz, FULL HD LED
Display & GeForce GT 720M 2GB (HDMI), 4GB, 8GB SSD & 500GB HDD, 2x USB3.0, fingerprint, Windows7 Pro, 2.3kg, 3г.
NBD гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/75848/156-3962-cm-dell-latitude-e5540-ca005le55402edb

Склад дрехи втора употреба
Дрехи втора ръка
Дрехите са внос от САЩ, Швейцария, Дания, Германия и Италия , в чували от 15 до 30кг.
Дрехите са сортирани и разделени по качества и сезони:
Екстра качество - Най-хубавите дрехи, марки (H&M, Tom Tailor и Esprit, Gucci, Hugo Boss, Camel, Oxxy, Replay, Zara.) ,
дрехи без дефекти.
Екстра + първо качество - Дрехи без дефекти.
Екстра + първо + второ качество - Дрехи без дефекти и не повече от 10% дрехи с отстраними дефекти.
Второ качество - Дрехи без дефекти и дрехи с отстраними дефекти.
може да разгледате актуалните цени, артикулите и промоциите на сайта ни за търговия на едро
http://shstore.wordpress.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/75847/sklad-drehi-vtora-upotreba

ЗДРАВЕ: НОВО! ХИТ! МИКРОМАСАЖОР ПРЕМАХВАЩ БОЛКАТА! ** от 48 на 18 лв.
СВЕТОВЕН ХИТ!
ЗА ПЪРВИ ПЪТ У НАС!
МИКРОМАСАЖОР IT ACUPUNCDUR
ПРЕМАХВАЩ БОЛКИТЕ ПО ТЯЛОТО!
** СТОП НА БОЛКИТЕ ПО ТЯЛОТО: ВРАТ, РАМЕНЕ, КРЪСТ, ГРЪБ, КИТКИ, КОЛЕНЕ,
ЛАКТИ, КРАКА, ВЪЗПАЛЕНИЯ, БЕЗСЪНИЕ, ДИСКОВА ХЕРНИЯ, и др.!
** 6 РЕЖИМА НА РЕГУЛИРУЕМА ИНТЕНЗИВНОСТ!
Високотехнологичният микромасажор IT ACUPUNCDUR е от ново поколение, който за минути премахва всякакви болки
по тялото и е многократно по-евтин от аналогичните уреди. Първоначално се е използвал само във военната и спортна
медицина, но вече е достъпен за всички.
Вибромасажорът съдейства за по-масирано кръвоснабдяване на участъка с болка и много бързо я премахва.
Многофункционалният мини масажор използва източните техники за масажиране и постиженията на съвременните
иновативни технологии.
ПРЕДИМСТВА:
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- по света е известен като „Микрокомпютър за терапия и премахване на болката!”
- миниатюрен дизайн и много лесен за използване;
- има 6 регулируеми нива на интензивност;
- може да се използва в домашни условия, в офиса, при спортни занимания и др.
ПРЕМАХВА:
- болки в: рамене, врат, кръст, гръб, китки, колене, лакти, бедрени кости,
тазобедрени стави, глезени, крака и др.;
- различни навяхвания, натъртвания, стари травми, т.н. тенис лакът и др.;
- всички видове възпаления при ревматизъм, хиперплазия на костите, лумбална
мускулна треска, дискова херния, ревматоиден артрит и др.;
- болки в костите при жените след раждане, предменструален синдром, болки
при менструация, всички видове мускулна дистрофия, парализа на ръцете
и краката, скованост, умора в мускулите, преумора и др.;
- безсъние, запек, махмурлук и др.
ХАРАКТЕРИСТИКА:
- 6 режима на регулируемо ниво на интензивност;
- диапазон на вълните: 2-40Нz;
- ширина на импулса: 400US;
- размери: 6,5х4,5х1,5 см.; на подложката: 13х7 см.;
- тегло: 20 гр.;
- захранване: 3V батерия CR2025; срок на използване 2 месеца;
- материал: ABS (акрилонитрил бутадиен стирен); цвят: бял.
РЕЖИМИ НА ИНТЕНЗИВНОСТ:
- вибрации+масаж;
- акупунктура+терапия;
- вибрация+масаж+отслабване;
- ритъм+вибрация;
- ритъм+вибрация+масаж;
- масаж+повдигане+отслабване.
ВИДЕОКЛИПОВЕ:
http://youtu.be/qo8k6cLUg54
http://youtu.be/hqoDJj6sUg4
Режимите на интензивност се сменят автоматично в тяхната последователност, а се контролира само
интензивността на импулсите и времето. Сеансът е 20 мин. и масажорът се изключва автоматично.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: бременни жени; хора със сърдечни заболявания използват уреда след консултация с лекар; не се
използва върху рани или наранена кожа; бъдете внимателни при поставяне на уреда върху места с нервна
чувствителност: глава, лице, устни, пръсти и в областта на сърцето. Импулсите в зависимост на интензитета могат
да предизвикат неприятни усещания.
Универсалният микромасажор надминава по ефективност традиционните съвременни скъпоструващи методи за
премахване на болки по тялото.
Първоначално масажорът се е използвал само в спортната медицина, но постепенно се масовизира и понастоящем
облегчава болките и страданията на милиони хора по света.
Гаранция 1 г. Сертификат СЕ
ПРОМОЦИОНАЛНА ШОКОВА ЦЕНА: от 48 лв. на 18 лв.
ПОКУПКИ:
София, пазар "Борово", павилион 12
(срещу входа на супермаркет "Европа")
или по куриер на Еконт Експрес с наложен платеж; такса при
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получаване от офиса 3,80 лв. и до адрес 5,70 лв. и получаване
на следващия ден, а до селища без офис на Еконт такса 7 лв. и
получаване до три работни дни.
Намаление на куриерската такса -20%!
КОНТАКТИ:
0887/255 692; 02/855 2635
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ ОНЛАЙН МАГАЗИНИ:
www.albo-bg.com
www.albobg.com
http://obiavidnes.com/obiava/75846/zdrave-novo-hit-mikromasajor-premahvasht-bolkata--ot-48-na-18-lv

15.6" (39.62 cm) Dell Latitude E5540 (CA006LE55402EDBSAF)
15.6" (39.62 cm) Dell Latitude E5540 (CA006LE55402EDBSAF), двуядрен Haswell Core i7 4600M 2.9/3.6 GHz, FULL HD LED
Display & GeForce GT 720M 2GB (HDMI), 8GB, 8GB SSD & 500GB HDD, 2x USB3.0, fingerprint, Windows7 Pro, 2.3kg, 3г.
гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/75845/156-3962-cm-dell-latitude-e5540-ca006le55402edbsaf

ЗДРАВЕ: НОВО! ХИТ! МИКРОМАСАЖОР ПРЕМАХВАЩ БОЛКАТА! ** от 48 на 18 лв.
СВЕТОВЕН ХИТ!
ЗА ПЪРВИ ПЪТ У НАС!
МИКРОМАСАЖОР IT ACUPUNCDUR
ПРЕМАХВАЩ БОЛКИТЕ ПО ТЯЛОТО!
** СТОП НА БОЛКИТЕ ПО ТЯЛОТО: ВРАТ, РАМЕНЕ, КРЪСТ, ГРЪБ, КИТКИ, КОЛЕНЕ,
ЛАКТИ, КРАКА, ВЪЗПАЛЕНИЯ, БЕЗСЪНИЕ, ДИСКОВА ХЕРНИЯ, и др.!
** 6 РЕЖИМА НА РЕГУЛИРУЕМА ИНТЕНЗИВНОСТ!
Високотехнологичният микромасажор IT ACUPUNCDUR е от ново поколение, който за минути премахва всякакви болки
по тялото и е многократно по-евтин от аналогичните уреди. Първоначално се е използвал само във военната и спортна
медицина, но вече е достъпен за всички.
Вибромасажорът съдейства за по-масирано кръвоснабдяване на участъка с болка и много бързо я премахва.
Многофункционалният мини масажор използва източните техники за масажиране и постиженията на съвременните
иновативни технологии.
ПРЕДИМСТВА:
- по света е известен като „Микрокомпютър за терапия и премахване на болката!”
- миниатюрен дизайн и много лесен за използване;
- има 6 регулируеми нива на интензивност;
- може да се използва в домашни условия, в офиса, при спортни занимания и др.
ПРЕМАХВА:
- болки в: рамене, врат, кръст, гръб, китки, колене, лакти, бедрени кости,
тазобедрени стави, глезени, крака и др.;
- различни навяхвания, натъртвания, стари травми, т.н. тенис лакът и др.;
- всички видове възпаления при ревматизъм, хиперплазия на костите, лумбална
мускулна треска, дискова херния, ревматоиден артрит и др.;
- болки в костите при жените след раждане, предменструален синдром, болки
при менструация, всички видове мускулна дистрофия, парализа на ръцете
и краката, скованост, умора в мускулите, преумора и др.;
- безсъние, запек, махмурлук и др.
ХАРАКТЕРИСТИКА:
- 6 режима на регулируемо ниво на интензивност;
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- диапазон на вълните: 2-40Нz;
- ширина на импулса: 400US;
- размери: 6,5х4,5х1,5 см.; на подложката: 13х7 см.;
- тегло: 20 гр.;
- захранване: 3V батерия CR2025; срок на използване 2 месеца;
- материал: ABS (акрилонитрил бутадиен стирен); цвят: бял.
РЕЖИМИ НА ИНТЕНЗИВНОСТ:
- вибрации+масаж;
- акупунктура+терапия;
- вибрация+масаж+отслабване;
- ритъм+вибрация;
- ритъм+вибрация+масаж;
- масаж+повдигане+отслабване.
ВИДЕОКЛИПОВЕ:
http://youtu.be/qo8k6cLUg54
http://youtu.be/hqoDJj6sUg4
Режимите на интензивност се сменят автоматично в тяхната последователност, а се контролира само
интензивността на импулсите и времето. Сеансът е 20 мин. и масажорът се изключва автоматично.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: бременни жени; хора със сърдечни заболявания използват уреда след консултация с лекар; не се
използва върху рани или наранена кожа; бъдете внимателни при поставяне на уреда върху места с нервна
чувствителност: глава, лице, устни, пръсти и в областта на сърцето. Импулсите в зависимост на интензитета могат
да предизвикат неприятни усещания.
Универсалният микромасажор надминава по ефективност традиционните съвременни скъпоструващи методи за
премахване на болки по тялото.
Първоначално масажорът се е използвал само в спортната медицина, но постепенно се масовизира и понастоящем
облегчава болките и страданията на милиони хора по света.
Гаранция 1 г. Сертификат СЕ
ПРОМОЦИОНАЛНА ШОКОВА ЦЕНА: от 48 лв. на 18 лв.
ПОКУПКИ:
София, пазар "Борово", павилион 12
(срещу входа на супермаркет "Европа")
или по куриер на Еконт Експрес с наложен платеж; такса при
получаване от офиса 3,80 лв. и до адрес 5,70 лв. и получаване
на следващия ден, а до селища без офис на Еконт такса 7 лв. и
получаване до три работни дни.
Намаление на куриерската такса -20%!
КОНТАКТИ:
0887/255 692; 02/855 2635
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ ОНЛАЙН МАГАЗИНИ:
www.albo-bg.com
www.albobg.com
http://obiavidnes.com/obiava/75844/zdrave-novo-hit-mikromasajor-premahvasht-bolkata--ot-48-na-18-lv

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!
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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

Лесни и бързи пари Онлайн от burzikrediti.bg само за вас от 500 до 1000 лв.
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/60853/lesni-i-byrzi-pari-onlayn-ot-burzikreditibg-samo-za-vas-ot-500-do-1000-lv

Лесни и бързи пари Онлайн от burzikrediti.bg само за вас от 500 до 1000 лв.
Бързи кредити Онлайн от 500 до 1000 лв на burzikrediti.bg
Срещу лична карта!
Вноските са месечни.
Без такса обработка.
Одобрение до 30 минути!
Адрес:гр.Перник
ул.Отец Паисий №52/зад сградата на НОИ/
моб. 0876/32 30 30 ; 0876/27 27 67
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/53335/lesni-i-byrzi-pari-onlayn-ot-burzikreditibg-samo-za-vas-ot-500-do-1000-lv

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

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/
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моб. 0876/32 30 30 ; 0876/27 27 67
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/51624/nay-byrzite-krediti--ot--500-do-1000-lv--samo-za-30-minuti

Финансова Институция Опуска Заем Срещу Ипотека до 200 000 лв на burzikrediti.bg
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/75843/finansova-instituciya-opuska-zaem-sreshtu-ipoteka-do-200-000-lv-na-burzikreditibg

15.6" (39.62 cm) Dell Latitude E5540 (CA007LE55406EDB)
15.6" (39.62 cm) Dell Latitude E5540 (CA007LE55406EDB), двуядрен Haswell Core i5 4300U 1.9/2.9 GHz, FULL HD LED
Display (HDMI), 8GB, 8GB SSD & 500GB HDD, 2x USB3.0, fingerprint, Windows8 Pro, 2.3kg, 3г. NBD гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/75842/156-3962-cm-dell-latitude-e5540-ca007le55406edb

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНА
ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА
ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - НИЕ сме ВАШЕТО РЕШЕНИЕ с
компетентно съдействие !
ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ и СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !
ОСИГУРЯВАМЕ НОВ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за
КОРЕСПОНДЕНЦИЯ – ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !
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.
ВПИСВАНЕ на промени на обстоятелства - ПРОМЯНА на СОБСТВЕНИК , ПРОМЯНА на адрес - седалище , ПРОМЯНА
на УПРАВИТЕЛ , ПРОМЯНА на СЪДРУЖНИЦИ , ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ , увеличаване на
капитала, прекратяване и ликвидация , и всичко по Търговския Закон - НИЕ ИЗГОТВЯМЕ и ПОДАВАМЕ всички документи
!
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 - ЗАПОВЯДАЙТЕ ПРИ НАС
, НЕ ОТЛАГАЙТЕ ЗАКОНОВОТО РЕШЕНИЕ на Вашия ПРОБЛЕМ !
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
сектори и региони на страната.
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НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС , НИЕ НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВНИ ДНИ !
http://obiavidnes.com/obiava/75841/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas

15.6" (39.62 cm) DELL Latitude E6540 (DELL01470)
15.6" (39.62 cm) DELL Latitude E6540 (DELL01470), четириядрен Haswell Core i7 4800MQ 2.7/3.7 GHz, FULL HD LED
Display & AMD Radeon HD 8790M 2GB (HDMI), 8GB, 1TB, 2x USB3.0, Linux, 2.56kg, 3г. NBD гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/75840/156-3962-cm-dell-latitude-e6540-dell01470

17.3" (43.94 cm) DELL Inspiron 3737 (5397063476367) двуядрен Intel® Core™ i5 4200U 1.6/2.6Ghz
17.3" (43.94 cm) DELL Inspiron 3737 (5397063476367) двуядрен Intel® Core™ i5 4200U 1.6/2.6Ghz, HD+ LED Display & AMD
Radeon™ HD 8670M 1GB (HDMI), 6GB, 1TB, 2x USB3.0, Linux, 3.0kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/75839/173-4394-cm-dell-inspiron-3737-5397063476367-dvuyadren-intel-core-i5-420

180GB
180GB, Corsair Force Series™ GS, SSD SATA 6Gb/s, 2.5" (6.35 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/75838/180gb-corsair-force-series-gs-ssd-sata-6gbs-25-635-cm

240GB
240GB, Corsair Force Series™ GS, SSD SATA 6Gb/s, 2.5" (6.35 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/75837/240gb-corsair-force-series-gs-ssd-sata-6gbs-25-635-cm

480GB
480GB, Corsair Force Series™ GS, SSD SATA 6Gb/s, 2.5" (6.35 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/75836/480gb-corsair-force-series-gs-ssd-sata-6gbs-25-635-cm

15.6" (39.62 cm) DELL Alienware M15x
15.6" (39.62 cm) DELL Alienware M15x, N0311IC7DR50N4096, Quad Core i7 1.6GHz, FULL HD LED Display & GeForce GTX
260M 1GB (DisplayPort), 4GB DDR, 500GB, DVDRW, 802.11n, bluetooth, camera, Windows7 Home Premium, 4.1kg, 3г.
гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/75835/156-3962-cm-dell-alienware-m15x

23" (58.42 cm) LG 23EN43V-B
23" (58.42 cm) LG 23EN43V-B, FULL HD LED, 5ms, 5 000 000:1, 250cd/m2, DVI (HDCP), черен, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/75834/23-5842-cm-lg-23en43v-b

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/75833/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt
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ЗАКОННА И СИГУРНА ПЕЧАЛБА ПО ИНТЕРНЕТ
Аз се занимавам с PTC вече 18 месеца и си докарвам по около 300$ на месец. Работата е лесна и дстъпна за всеки, който
има желание да се занимава както и достатъчно свободно време пред компютъра. Около 1 час на ден е напълно
достатъчен, за да взимате средната работна заплата в България. Това не са "лесни пари" както много лъжливи обяви в
интернет пространството гласят. За сметка на това обаче можем да сме убедени, че ще си получим парите на 100%.
Няма ограничение на това колко можем да печелим, може да взимаме по 50$ на месец, може и по 500$. На запад има
хора, които правят по над 3000 само от PTC. Ако сте заинтересовани и искате повече информация прегледайте сайта
www.partybux.ovo.bg или ни пишете на Skype име obqva10 Сложил съм и ДОКАЗАТЕЛСТВА за извършените плащания
Поздрави, Галин Кръстев :)
http://obiavidnes.com/obiava/75832/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/75831/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/75830/sigurna-rabota

23" (58.42 cm) LG 23ET83V-W
23" (58.42 cm) LG 23ET83V-W, сензорен мулти-тъч IPS панел, FULL HD LED, Touch, 5ms, 10 000 000:1, 250cd/m2, HDMI,
черен, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/75829/23-5842-cm-lg-23et83v-w

23" (58.42 cm) LG 23MA53D
23" (58.42 cm) LG 23MA53D, TV Tuner DVB-T/C, IPS панел, FULL HD LED, 14ms, 5 000 000:1, 250cd/m2, HDMI (MHL), USB,
колонки, черен, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/75828/23-5842-cm-lg-23ma53d

Lensmarket.bg - Контактни Лещи Специализиран Магазин
Lensmarket.bg предлага световноизвестни брандове контактни лещи и аксесоари на изгодни цени. Разполагаме с богат
избор от най-добрите марки лещи за очи, включително Acuvue, Bausch + Lomb, Biomedics, CIBA Vision, CooperVision,
FreshLook, Focus DAILIES, PureVision и много други. Каквито и да са вашите нужди, от торични лещи за астигматизъм ,
цветни контактни лещи или еднодневни лещи - ние имаме всички тях на едно място. При нас можете да поръчате онлайн
или на телефони 02 845 06 11, 0878 198 448.
http://obiavidnes.com/obiava/75827/lensmarketbg---kontaktni-leshti-specializiran-magazin

23" (58.42 cm) LG 23MA73D
23" (58.42 cm) LG 23MA73D, TV Tuner DVB-T/C, IPS панел, FULL HD LED, 14ms, 5 000 000:1, 250cd/m2, HDMI (MHL), USB,
колонки, черен, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/75826/23-5842-cm-lg-23ma73d

23" (58.42 cm) LG D2343P-BN
23" (58.42 cm) LG D2343P-BN, 3D, IPS панел, FULL HD LED, 14ms, 5 000 000:1, 250cd/m2, HDMI, DVI, черен, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/75825/23-5842-cm-lg-d2343p-bn
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23" (58.42 cm) LG DM2352D-PZ
23" (58.42 cm) LG DM2352D-PZ, 3D, TV Tuner DVB-T/C, IPS панел, FULL HD LED, 5ms, 5 000 000:1, 250cd/m2, 2xHDMI,
USB, черен, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/75824/23-5842-cm-lg-dm2352d-pz

23" (58.42 cm) LG IPS231P-BN
23" (58.42 cm) LG IPS231P-BN, IPS панел, FULL HD LED, 5ms, 5 000 000:1, 250cd/m2, DVI, черен, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/75823/23-5842-cm-lg-ips231p-bn

23.6" (59.94 cm) LG 24MN43D-PZ
23.6" (59.94 cm) LG 24MN43D-PZ, TV Tuner DVB-T/C, FULL HD LED, 5ms, 5 000 000:1, 250cd/m2, HDMI, USB, колонки,
черен, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/75822/236-5994-cm-lg-24mn43d-pz

механизъм за навиване намотаване
продавам механизъм за подаване навиване намотаване на шпули макари тел въже конци кабел българско производство
състояние чисто нови ограничен брой-0899772903
http://obiavidnes.com/obiava/75821/mehanizym-za-navivane-namotavane

23.6" (59.94) LG 24EN33S-B
23.6" (59.94) LG 24EN33S-B, FULL HD LED, 5ms, 10 000 000:1, 200cd/m2, черен, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/75820/236-5994-lg-24en33s-b

23.8" (60
23.8" (60,45 cm) LG 24EA53VQ-P, IPS панел, FULL HD LED, 5ms, 5 000 000:1, 250cd/m2, HDMI & DVI, черен, TCO 6.0, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/75819/238-60

24" (60.96 cm) LG 24EN43VS-B
24" (60.96 cm) LG 24EN43VS-B, FULL HD LED, 5ms, 5 000 000:1, 200cd/m2, HDMI & DVI, черен, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/75818/24-6096-cm-lg-24en43vs-b

Фаянс-теракота, гипсокартон, ВиК, боядисване...
Качествени довършителни работи и ремонти на разумни цени. Декоративни мазилки, гипсoкартон, фаянс, боядисване,
шпакловка, монтаж на санитария. Изграждане на шадраван-алпинеум и много други услуги!
http://obiavidnes.com/obiava/75817/fayans-terakota-gipsokarton-vik-boyadisvane

свободни работни позиций за Чехия
Mъже , жени , семейства до 55 години за работа в Чехия като неквалифициран персонал за следните позиции : пекарна ,
месокомбинат , сладкарски цех , цех за кисело мляко , фабрика за парфюми , завод за шоколад , бирена фабрика ,
оранжерии , завод за производство на пластмасови изделия , склад за пакетиране на санитарни продукти , сортиране на
хранителни стоки , персонал за почистване , общи работници и др . Заплата от 700 - 900 евро в зависимост от
позицията.
Квалифициран персонал : строители , заварчици , шлосери , цех за сухо боядисване ( лаковна) , монтажници на алуминиева
и ПВЦ дограма , електро и мотокаристи . Заплата от 900 - 1400 евро в зависимост от позицията.
Трудов договор , социални и здравни осигуровки . Седмичен аванс от 1000 - 1500 крони ( 40 – 60 евро ) до първа заплата ,
която е на 10-то число на следващия месец за предходния, осигурена квартира . Да се свързват с нас хора само с нагласа
за дългосрочна работа . Заминаване веднага 0876139203
http://obiavidnes.com/obiava/75816/svobodni-rabotni-poziciy-za-chehiya
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24" (60.96 cm) LG 24MS53S-PZ
24" (60.96 cm) LG 24MS53S-PZ, TV Tuner DVB-T/C/S2, IPS панел, FULL HD LED, 14ms, 5 000 000:1, 250cd/m2, 2x HDMI, WiFi
802.11 & Lan, 2xUSB, колонки, черен, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/75815/24-6096-cm-lg-24ms53s-pz

27" (68.58 cm) LG 27EA73LM-P
27" (68.58 cm) LG 27EA73LM-P, IPS панел, FULL HD LED, 5ms, 10 000 000:1, 250cd/m2, 2x HDMI (MHL), колонки, черен, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/75814/27-6858-cm-lg-27ea73lm-p

2-стаен апартамент под наем,45м2, нов, обзаведен, Райски кът 2
Нов малък 2-стаен апартамент в Райски кът 2 - кв. К. Париж. Представлява дневна с кухненски бокс с всички ел. уреди,
климатик; спалня с приста и гардероб; баня. Офертата е за клиенти на агенцията. НАЕМ: 300лв. За контакти: 0878 867
009, 032 96 00 65 Ваня.
http://obiavidnes.com/obiava/75813/2-staen-apartament-pod-naem45m2-nov-obzaveden-rayski-kyt-2

27" (68.58 cm) LG 27MS53S
27" (68.58 cm) LG 27MS53S, TV Tuner DVB-T/C/S2, IPS панел, FULL HD LED, 14ms, 5 000 000:1, 250cd/m2, WiFi 802.11 &
Lan, HDMI, USB, колонки, черен, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/75812/27-6858-cm-lg-27ms53s

Превод и легализация на дипломи и академични справки
Преводаческа агенция Нов Век предлага превод, заверка, легализация на академични справки, уверения, дипломи,
юридически, общински, фирмени, финансови, счетоводни и всички видове документи.
гр. София, бул. Васил Левски 1Б
тел: 02 49 00 756
моб.тел.: 0895 60 71 50
E - mail: sofia@nov-vek.org
Уеб страница: www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/75811/prevod-i-legalizaciya-na-diplomi-i-akademichni-spravki

27" (68.58 cm) LG IPS277L-BN
27" (68.58 cm) LG IPS277L-BN, IPS панел, FULL HD LED, 5ms, 5 000 000:1, 250cd/m2, 2x HDMI (MHL), черен, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/75810/27-6858-cm-lg-ips277l-bn

2-стаен апартамент под наем,нов лукс, обзаведен, Райски кът 2
Чисто нов 2-стаен напълно обзаведен апартамент в Райски кът 2 в Кючук Париж. Разпределението е следното: хол с
кухненски бокс и трапезария - обзаведени с всички ел.уреди, маса за хранене с 4 стола, диван и климатик; спалня; баня; две
тераси. НАЕМ: 400лв. Офертата е за клиенти на агенцията. За контакти: 0878 867 009, 032 96 00 65 Ваня.
http://obiavidnes.com/obiava/75809/2-staen-apartament-pod-naemnov-luks-obzaveden-rayski-kyt-2

Стартират Курсове по ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК .Само сега в Интер Алианс
Лицензираният Професионален център за Обучение “ИНТЕР АЛИАНС” Ви предлага специализирано обучение по
Италиански език за начинаещи и напреднали от І – ІII ниво в 80 yчебни часа.Високият стандарт в обучението ни е
осигурен от квалифицираните ни преподаватели и съвременна учебна база.
Работи се по системата PROGETTO ITALIANO – изцяло съобразена със съвременните постижения на методиката по
чуждоезиково обучение. В учебния процес наблягаме както на говорните умения, така и на граматическите занятия и
писменото владеене на езика. Възпроизвеждат се реални ситуации с диалози и разговор в групи, развиващи способността
да се общува свободно. Броят на курсистите в група е от пет до осем човека, което позволява добра индивидуална
работа с всеки един курсист!
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Предлагаме и индивидуално обучение, организирано съобразно изготвен за Вас график, оптимално съобразен с Вашите
възможности и потребности. При индивидуалното обучение ще получите познания и за използваната терминология от
сферата на професионалната Ви реализация. След всяко завършено ниво на обучение, центърът издава заверено
легитимно удостоверение за придобитите знания,съгласно МОН.
За информация и записване: гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” №96, вх.Б, ет.1 /В масивната кооперация до
бизнес-входа на Верея, с/у новите търговски центрове/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470, interalliance_stz@abv.bg, skype:
interalliance_stz, http://interalliancestz.alle.bg ,http://www.interalliance.bg
http://obiavidnes.com/obiava/75808/startirat-kursove-po-italianski-ezik--samo-sega-v-inter-alians

Стартира Курс по Компютърна Грамотност за начинаещи в Интер Алианс
Лицензираният Професионален Център ИНТЕР АЛИАНС Ви предлага перфектно компютърно обучение - начална
компютърна грамотност I и II ниво! Продължителност на обучението – 50уч.ч., 10 работни дни. Обучението включва:
WINDOWS, WORD, EXCEL, INTERNET.
Предлагаме обучение в групи или индивидуално обучение за работа с компютър за начинаещи и малко напреднали, в удобно
за курсистите време - през деня, вечер или събота и неделя. На завършилите, издаваме легитимно удостоверение за
придобитите знания, съгласно МОН.
За повече информация заповядайте при нас на адрес: гр. Стара Загора, бул.” Цар Симеон Велики” 96, вх.Б, ет.1 /В
масивната кооперация до бизнес-входа на Верея, с-у новите търговски центрове/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470
interalliance_stz@abv.bg, skype: interalliance_stz, http://interalliancestz.alle.bg http://www.interalliance.bg
http://obiavidnes.com/obiava/75807/startira-kurs-po-kompyutyrna-gramotnost-za-nachinaeshti-v-inter-alians

19" (48.26 cm) Philips 19S4LSB5 (5:4) LED 5ms 20 000 000:1 250cd/m2 DVI (HDCP) TCO 6.0 черен
19" (48.26 cm) Philips 19S4LSB5 (5:4) LED 5ms 20 000 000:1 250cd/m2 DVI (HDCP) TCO 6.0 черен, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/75806/19-4826-cm-philips-19s4lsb5-54-led-5ms-20-000-0001-250cdm2-dvi-hdcp-t

Стартира Kурс по Счетоводство с практическа насоченост в Интер Алианс
Лицензираният Професионален център за Обучение ИНТЕР АЛИАНС Ви предлага курс по Практическо Счетоводство
АСД (автоматизация на счетоводната дейност) и управление на малък и среден бизнес в три модула.Актуална
счетоводна програма! Продължителност на обучението - 60 уч.ч.
Ще ви запознаем основно с практическото двустранно счетоводство, счетоводно записване и работа с конкретна
автоматизирана, компютърна ,счетоводна програма. Ще получите необходимите знания, за да можете сами да
организирате, водите и управлявате счетоводството на една фирма. В курса ще придобиете знания и уменията за водене
на счетоводна отчетност, данъчно облагане, социално и здравно осигуряване, всички видове осигуровки, работа с НОИ,
документации, платежни нареждания.
Курсът се води от високо квалифициран експерт преподавател със знания и опит в счетоводството, счетоводния одит,
данъчното облагане и работата по начисляване на заплати и осигуровки. Придобитите практически знания, веднага
могат да се приложат в работата или в личната фирмена дейност.
На завършилите курса, нашите специалисти оказват практическа помощ при различни казуси възникнали в последващата
дейност.
След всяко завършено обучение, центърът издава заверено легитимно удостоверение за придобитите знания ,съгласно
МОН.
За повече информация заповядайте при нас на адрес: гр. Стара Загора, бул.” Цар Симеон Велики” 96, вх.Б, ет.1 /В
масивната кооперация до бизнес-входа на Верея, с-у новите търговски центрове/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470
interalliance_stz@abv.bg, skype: interalliance_stz.,http://interalliancestz.alle.bg , http://www.interalliance.bg
http://obiavidnes.com/obiava/75805/startira-kurs-po-schetovodstvo-s-prakticheska-nasochenost-v-inter-alians

Хидрофобен шперплат MEGAPLEX | НОВ
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. Двустранно 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:
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- 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/75804/hidrofoben-shperplat-megaplex--nov

Секс стимуланти-Apcalis Oral Jelly
Apcalis Oral Jelly е първият в света Tadalafil Jelly. Той е много по-лесен за използване в сравнение с преглъщането на
познатите хапчета тадалафил под формата на Циалис и за това е за предпочитане от хора ,които не могат да
преглъщат хапчета. Апкалис има 7 различни вкусни аромата и бързото усвояване го правят предпочитано средство за
борба с Еректилната дисфункция. Апкалис желе е нов продукт съдържащ абсолютно същата съставка
(Тадалафил),която можем да открием и в Циалис (Сиалис) (Cialis).
Действието на Apcalis - sx започва до 45 минути от приемането и трае до 36 часа. Активната съставка на APCALIS
/АПКАЛИС/ ТАДАЛАФИЛ (Tadalafil) спомага на кръвоностните съдове в пениса да се разширят и напълнят с кръв. Това
повишава сексуалната ви мощ и спомага за по-здрава ерекция. Активната съставка ТАДАЛАФИЛ (Tadalafil) е
изключително ефективна при борба с импотентността и проблеми с ерекцията. Трябва да се отбележи че сексуалната
стимулация е задължителна, за да може APCALIS /АПКАЛИС/ да бъде ефективен. Продукта е във вид на
желе.Поръчката на Apcalis Oral Jelly в нашия онлайн магазин www.stimulanti.com е бърза и дискретна!
С него ще е възможно вече не само да повторите сексуалният акт веднага след еякулация, но и да изпитате удоволствие
повече от няколко пъти.
APCALIS /АПКАЛИС/ APCALIS /АПКАЛИС/ APCALIS /АПКАЛИС/ APCALIS /АПКАЛИС/ APCALIS
Цена: 24.99лв/7бр.
http://obiavidnes.com/obiava/75803/seks-stimulanti-apcalis-oral-jelly

Разтворими ефервесцентни таблетки за ерекция-Кamagra Fizzy
НОВО! НОВО! НОВО! ЗА ПЪРВИ ПЪТ В БЪЛГАРИЯ !!!
КАМАГРА РАЗТВОРИМИ ЕФЕРВЕСЦЕНТИ ТАБЛЕТКИ С ОБОДРЯВАЩ ВКУС НА ПОРТОКАЛ !
Kamagra Fizzy (efervescent tablets) е добре познатата Камагра 100мг, само че под формата на 7 разтворими
ефервесцентни таблетки и два пъти по-силно действие. Това е първата ефервесцентна (разтворима) форма на sildenafil
citrate в света, специално създадена за хора,кото не могат да поглъщат хапчета. Действието на Камагра разтворими
таблетки започва от 20 до 40 мин. след приемането му и продължава 4-6ч. Важно е да се знае,че Kamagra Fizzy действа
само със сексуална стимулация. Препоръчително е да се приема на празен стомах. Мазната храна и алкохола забавят
действието. Приложението е изключително лесно. Изсипете разтворимата таблетка в чаша вода и оставете да се
разтвори напълно. След това се наслаждавайте на приятния портокалов вкус и невероятното и действие. Поръчката на
Kamagra Fizzy в нашия онлайн магазин www.stimulanti.com е бърза и дискретна!
100% оригинален продукт.
Препоръчителна доза – максимум 1 Камагра разтворима таблетка на ден – 100мг Силденафил (Sildenafil)
Основен вкус: Портокал
Срок на годност: 2016г.
Цена 34.99лв.
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http://obiavidnes.com/obiava/75802/raztvorimi-efervescentni-tabletki-za-erekciya-kamagra-fizzy

Хапчeта за задържане-Super P Force
Купи Super P-Force! Можете да закупите Super P-Force за лечение на еректилна дисфункция. Ефектът е подобен на
Viagra. Също така предотвратява преждевременна еякулация. Super P-Force е нов много мощен продукт за лечение на
импотентност и преждевременно свършване. Неговият ефект се основава на комбинация от силденафил и има същия
ефект както Виагра и дапоксетин (активно вещество за лечение на преждевременна еякулация). Предимството на тази
комбинация е очевидна. Активните съставки се доставят под формата на таблетки, които се приемат през устата.
Тези хапчета може да се приема с вода или плодов сок. Този препарат се предлага под името Super P-Force. Хапчетата са
много популярни сред нашите доволни клиенти. Реакцията на ефективността на препарата е положителен във всяко
отношение. Sildenafil инхибира ензима фосфодиестераза тип 5 и дапоксетин, това влияе на транспорта на серотонин и
по този начин предотвратява преждевременна еякулация. Поръчката на Super P Force в нашия онлайн магазин
www.stimulanti.com е бърза и дискретна!
Опаковка: 4 табл. X 100mg
Съдържание на хапчето: 60% силденафил цитрат / 40% дапоксетин
Срок на действие: 6-8 hours
Време да влезе в сила: 30 минути
Активна съставка: Sildenafil / Dapoxetine
Производител: Ajanta Pharma, Индия
Вкус: Неутрален
Цена: 24.99лв.
http://obiavidnes.com/obiava/75801/hapcheta-za-zadyrjane-super-p-force

Секс стимуланти- Kamagra Oral Jelly Vol 2
Kamagra Oral Jelly Vol 2 – познатата Камагра Желе със 7 НОВИ различни вкуса и ДВА пъти по-силно действие.
Действието на Камагра Гел Желе Vol 2 започва от 20 до 40 мин. след приемането му и продължава 4-6ч. Важно е да се
знае,че Камагра Гел действа само със сексуална стимулация. Препоръчително е да се приема на празен стомах. Мазната
храна и алкохола забавят действието. Приложението е изключително лесно. Разкъсайте пакетчето на обозначеното
място и директно изпийте без течност избрания от вас вкус. След това се насладете на невероятното действие на
Kamagra Oral Jelly.Поръчката на Kamagra Oral Jelly Vol 2 в нашия онлайн магазин www.stimulanti.com е бърза и
дискретна!
100% оригинален продукт
Препоръчителна доза – максимум 1 Камагра желе на ден – 100мг Силденафил (Sildenafil)
7 различни вкуса в опаковка: Мента, Роза, Манго, Лимон, Череша, Шоколад, Диня
Срок на годност: 2016г.
Цена 24.99лв.
http://obiavidnes.com/obiava/75800/seks-stimulanti--kamagra-oral-jelly-vol-2

Секс стимуланти- Kamagra Oral Jelly Vol 3
Kamagra Oral Jelly Vol 3 – познатата Камагра Желе със 7 НОВИ различни вкуса и ТРИ пъти по-силно действие.
Действието на Камагра Гел Желе Vol 3 започва от 20 до 40 мин. след приемането му и продължава 4-6ч. Важно е да се
знае,че Камагра Гел действа само със сексуална стимулация. Препоръчително е да се приема на празен стомах. Мазната
храна и алкохола забавят действието. Приложението е изключително лесно. Разкъсайте пакетчето на обозначеното
място и директно изпийте без течност избрания от вас вкус. След това се насладете на невероятното действие на
Kamagra Oral Jelly. Поръчката на Kamagra Oral Jelly Vol 3 в нашия онлайн магазин www.stimulanti.com е бърза и
дискретна!
100% оригинален продукт
Препоръчителна доза – максимум 1 Камагра желе на ден – 100мг Силденафил (Sildenafil)
7 различни вкуса в опаковка: Личи (плод от китайско дърво), Гуава (плод от тропическо дърво), Карамел, Малина, Киви,
Смокиня, Зелена Ябълка
Срок на годност: 2016г.
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Цена 34.99лв.
http://obiavidnes.com/obiava/75799/seks-stimulanti--kamagra-oral-jelly-vol-3

ЗДРАВЕ: НОВО! ХИТ! МИКРОМАСАЖОР ПРЕМАХВАЩ БОЛКАТА! ** от 48 на 18 лв.
СВЕТОВЕН ХИТ!
ЗА ПЪРВИ ПЪТ У НАС!
МИКРОМАСАЖОР IT ACUPUNCDUR
ПРЕМАХВАЩ БОЛКИТЕ ПО ТЯЛОТО!
** СТОП НА БОЛКИТЕ ПО ТЯЛОТО: ВРАТ, РАМЕНЕ, КРЪСТ, ГРЪБ, КИТКИ, КОЛЕНЕ,
ЛАКТИ, КРАКА, ВЪЗПАЛЕНИЯ, БЕЗСЪНИЕ, ДИСКОВА ХЕРНИЯ, и др.!
** 6 РЕЖИМА НА РЕГУЛИРУЕМА ИНТЕНЗИВНОСТ!
Високотехнологичният микромасажор IT ACUPUNCDUR е от ново поколение, който за минути премахва всякакви болки
по тялото и е многократно по-евтин от аналогичните уреди. Първоначално се е използвал само във военната и спортна
медицина, но вече е достъпен за всички.
Вибромасажорът съдейства за по-масирано кръвоснабдяване на участъка с болка и много бързо я премахва.
Многофункционалният мини масажор използва източните техники за масажиране и постиженията на съвременните
иновативни технологии.
ПРЕДИМСТВА:
- по света е известен като „Микрокомпютър за терапия и премахване на болката!”
- миниатюрен дизайн и много лесен за използване;
- има 6 регулируеми нива на интензивност;
- може да се използва в домашни условия, в офиса, при спортни занимания и др.
ПРЕМАХВА:
- болки в: рамене, врат, кръст, гръб, китки, колене, лакти, бедрени кости,
тазобедрени стави, глезени, крака и др.;
- различни навяхвания, натъртвания, стари травми, т.н. тенис лакът и др.;
- всички видове възпаления при ревматизъм, хиперплазия на костите, лумбална
мускулна треска, дискова херния, ревматоиден артрит и др.;
- болки в костите при жените след раждане, предменструален синдром, болки
при менструация, всички видове мускулна дистрофия, парализа на ръцете
и краката, скованост, умора в мускулите, преумора и др.;
- безсъние, запек, махмурлук и др.
ХАРАКТЕРИСТИКА:
- 6 режима на регулируемо ниво на интензивност;
- диапазон на вълните: 2-40Нz;
- ширина на импулса: 400US;
- размери: 6,5х4,5х1,5 см.; на подложката: 13х7 см.;
- тегло: 20 гр.;
- захранване: 3V батерия CR2025; срок на използване 2 месеца;
- материал: ABS (акрилонитрил бутадиен стирен); цвят: бял.
РЕЖИМИ НА ИНТЕНЗИВНОСТ:
- вибрации+масаж;
- акупунктура+терапия;
- вибрация+масаж+отслабване;
- ритъм+вибрация;
- ритъм+вибрация+масаж;
- масаж+повдигане+отслабване.
ВИДЕОКЛИПОВЕ:
http://youtu.be/qo8k6cLUg54
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http://youtu.be/hqoDJj6sUg4
Режимите на интензивност се сменят автоматично в тяхната последователност, а се контролира само
интензивността на импулсите и времето. Сеансът е 20 мин. и масажорът се изключва автоматично.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: бременни жени; хора със сърдечни заболявания използват уреда след консултация с лекар; не се
използва върху рани или наранена кожа; бъдете внимателни при поставяне на уреда върху места с нервна
чувствителност: глава, лице, устни, пръсти и в областта на сърцето. Импулсите в зависимост на интензитета могат
да предизвикат неприятни усещания.
Универсалният микромасажор надминава по ефективност традиционните съвременни скъпоструващи методи за
премахване на болки по тялото.
Първоначално масажорът се е използвал само в спортната медицина, но постепенно се масовизира и понастоящем
облегчава болките и страданията на милиони хора по света.
Гаранция 1 г. Сертификат СЕ
ПРОМОЦИОНАЛНА ШОКОВА ЦЕНА: от 48 лв. на 18 лв.
ПОКУПКИ:
София, пазар "Борово", павилион 12
(срещу входа на супермаркет "Европа")
или по куриер на Еконт Експрес с наложен платеж; такса при
получаване от офиса 3,80 лв. и до адрес 5,70 лв. и получаване
на следващия ден, а до селища без офис на Еконт такса 7 лв. и
получаване до три работни дни.
Намаление на куриерската такса -20%!
КОНТАКТИ:
0887/255 692; 02/855 2635
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ ОНЛАЙН МАГАЗИНИ:
www.albo-bg.com
www.albobg.com
http://obiavidnes.com/obiava/75798/zdrave-novo-hit-mikromasajor-premahvasht-bolkata--ot-48-na-18-lv

Samsung SE-218CN
Samsung SE-218CN, външна, Slim, черна, USB2.0
http://obiavidnes.com/obiava/75797/samsung-se-218cn

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/75796/30-50-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/75795/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/75794/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Кърти,Почиства, Извозва отпадъците, ВИК и Довършителни работи на Ниски Цени!
Рамбо-1 ЕООД Кърти,Почиства, Извозва отпадъците, ВИК и Довършителни работи на Ниски Цени!
0878907360,029737707 Румен Радев
http://obiavidnes.com/obiava/66598/kyrtipochistva-izvozva-otpadycite-vik-i-dovyrshitelni-raboti-na-niski-ceni

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/75793/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
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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/75792/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-plovdiv-stara-zagora-yambol-haskovo-dimi

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.
0888116420discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
http://obiavidnes.com/obiava/75791/detektivska-agenciya-diskret-ruse-shumen-veliko-tyrnovo

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.
0888116420discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
http://obiavidnes.com/obiava/75790/detektivska-agenciya-diskret-namerete-otgovorite-pri-nas

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

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
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Лесни и бързи пари Онлайн от burzikrediti.bg само за вас от 500 до 1000 лв.
Лесни и бързи пари Онлайн от burzikrediti.bg
само за вас от 500 до 1000 лв.
Одобрение за 30 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Адрес:гр.Перник
ул.Отец Паисий №52/зад сградата на НОИ/
моб. 0876/32 30 30 ; 0876/27 27 67
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/58175/lesni-i-byrzi-pari-onlayn-ot-burzikreditibg-samo-za-vas-ot-500-do-1000-lv

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

15.6" (39.62 cm) HP 255 (F1A01EA) +подарък чанта
15.6" (39.62 cm) HP 255 (F1A01EA) +подарък чанта, двуядрен AMD E1-2100 1.0 GHz, HD LED Display (HDMI), 2GB, 500GB,
USB3.0, Free DOS, 2.4kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/75789/156-3962-cm-hp-255-f1a01ea-podaryk-chanta

13.3" (33.78 cm) ACER Ultrabook S3-392G-54204G50tws
13.3" (33.78 cm) ACER Ultrabook S3-392G-54204G50tws, двуядрен Intel® Core™ i5 4200U 1.6/2.6Ghz, сензорен IPS панел,
FULL HD LED Display & GeForce GT735M 1GB DDR3 (HDMI), 4GB, 500GB + 16GB SSD, 2x USB3.0, Windows8.1, 1.65kg, 2г.
гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/75788/133-3378-cm-acer-ultrabook-s3-392g-54204g50tws

Детоксикатор целутрон квантов анализатор
Детоксикатор целутрон квантов анализатор
БГ магазин предлага на своите клиенти различни видове детоксикатори – високотехнологични устройства,
които с помощта на водната детоксикация помагат на тялото да се пречиства само.
Можете да го използвате сами и употребата му не изисква никаква специална подготовка.
Предлаганите от нас модели са ST-901 A -275 лв; ST-901 С-390лв ;
както и Лазерен детоксикатор ”Laser Blood Cleaner- 480лв” – прочиства кръвта от мастни и отпадни образувания
посредством лазер.
Квантов анализатор за ранна диагностика на здравословното състояние 450 лв
ЦЕЛУТРОН ЗА УСКОРЯВАНЕ НА МЕТАБОЛИЗМА И РЕДУЦИРАНЕ НА ТЕЛЕСНИТЕ МАЗНИНИ 650 лв!
Интернет магазини
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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/75787/detoksikator-celutron-kvantov-analizator

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 :
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/75786/riddex-pro-plus---ured-protiv-grizachi-hlebarki

йонизатори Озонотор за въздух и вода
йонизатори Озонотор за въздух и вода.
Нашият магазин предлага на своите клиенти Озонотор за въздух и вода.
Устройството произвежда озон от кислорода във въздуха и образува отрицателни йони,
които премахват замърсявания и миризми и спомагат за унищожаването на болестотворни организми.
”БГ магазин” разполага и с йонизатори – Йонизатор ”AEROION” и Йонизатор и генератор на озон ”M Fresh”. За повече
информация относно изброените уреди се свържете с нас или посетете нашия сайт.
Прочистете вдишвания от Вас въздух, дарявайки си здраве.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
ww.market99.net
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/75785/yonizatori-ozonotor-za-vyzduh-i-voda

Apple Lightning to USB Cable
Apple Lightning to USB Cable, 1m
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http://obiavidnes.com/obiava/75784/apple-lightning-to-usb-cable

Регулируем колан за отслабване "Slimming Belt
Регулируем колан за отслабване "Slimming Belt
Регулируем колан за отслабване "Slimming Belt" Отслабвате без диета
Само с помощта на естествената топлина на тялото ви Разтеглив, неопренов материал осигурява опора за гърба.
Подходящ за талия размери от 70 до 100 см Разтеглив неопрен материал за задържане на топлината,
еластичност и комфорт. Може да се носи под дрехите.Идеален за мъже и жени.
Снабден е с пет ципа за затваряне и монтаж на тялото по избор. Може да се използва, и като тренирате.
Цена: 25 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
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/75783/reguliruem-kolan-za-otslabvane-slimming-belt

Керамичен нож и керамична белачка
Керамичен нож и керамична белачка
Керамичен нож Йоши Блейд - най-добрият керамичен нож в света с гарантирано трайна острота!
Керамичен нож Йоши Блейд е направен от циркониев оксид и има твърдост близка до тази на диамант!
Керамичен нож Дори след дълга употреба този нож остава също толкова остър, колкото е бил и в деня, когато сте го
разопаковали!
Получавате още:
Специален предпазител за безопасно съхранение;
ПОДАРЪК - керамична белачка за плодове и зеленчуци.

С Йоши Блейд се реже лесно и прецизно! Острието на Йоши Блейд не ръждясва и не корозира!
Остро е като бръснач и се изтъпява до 10 пъти по-бавно от стомана. Винаги е като ново и
запазва безупречен вид!
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/75782/keramichen-noj-i-keramichna-belachka

GoClever INSIGNIA 5X
GoClever INSIGNIA 5X, черен, 3G GSM, GPS, поддържа 2 sim карти, 5" (12.7 cm) сензорен IPS FULL HD мултитъч екран,
четириядрен MediaTek MTK6589T 1.5GHz, 1GB RAM, 4GB памет (+microSD слот), WiFi 802.11n, 13.0 & 2.0Mpix camera,
bluetooth, Android 4.2
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http://obiavidnes.com/obiava/75781/goclever-insignia-5x

GoClever QUANTUM 4
GoClever QUANTUM 4, бял, 3G GSM, GPS, поддържа 2 sim карти, 4" (10.16 cm) сензорен IPS мултитъч екран, двуядрен
MediaTek MT6572 1.2GHz, 512MB RAM, 4GB памет (+microSD слот), WiFi 802.11n, 2.0 & 0.3Mpix camera, bluetooth, Android
4.2
http://obiavidnes.com/obiava/75780/goclever-quantum-4

GoClever QUANTUM 4
GoClever QUANTUM 4, черен, 3G GSM, GPS, поддържа 2 sim карти, 4" (10.16 cm) сензорен IPS мултитъч екран, двуядрен
MediaTek MT6572 1.2GHz, 512MB RAM, 4GB памет (+microSD слот), WiFi 802.11n, 2.0 & 0.3Mpix camera, bluetooth, Android
4.2
http://obiavidnes.com/obiava/75779/goclever-quantum-4

2x1GB DDR2 1066MHZ A-Data
2x1GB DDR2 1066MHZ A-Data
http://obiavidnes.com/obiava/75778/2x1gb-ddr2-1066mhz-a-data

Gigabyte H81M-D2V
Gigabyte H81M-D2V, H81, LGA1150, DDR3, PCI-E (DVI), SB7.1, Lan1000, 2x SATA 6Gb/s, 2x USB3.0, mATX
http://obiavidnes.com/obiava/75777/gigabyte-h81m-d2v

Gigabyte H81M-S1
Gigabyte H81M-S1, H81, LGA1150, DDR3, PCI-E (D-Sub), SB7.1, Lan1000, 2x SATA 6Gb/s, 2x USB3.0, mATX
http://obiavidnes.com/obiava/75776/gigabyte-h81m-s1

Gigabyte H81M-S2PH
Gigabyte H81M-S2PH, H81, LGA1150, DDR3, PCI-E (HDMI), SB7.1, Lan1000, 2x SATA 6Gb/s, 2x USB3.0, mATX
http://obiavidnes.com/obiava/75775/gigabyte-h81m-s2ph

Gigabyte H81M-S2PV
Gigabyte H81M-S2PV, H81, LGA1150, DDR3, PCI-E (DVI), SB7.1, Lan1000, 2x SATA 6Gb/s, 2x USB3.0, mATX
http://obiavidnes.com/obiava/75774/gigabyte-h81m-s2pv

Gigabyte H87N-WIFI
Gigabyte H87N-WIFI, H87, LGA1150, DDR3, PCI-E 3.0 (2x HDMI & DVI), SB7.1, Dual-Band WiFi 802.11n/ac, Bluetooth,
Lan1000, 4x SATA 6Gb/s RAID 0,1,5,10, 4x USB3.0, mini-ITX
http://obiavidnes.com/obiava/75773/gigabyte-h87n-wifi

Gigabyte Z87X-D3H
Gigabyte Z87X-D3H, Z87, LGA1150, DDR3, 2x PCI-E3.0 (HDMI & DVI)(SLi/CF), SB7.1, Lan1000, 6x SATA 6Gb/s RAID 0,1,5,10,
6x USB3.0, ATX
http://obiavidnes.com/obiava/75772/gigabyte-z87x-d3h

Земеделска земя купувам -0886236248
Изкупуваме Земеделска Земя в следните области: Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Ловеч,гр.Севлиево,
Русе, Разград, Търговище,Шумен, Силистра,Варна и др. - от собственик! НАЙ- ВИСОКИ ЦЕНИ за- ПЛЕВЕН, Гулянци,
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ПОРДИМ, Славяново, Долна Митрополия, Горна Митрополия, Искър, БРЕСТ, Загражден, Гиген, Горни и Долни Дъбник,
Бяла Слатина, Борован, Хайредин, Мизия, Козлодуй, Мездра, Роман, Угърчин, Луковит, Сухиндол, Коевци, Бяла Река,
СВИЩОВ, с. АЛЕКОВО, с. Александрово, с. Вардим, с. Царевец, с. Козловец, с. ГОРНА СТУДЕНА, с. Совата, с. Хаджи
Димитрово, с. Ореш, с. ЧЕРВЕНА, Никопол, БЕЛЕНЕ, с. Татари, с. Деков, с. Бяла Вода, с. Кулина Вода, Петокладенци,
СИЛИСТРА, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, с. ВЪРЗУЛИЦА, с. МАСЛАРЕВО, с. ПАВЕЛ, с. СТРАХИЛОВО, с. ОБЕДИНЕНИЕ, с.
Иванча, с. Градина, с. Куцина, с. РЕСЕН, с. Никюп, с. Крушето, с. Самоводене, с. Дичин., с. Водолей, Тутракан, РУСЕ,
Борово, БЯЛА, с. Пейчиново, с. Полско Косово, с. Бистренци, Иваново, Ветово, Две Могили, Сливо поле, ТЪРГОВИЩЕ,
ПОПОВО, ЛЕВСКИ, с. Градище, с. Асеновци, с. Аспарухово, с. Българене, с. Божурлук, с. Изгрев, с. Козар Белене, с.
Стежерово, с. Трънчовица, с. Малчика, ПОРДИМ с. Вълчитрън, с. Згалево, с. Каменец, с. Одърне, с. Тотлебен, с. Борислав,
с. Катерица, с. Обнова, ЛЯСКОВЕЦ, Горна Оряховица, с. Върбица, с. Драганово, с. Крушето, с. Паисий, с. Писарево, с.
Поликраище, с. Правда, с. Първомайци, с. Янтра, Долна Оряховица, Стражица, Бяла Черква, с. Батак, с. Патреш, с.
Горна и Долна Липница, с. Карайсен, с. Лесичери, с. Михалци, с. Бутово, с. Върбовка, и ПАВЛИКЕНИ. Плащане веднага .
GSM.0886- 236- 248, 0878- 343- 312.Цени от 60лв до 1000лв в зависимост от района, категорията и големината на
парцелите. Купуваме идеални части в общ.Свищов.
http://obiavidnes.com/obiava/75771/zemedelska-zemya-kupuvam--0886236248

Земеделска земя купувам в обл. Видин, Монтана ,Враца, Ловеч
Изкупуваме Земеделска Земя в следните области: Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Ловеч,гр.Севлиево,
Русе, Разград, Търговище,Шумен, Силистра,Варна и др. - от собственик! НАЙ- ВИСОКИ ЦЕНИ за- ПЛЕВЕН, Гулянци,
ПОРДИМ, Славяново, Долна Митрополия, Горна Митрополия, Искър, БРЕСТ, Загражден, Гиген, Горни и Долни Дъбник,
Бяла Слатина, Борован, Хайредин, Мизия, Козлодуй, Мездра, Роман, Угърчин, Луковит, Сухиндол, Коевци, Бяла Река,
СВИЩОВ, с. АЛЕКОВО, с. Александрово, с. Вардим, с. Царевец, с. Козловец, с. ГОРНА СТУДЕНА, с. Совата, с. Хаджи
Димитрово, с. Ореш, с. ЧЕРВЕНА, Никопол, БЕЛЕНЕ, с. Татари, с. Деков, с. Бяла Вода, с. Кулина Вода, Петокладенци,
СИЛИСТРА, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, с. ВЪРЗУЛИЦА, с. МАСЛАРЕВО, с. ПАВЕЛ, с. СТРАХИЛОВО, с. ОБЕДИНЕНИЕ, с.
Иванча, с. Градина, с. Куцина, с. РЕСЕН, с. Никюп, с. Крушето, с. Самоводене, с. Дичин., с. Водолей, Тутракан, РУСЕ,
Борово, БЯЛА, с. Пейчиново, с. Полско Косово, с. Бистренци, Иваново, Ветово, Две Могили, Сливо поле, ТЪРГОВИЩЕ,
ПОПОВО, ЛЕВСКИ, с. Градище, с. Асеновци, с. Аспарухово, с. Българене, с. Божурлук, с. Изгрев, с. Козар Белене, с.
Стежерово, с. Трънчовица, с. Малчика, ПОРДИМ с. Вълчитрън, с. Згалево, с. Каменец, с. Одърне, с. Тотлебен, с. Борислав,
с. Катерица, с. Обнова, ЛЯСКОВЕЦ, Горна Оряховица, с. Върбица, с. Драганово, с. Крушето, с. Паисий, с. Писарево, с.
Поликраище, с. Правда, с. Първомайци, с. Янтра, Долна Оряховица, Стражица, Бяла Черква, с. Батак, с. Патреш, с.
Горна и Долна Липница, с. Карайсен, с. Лесичери, с. Михалци, с. Бутово, с. Върбовка, и ПАВЛИКЕНИ. Плащане веднага .
GSM.0886- 236- 248, 0878- 343- 312.Цени от 60лв до 1000лв в зависимост от района, категорията и големината на
парцелите. Купуваме идеални части в общ.Свищов.
http://obiavidnes.com/obiava/75770/zemedelska-zemya-kupuvam-v-obl-vidin-montana-vraca-lovech

Gigabyte Z87X-UD4H
Gigabyte Z87X-UD4H, Z87, LGA1150, DDR3, 2x PCI-E3.0 (HDMI, DVI & DisplayPort)(SLi/CF), SB7.1, Lan1000, 6x SATA 6Gb/s
RAID 0,1,5,10, 2x eSATA 6Gb/s, 6x USB3.0, ATX
http://obiavidnes.com/obiava/75769/gigabyte-z87x-ud4h

Детективска агенция Хамелеон !!! Гарантирана анонимност,коректност,професионализъм !!!
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела ,
проверка на алиби , издирване на лица и МПС,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение ,
фото и видео заснемане ,
издирване на биологични родители ,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни и непълнолетни ,
проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства .
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана !
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тел:0878747345,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http;//hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/75768/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnostkorektnostprofesionaliz

HP LaserJet Pro MFP M125nw
HP LaserJet Pro MFP M125nw, лазерен принтер/копир/скенер, 600x600dpi, 20стр/мин, 128MB, WiFi 802.11n & Lan, USB, 1 г.
http://obiavidnes.com/obiava/75767/hp-laserjet-pro-mfp-m125nw

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/75766/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.
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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/75765/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/75764/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

ФРИМАТОР-ултразвуков портативен пилинк-КD-8020 за домашна употреба
ФРИМАТОР-ултразвуков портативен пилинк-КD-8020 за домашна употреба
Този апарат е специално разработен за почистване на петна и заглаждане на бръчки чрез високо-честотни вибрации,
които правят кожата по-мека и отстраняват повърхностния слой, себум и замърсявания.
Фроматорът отстранява акне и белези от шарка, намалява меланина и тъмните петна, и като резултат прави кожата
на лицето блестяща и свежа.
Проникващият ефект на ултразвука масажира и почиства кожата в дълбочина. Фимраторът почиства порите,
премахва ефективно петна, бръчки, пъпки и роговия слой, така че кожата ви изглежда бяла, чиста и еластична.
Фриматорът е най-популярния козметичен инструмент.
Редовното провеждане на процедури с него гарантират изключителен ефект. Цена 199лв
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
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/75763/frimator-ultrazvukov-portativen-pilink-kd-8020-za-domashna-upotreba

29" (73.66 cm) Acer B296CLbmiidprz
29" (73.66 cm) Acer B296CLbmiidprz, IPS панел, WQHD LED, 8ms, 100 000 000:1, 300 cd/m?, 2x HDMI, DVI, DisplayPort in &
out, 4-портов USB3.0 хъб, колонки, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/75762/29-7366-cm-acer-b296clbmiidprz

Алуминиеви парапети цени
ПРОМОЦИЯ
Алуминиеви парапети - 65лв с ДДС и монтаж
Ковано Желязо - парапети - 80лв с ДДС и монтаж
ЕВРО СТРОЙ ИНВЕСТ БГ ЕООД
Алуминиеви парапети на най-ниски цени
• Стълбищни парапети
• Парапети за тераси
• Стенни парапети
• Преградни парапети
• Комбиниран парапет със стъклена и тръбна преграда
• Декоративни парапети с вертикални и хоризонтални тръби и решетки
• Дъговидни парапети за стълбища, тераси, прозорци и прегради
• Парапети за барово и ресторантьорско обзавеждане
• Парапети за басейни и бани
гр.Варна ,колхозен пазар ,ул.Георги Бенковски 83
тел.0894 294955 ,0899560077
www.parapetite.alle.bg ;
e-mail: parapeti@dir.bg
http://obiavidnes.com/obiava/75761/aluminievi-parapeti-ceni

Детективска Агенция Фокс Детективски Услуги-Благоевград
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
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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/75760/detektivska-agenciya-foks--detektivski-uslugi-blagoevgrad

Детективск
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
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/75759/detektivska-agenciya-foks-chasten-detektiv-plovdiv

Алуминиеви парапети- 65 лв с ДДС и монтаж
ПРОМОЦИЯ
Алуминиеви парапети - 65лв с ДДС и монтаж
Ковано Желязо - парапети - 80лв с ДДС и монтаж
ЕВРО СТРОЙ ИНВЕСТ БГ ЕООД
Алуминиеви парапети на най-ниски цени
• Стълбищни парапети
• Парапети за тераси
• Стенни парапети
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• Преградни парапети
• Комбиниран парапет със стъклена и тръбна преграда
• Декоративни парапети с вертикални и хоризонтални тръби и решетки
• Дъговидни парапети за стълбища, тераси, прозорци и прегради
• Парапети за барово и ресторантьорско обзавеждане
• Парапети за басейни и бани
гр.Варна ,колхозен пазар ,ул.Георги Бенковски 83
тел.0894 294955 ,0899560077
www.parapetite.alle.bg ;
e-mail: parapeti@dir.bg
http://obiavidnes.com/obiava/75758/aluminievi-parapeti--65-lv-s-dds-i-montaj

22" (55.88 cm) LG 22EB23PY-B
22" (55.88 cm) LG 22EB23PY-B, LED, 5ms, 1 000:1, 250cd/m2, DVI & DisplayPort, колонки, черен, TCO 6.0, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/75757/22-5588-cm-lg-22eb23py-b

22" (55.88 cm) LG E2281VR-BN
22" (55.88 cm) LG E2281VR-BN, FULL HD LED, 5ms, 10 000 000:1, 250cd/m2, HDMI & DVI, черен, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/75756/22-5588-cm-lg-e2281vr-bn

"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
ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - НИЕ сме ВАШЕТО РЕШЕНИЕ с
компетентно съдействие !
ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ и СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !
ОСИГУРЯВАМЕ НОВ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за
КОРЕСПОНДЕНЦИЯ – ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !
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.
ВПИСВАНЕ на промени на обстоятелства - ПРОМЯНА на СОБСТВЕНИК , ПРОМЯНА на адрес - седалище , ПРОМЯНА
на УПРАВИТЕЛ , ПРОМЯНА на СЪДРУЖНИЦИ , ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ , увеличаване на
капитала, прекратяване и ликвидация , и всичко по Търговския Закон - НИЕ ИЗГОТВЯМЕ и ПОДАВАМЕ всички документи
!
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 - ЗАПОВЯДАЙТЕ ПРИ НАС
, НЕ ОТЛАГАЙТЕ ЗАКОНОВОТО РЕШЕНИЕ на Вашия ПРОБЛЕМ !
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
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
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http://kupuvamefirmi.run-bg.com
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС , НИЕ НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВНИ ДНИ !
http://obiavidnes.com/obiava/75755/kupuvame-eood-ood-ad-ead-i-sybiratelni-drujestva-sys-zadyljeniya-osvobojdav

23" (58.42 cm) LG 23MD53D-PZ
23" (58.42 cm) LG 23MD53D-PZ, 3D, TV Tuner DVB-T/C, IPS панел, FULL HD LED, 250cd/m2, 5ms, 5 000 000:1, 2x HDMI,
колонки, черен, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/75754/23-5842-cm-lg-23md53d-pz

ТЪРГОВСКО ПРАВО - "КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ ! ОСВОБОЖДАВАМЕ
ОТ СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА
ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - НИЕ сме ВАШЕТО РЕШЕНИЕ с
компетентно съдействие !
ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ и СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !
ОСИГУРЯВАМЕ НОВ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за
КОРЕСПОНДЕНЦИЯ – ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !
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.
ВПИСВАНЕ на промени на обстоятелства - ПРОМЯНА на СОБСТВЕНИК , ПРОМЯНА на адрес - седалище , ПРОМЯНА
на УПРАВИТЕЛ , ПРОМЯНА на СЪДРУЖНИЦИ , ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ , увеличаване на
капитала, прекратяване и ликвидация , и всичко по Търговския Закон - НИЕ ИЗГОТВЯМЕ и ПОДАВАМЕ всички документи
!
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 - ЗАПОВЯДАЙТЕ ПРИ НАС
, НЕ ОТЛАГАЙТЕ ЗАКОНОВОТО РЕШЕНИЕ на Вашия ПРОБЛЕМ !
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
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС , НИЕ НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВНИ ДНИ !
http://obiavidnes.com/obiava/75753/tyrgovsko-pravo---kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarna-o

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНА
ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА
ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА !
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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 - НИЕ сме ВАШЕТО РЕШЕНИЕ с
компетентно съдействие !
ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ и СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !
ОСИГУРЯВАМЕ НОВ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за
КОРЕСПОНДЕНЦИЯ – ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !
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.
ВПИСВАНЕ на промени на обстоятелства - ПРОМЯНА на СОБСТВЕНИК , ПРОМЯНА на адрес - седалище , ПРОМЯНА
на УПРАВИТЕЛ , ПРОМЯНА на СЪДРУЖНИЦИ , ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ , увеличаване на
капитала, прекратяване и ликвидация , и всичко по Търговския Закон - НИЕ ИЗГОТВЯМЕ и ПОДАВАМЕ всички документи
!
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 - ЗАПОВЯДАЙТЕ ПРИ НАС
, НЕ ОТЛАГАЙТЕ ЗАКОНОВОТО РЕШЕНИЕ на Вашия ПРОБЛЕМ !
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
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС , НИЕ НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВНИ ДНИ !
http://obiavidnes.com/obiava/75752/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas

Детективска агенция Авалон - 24ч. дискретни детективски услуги
Доказване на изневери , издирване , биологични родители ,
наблюдение , справки , помощ на родители с трудни деца ,
полиграф , технически средства , консултация с адвокат и …
Бързи качествени , професионални детективски услуги .
Екипът ни се състои от доказани професионалисти с богат практически опит ,
болшинството от тях са с експертни възможности.
Индивидуален подход към всеки клиент , гарантирано запазване на неговата
анонимност.
Извършва услуги на територията на Цялата страна.
За контакти :
тел:0896747344,
e-mail:detectivi@abv.bg,
http://avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/75751/detektivska-agenciya-avalon---24ch-diskretni--detektivski-uslugi

27" (68.58 cm) LG 27MA53D-PZ
27" (68.58 cm) LG 27MA53D-PZ, IPS панел, FULL HD LED, TV Tuner DVB-T/C, HDMI, USB, 14ms, 5 000 000:1, 250cd/m2,
колонки, черен, 3г.

Страница 54/103

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

02.02.2014

http://obiavidnes.com/obiava/75750/27-6858-cm-lg-27ma53d-pz

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/75749/30-50-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/75748/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/75747/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Склад дрехи втора употреба
Дрехи втора ръка
Дрехите са внос от САЩ, Швейцария, Дания, Германия и Италия , в чували от 15 до 30кг.
Дрехите са сортирани и разделени по качества и сезони:
Екстра качество - Най-хубавите дрехи, марки (H&M, Tom Tailor и Esprit, Gucci, Hugo Boss, Camel, Oxxy, Replay, Zara.) ,
дрехи без дефекти.
Екстра + първо качество - Дрехи без дефекти.
Екстра + първо + второ качество - Дрехи без дефекти и не повече от 10% дрехи с отстраними дефекти.
Второ качество - Дрехи без дефекти и дрехи с отстраними дефекти.
може да разгледате актуалните цени, артикулите и промоциите на сайта ни за търговия на едро
http://shstore.wordpress.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/75746/sklad-drehi-vtora-upotreba

27" (68.58 cm) LG 27MA73D-PZ
27" (68.58 cm) LG 27MA73D-PZ, IPS панел, FULL HD LED, TV Tuner DVB-T/C, 14ms, 5 000 000:1, 250cd/m2, HDMI, черен, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/75745/27-6858-cm-lg-27ma73d-pz

Френски език - Индивидуално обучение
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуално обучение по Френски език в удобно за Вас време. Предлагаме
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посещения и в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи , като се използват и допълнителни
материали, съобразени с нуждите на обучаващите се. Предлагаме различни отстъпки и възможност за разсрочено
плащане.
Цена 10 лева на учебен час
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/75744/frenski-ezik---individualno-obuchenie

27" (68.58 cm) LG 27MD53D-PZ
27" (68.58 cm) LG 27MD53D-PZ, 3D, TV Tuner DVB-T/C, IPS панел, FULL HD LED, 5ms, 5 000 000:1, 2x HDMI, колонки,
черен, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/75743/27-6858-cm-lg-27md53d-pz

Български език за чужденци
Езикова школа АБИЛИТИ предлага индивидуално и групово обучение по български език за чужденци с работни езици :
- английски
-френски
-немски
- руски ,
Обучението обхваща всички нива – от начално (А1) до експертно( С2) .
Ако имате бизнес в България , купили сте си имот или просто сте решили да живеете тук , наложително е да говорите
български във вашите ежедневни контакти .
В учебния процес вие не само ще учите български , но и ще се запознаете с бита и обичаите , особеностите и
народопсихологията на българите . Ще придобиете представа за общественото , културното , икономическото и
историческото развитие на България – всичко това е с цел да се постигне максимален комфорт за по- добра и бърза
адаптация в новата чуждо езикова среда .
Школа Абилити предлага собствена учебна система , която се предоставя безплатно на курсистите .
Методиката , която предлагаме е актуална и съвременна . Тя е базирана на комуникативния подход и логическото
усвояване на необходимия лексикално – граматически и фонетичен материал . На курсистите се предоставя комплексно :
Грамматика
Фонетика
Разговор
Четене
Слушане
При индивидуалното обучение методиката е съобразена с индивидуалните потребности , особености и професия на
курсиста . То се провежда в удобно за курсиста време , както и има вариант за посещения на преподавател във вашия
офис .
Школа Абилити предлага няколко програми за изучаване на български език от чужденци .
общ курс по български
бизнес курс
разговорен курс за усъвършенстване на езиковите умения .
Продължителността на обучение за всяко ниво е 30 учебни часа / 15 академични / . два пъти в седмицата – 2 месеца .
Цената на академичен час / два учебни / е 20 лева.
При завършване на всяко ниво , се издава удостоверение , в което са посочени броят часове и нивото на езикова
компетентност на всеки курсист .
Всички учебни материали са включени в цената .
За повече информация :
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
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e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/75742/bylgarski-ezik-za-chujdenci

Бизнес английски.- ПЪРВО ниво
Езикова школа Абилити организира обучение по бизнес английски - ПЪРВО ниво – индивидуално и в малки групи .
Часовете са съобразени със свободното време на курсистите . Занятията се провеждат по системата Market Leader –
Elementary .
Цена 250 лв.Продължителност -50 учебни часа. В цената не е включена цената на учебника .
Предлагаме квалифицирани препсдаватели , аудио и видео уроци.
За повече информация :
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/75741/biznes-angliyski--pyrvo-nivo

Английски език - Индивидуално обучение и в малки групи
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуално обучение по Английски език в удобно за Вас време. Предлагаме
посещения в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и допълнителни
материали, съобразени с нуждите на обучаващите се. Предлагаме различни отстъпки и възможност за разсрочено
плащане.
Ние предлагаме работа mо водещи учебни системи :
-общ английски – New Headway – всички нива
-общ английски с интерактивна насоченост – Cutting Edge – всички нива
- бизнес атглийски – Market leader – всички нива
-подготовка за сертификат
- подготовка за кандидат-студентски изпит
-разговорен английски – системите на Oxford University
Цена 10 лева на учебен час
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/75740/angliyski-ezik---individualno-obuchenie-i-v-malki-grupi

Ламинати Лазур магазини София
В магазини Лазур паркети предлагаме качествен ламинат с безплатен монтаж и транспорт за София. Доставка и
монтаж на ламиниран паркет в кратки срокове. Всички ламинати, цени и качество - на едно място !
http://obiavidnes.com/obiava/75739/laminati-lazur-magazini-sofiya

Ламинати Лазур магазини София
В магазини Лазур паркети предлагаме качествен ламинат с безплатен монтаж и транспорт за София. Доставка и
монтаж на ламиниран паркет в кратки срокове. Всички ламинати, цени и качество - на едно място !
http://obiavidnes.com/obiava/75738/laminati-lazur-magazini-sofiya

тапет за стена в магазини Лазур
В магазини Лазур предлагаме качествени тапети за стена на конкурентни цени, голям избор из между немски и български
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тапет за стена.
http://obiavidnes.com/obiava/75737/tapet-za-stena-v-magazini-lazur

Ламинати Лазур магазини София
Магазини Лазур - продажба и монтиране на ламиниран паркет на конкурентни цени. Огромен избор - над 560 декора
ламинати в нашите магазини. Кратки срокове за доставка и монтаж на ламината.
http://obiavidnes.com/obiava/75736/laminati-lazur-magazini-sofiya

27" (68.58 cm) LG DM2752D-PZ
27" (68.58 cm) LG DM2752D-PZ, 3D, TV Tuner DVB-T/C, IPS панел, FULL HD LED, 5ms, 5 000 000:1, 2x HDMI, колонки,
черен, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/75735/27-6858-cm-lg-dm2752d-pz

Транспортни услуги -ИЗГОДНИ ЦЕНИ / транспорт на МЕБЕЛИ,Превоз на покъщнина,ЛИЧНИ
ВЕЩИ 0877663995 /0898874253
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 4,5 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/75734/transportni-uslugi--izgodni-ceni--transport-na-mebeliprevoz-na-pokyshtninalichni

БЕЗПЛАТНА АДВОКАТСКА ПОМОЩ НА ПОСТРАДАЛИ ОТ ПТП-КУПУВАМЕ БИЗНЕС
Адвокатска Кантора "КОРЕКТ"-КУПУВАМЕ БИЗНЕС-СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ!!!
Осигуряваме купувач на проблемната фирма,Освобождаваме Ви от юридическа,финансова и солидарната отговорност
за 1 час!!!
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРАВНИ УСЛУГИ- БЕЗПЛАТНА АДВОКАТСКА ПОМОЩ НА ПОСТРАДАЛИ ОТ ПТП-Безплатна
адвокатска помощ на пострадали от пътно транспортно произшествие. Оказване на съдействие и процесуално
представителство по наказателното производство и гражданското. Застрахователно и договорно право. Оказването на
помощ и съдействие се предлага от адвокати с опит.НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПА!!!
Вписване на промени в обстоятелствата на дружество, продажба и изкупуване на дялове и акции.
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.
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.
Адвокатска Кантора "КОРЕКТ"
ЗА КОНТАКТИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА-на тел.0897558320 0885017754
раб.време 09.00-19.00 часа.
За повече информация и СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРАВНИ УСЛУГИ-http://kupuvamebusiness.blogspot.com/
http://obiavidnes.com/obiava/75733/bezplatna-advokatska-pomosht-na-postradali-ot-ptp-kupuvame-biznes

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

КУПУВАМЕ БИЗНЕС-СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРАВНИ УСЛУГИ- БЕЗПЛАТНА АДВОКАТСКА
ПОМОЩ НА ПОСТРАДАЛИ ОТ ПТП
Адвокатска Кантора "КОРЕКТ"-КУПУВАМЕ БИЗНЕС-СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ!!!
Осигуряваме купувач на проблемната фирма,Освобождаваме Ви от юридическа,финансова и солидарната отговорност
за 1 час!!!
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРАВНИ УСЛУГИ- БЕЗПЛАТНА АДВОКАТСКА ПОМОЩ НА ПОСТРАДАЛИ ОТ ПТП-Безплатна
адвокатска помощ на пострадали от пътно транспортно произшествие. Оказване на съдействие и процесуално
представителство по наказателното производство и гражданското. Застрахователно и договорно право. Оказването на
помощ и съдействие се предлага от адвокати с опит.НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПА!!!
Вписване на промени в обстоятелствата на дружество, продажба и изкупуване на дялове и акции.
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.
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.
Адвокатска Кантора "КОРЕКТ"
ЗА КОНТАКТИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА-на тел.0897558320 0885017754
раб.време 09.00-19.00 часа.
За повече информация и СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРАВНИ УСЛУГИ-http://kupuvamebusiness.blogspot.com/
http://obiavidnes.com/obiava/75732/kupuvame-biznes-specializirani-pravni-uslugi--bezplatna-advokatska-pomosht-na-post

15.6" (39.62 cm) HP ProBook 450 (F7Y04ES)
15.6" (39.62 cm) HP ProBook 450 (F7Y04ES), двуядрен Haswell Core i3 4000M 2.4 GHz, HD LED Display & AMD Radeon™ HD
8750M 2GB (HDMI), 8GB, 1000GB, 2x USB3.0, Linux, 2.4kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/75731/156-3962-cm-hp-probook-450-f7y04es

15.6" (39.62 cm) HP ProBook 450 (F7Y06ES) +подарък чанта
15.6" (39.62 cm) HP ProBook 450 (F7Y06ES) +подарък чанта, двуядрен Intel® Pentium® 3550М 2.3 GHz, HD LED Display &
AMD Radeon™ HD 8750M 2GB (HDMI), 8GB, 1000GB, 2x USB3.0, Linux, 2.4kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/75730/156-3962-cm-hp-probook-450-f7y06es-podaryk-chanta

Детективска Агенция АЯКС-Право на избор!-Благоевград Сандански Банско
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
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Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/75729/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-blagoevgrad-sandanski-bansko

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/75728/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/75727/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-plovdiv-stara-zagora-yambol-haskovo-dimi

Препишете лесно с химикала с невидимо мастило
Препишете лесно на изпит с химикал с невидимо мастило. Открийте най-лесния и евтин начин да преписвате на изпит,
без да ви засекат.
Никой не подозира, че химикалът в ръката ви е всъщност решението на изпита и края на вашите притеснения!
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При осветяване на невидимия текст написан с UV мастило, той става видим и ясно четлив за човешкото око. UV
светлината e трудно забележима от околните.
Промоционална цена за 4 химикала - 18 лв. (4,50 лв х 4 броя).
Цена: 7 лева /1 брой/
http://www.gadgetstore.ovo.bg
Skype: marti_1987
Мтел: 0883 33 88 92
http://obiavidnes.com/obiava/75726/prepishete-lesno-s-himikala-s-nevidimo-mastilo

Linksys Smart Wi-Fi Router EA6200
Linksys Smart Wi-Fi Router EA6200, Dual Band & AC900 Wireless Router, 4Port Gigabit Switch, 1x USB3.0
http://obiavidnes.com/obiava/75725/linksys-smart-wi-fi-router-ea6200

Piece of Paradise - PofP.bg
Piece of Paradise bar & dinner - уникален дизайн на пространството, над 250 места и зимна градина, топ готвачи – точно
до централния вход на в най-пъстрия търговски център в София - Paradise Mall.
http://obiavidnes.com/obiava/75724/piece-of-paradise---pofpbg

Linksys Smart Wi-Fi Router EA6300
Linksys Smart Wi-Fi Router EA6300, Dual Band N300 & AC867 Wireless Router, 4Port Gigabit Switch, 1x USB3.0
http://obiavidnes.com/obiava/75723/linksys-smart-wi-fi-router-ea6300

Linksys Smart Wi-Fi Router EA6400
Linksys Smart Wi-Fi Router EA6400, Dual Band N300 & AC1300 Wireless Router, 4Port Gigabit Switch, 1x USB3.0
http://obiavidnes.com/obiava/75722/linksys-smart-wi-fi-router-ea6400

Linksys Smart Wi-Fi Router EA6700
Linksys Smart Wi-Fi Router EA6700, Dual Band N450 & AC1300 Wireless Router, 4Port Gigabit Switch, 1x USB3.0 & 1x USB2.0
http://obiavidnes.com/obiava/75721/linksys-smart-wi-fi-router-ea6700

Подарък Вечеря в хотел АКВАЯ *** - Велико Търново
отел АКВАЯ *** е мястото, което предлага най-добрите цени на хотелиерски услуги точно в центъра на Велико Търново,
а също така и на ресторантски – само сега може да се възползвате от по-добри цени от стандартните, които
предлагам и да се убедите сами в това със специалните оферти на хотела през този месец. Едно от тези предложения е:
БЕЗПЛАТНА ВЕЧЕРЯ ( салата, основно и десерт)
ТОЗИ ЯНУАРИ за всяка нощувка по ЦЕНА РЕЦЕПЦИЯ. Вие избирате къде да се възползвате от нея - в нашия ресторант
или механа(механата работи в дните петък и събота – по заявка от по голям брой клиенти и допълнителна договорка с
хотела можете да се възползвате и през останалите дни от седмицата). .
Актуален Ценоразпис можете да намерите на сайта на хотела.
Цената в обявата важи за настаняване в единична стая за двама на човек на нощ.
Цената включва: вечеря, закуска, нощувка, ползване на подземен паркинг (нужна е резервация на паркинг място) или
паркинг място пред/зад хотела, фитнес, високоскоростен безжичен Интернет, ДДС, туристическа такса. Цената за
стандартна двойна стая излиза с 2,50 лв./човек на нощ повече.
Хотелът предлага и допълнителни услуги, които НЕ са включени в цената, но за сметка на това са с до 5 лв. на човек с
изключение на джакузито, а те са: сауна, джакузи, румсервиз, тенис на маса, билярд, джаги.
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http://obiavidnes.com/obiava/75720/podaryk-vecherya-v-hotel-akvaya----veliko-tyrnovo

Linksys WUSB6300
Linksys WUSB6300, Wireless AC1200 Dual-Band USB3.0 Adapter
http://obiavidnes.com/obiava/75719/linksys-wusb6300

Продавам двустаен апартамент за 5500 евро
Собственик продава двустаен панелен апартамент 78 кв.м в с. Момина църква обл. Бургас 5500 евро.Намира се на първия
етаж в двуетажен блок.Има нова дограма и подготвен за ремонт.
http://obiavidnes.com/obiava/75718/prodavam-dvustaen-apartament-za-5500-evro

24" (60.96 cm) LG E2411PU-BN
24" (60.96 cm) LG E2411PU-BN, 5ms, 5 000 000:1, 250cd/m2, DVI, колонки, 2-портов USB хъб, черен, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/75717/24-6096-cm-lg-e2411pu-bn

27" (68.58 cm) LG 27EA53VQ-P
27" (68.58 cm) LG 27EA53VQ-P, IPS панел, FULL HD LED, 8ms, 5 000 000:1, 250 cd/m?, DVI, HDMI, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/75716/27-6858-cm-lg-27ea53vq-p

27" (68.58cm) LG 27MS73S-PZ
27" (68.58cm) LG 27MS73S-PZ, TV Tuner DVB-T/C/S2, FULL HD LED, 3xHDMI, LAN & WiFi (MHL), 3xUSB, колонки, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/75715/27-6858cm-lg-27ms73s-pz

15.6" (39.62 cm) ACER E1-532-29554G50Mnrr
15.6" (39.62 cm) ACER E1-532-29554G50Mnrr, червен, двуядрен Intel® Celeron™ 2955M 1.4 GHz, HD LED Display (HDMI),
4GB, 500GB, USB3.0, Linux, 2.35kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/75714/156-3962-cm-acer-e1-532-29554g50mnrr

13.3" (33.78 cm) ASUS Transformer Book T300LA-C4008P
13.3" (33.78 cm) ASUS Transformer Book T300LA-C4008P, четириядрен Haswell Intel® Core™ i7 4500U 1.8/3.0 GHz, сензорен
IPS панел, FULL HD LED Display (microHDMI), 4GB, 256GB SSD, 1x USB3.0, Windows8 Pro, 1.1kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/75713/133-3378-cm-asus-transformer-book-t300la-c4008p

Автокран услуги, автокран под наем
Автокран- 30 тона, 33 метра стрела Предлага услуги с автокран liebherr 30 тона, 33 метра стрела, високопроходим, в
цялата страна на най-ниски цени !!!
Товаро-разтоварителни услуги на машини, съоръжения, конструкции, контейнери, фургони. Монтаж и демонтаж на
метални халета, бетонни гаражни клетки, огради, билбордове.Издигане на хаспели, козлови кранове, термопанели,
климатици, колони, кофраж, реклами и други материали.
Работа без почивен ден !!!
http://obiavidnes.com/obiava/75712/avtokran-uslugi-avtokran-pod-naem

Автокран услуги, автокран под наем
Автокран- 30 тона, 33 метра стрела Предлага услуги с автокран liebherr 30 тона, 33 метра стрела, високопроходим, в
цялата страна на най-ниски цени !!!
Товаро-разтоварителни услуги на машини, съоръжения, конструкции, контейнери, фургони. Монтаж и демонтаж на
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метални халета, бетонни гаражни клетки, огради, билбордове.Издигане на хаспели, козлови кранове, термопанели,
климатици, колони, кофраж, реклами и други материали.
Работа без почивен ден !!!
http://obiavidnes.com/obiava/75711/avtokran-uslugi-avtokran-pod-naem

13.3" (33.78 cm) ASUS Transformer Book T300LA-C4009H
13.3" (33.78 cm) ASUS Transformer Book T300LA-C4009H, двуядрен Intel® Core™ i3 4010U 1.7 GHz, сензорен IPS панел,
FULL HD LED Display (microHDMI), 4GB, 128GB SSD, 1x USB3.0, Windows8, 1.1kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/75710/133-3378-cm-asus-transformer-book-t300la-c4009h

Детективска агенция Хамелеон !!! Гарантирана анонимност,коректност,професионализъм !!!
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела ,
проверка на алиби , издирване на лица и МПС,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение ,
фото и видео заснемане ,
издирване на биологични родители ,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни и непълнолетни ,
проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства .
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана !
тел:0878747345,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/75709/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnostkorektnostprofesionaliz

Детективска агенция Авалон - 24ч. дискретни детективски услуги
Доказване на изневери , издирване , биологични родители ,
наблюдение , справки , помощ на родители с трудни деца ,
полиграф , технически средства , консултация с адвокат и …
Бързи качествени , професионални детективски услуги .
Екипът ни се състои от доказани професионалисти с богат практически опит ,
болшинството от тях са с експертни възможности.
Индивидуален подход към всеки клиент , гарантирано запазване на неговата
анонимност.
Извършва услуги на територията на Цялата страна.
За контакти :
тел:0896747344,
e-mail:detectivi@abv.bg,
http://avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/75708/detektivska-agenciya-avalon---24ch-diskretni--detektivski-uslugi

13.3" (33.78 cm) ASUS ZenBook UX302LG-C4002H
13.3" (33.78 cm) ASUS ZenBook UX302LG-C4002H, двуядрен Intel® Core™ i5 4200U 1.6/2.6Ghz, IPS панел, FULL HD LED
Display & GeForce GT 730M 2GB DDR3 (HDMI & miniDP), 4GB, 16GB SSD & 500GB HDD, 3x USB3.0, Windows8, 1.5kg, 2г.
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гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/75707/133-3378-cm-asus-zenbook-ux302lg-c4002h

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/75706/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
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http://obiavidnes.com/obiava/75705/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

13.3" (33.78 cm) Sony VAIO Pro 13 (SVP1321S1EBI)
13.3" (33.78 cm) Sony VAIO Pro 13 (SVP1321S1EBI), черен, двуядрен Intel® Core™ i5 4200U 1.6/2.6Ghz, IPS панел, FULL HD
LED Display (HDMI), 4GB, 128GB SSD, 2x USB3.0, Windows8, 0.94kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/75704/133-3378-cm-sony-vaio-pro-13-svp1321s1ebi

Чанта Acme 16C65
Чанта Acme 16C65, черна, до 16.4" (41.66 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/75703/chanta-acme-16c65

Детективск
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
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/75702/detektivska-agenciya-foks-detektivski-uslugi-bansko-blagoevgrad-sandanski

Детективск
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...
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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
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/75701/detektivska-agenciya-foks-chasten-detektiv-0888400413

Netgear WNB1100 - комплект рутер WNR1000 & безжичен USB адаптер WNA1100
Netgear WNB1100 - комплект рутер WNR1000 & безжичен USB адаптер WNA1100
http://obiavidnes.com/obiava/75700/netgear-wnb1100---komplekt-ruter-wnr1000--bezjichen-usb-adapter-wna1100

ЛЕНТА ЗА ЕТИКЕТНИ ПРИНТЕРИ BROTHER ТИП TZ - 12mm WHITE ON BLUE
ЛЕНТА ЗА ЕТИКЕТНИ ПРИНТЕРИ BROTHER ТИП TZ - 12mm WHITE ON BLUE, Laminated, - P№TZE535
http://obiavidnes.com/obiava/75699/lenta-za-etiketni-printeri-brother-tip-tz---12mm-white-on-blue

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
http://obiavidnes.com/obiava/75698/ispanski-ezik--podgotovka-za-matura

Уроци по математика за кандидат-гимназисти
Учебен център Орбис организира индивидуално обучение по математика за приемните изпити след 7-ми клас.
Подготовката е целогодишна в удобно за учениците и преподавателя време. Обучението включва преговор на учебния
материал, тренировъчни тестове и упражнения по формата на изпита, както и провеждане на пробни изпити. Цена: 12
лева на учебен час. При двама курсисти цената е 10 лева на учебен час.
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
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http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/75697/uroci-po-matematika-za-kandidat-gimnazisti

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/75696/italianski-ezik--podgotovka-za-matura

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/75695/podgotovka-za-deca-ot-1-do-4-klas-prez-uchebnata-godina

Подготовка за матура и кандидатстудентски изпити
Учебен център Орбис организира индивидуална подготовка за матура и кандидатстудентски изпити по немски,
английски, френски, испански, италиански, български език и математика. Езиковото обучение включва граматичен
преговор, решаване на тестове и писане на есе. Часовете се провеждат в удобно за учениците и преподавателя време.
Цена: 15 лева на учебен час. При двама курсисти цената е 12 лева на учебен час.
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/75694/podgotovka-za-matura-i-kandidatstudentski-izpiti

ЗДРАВЕ: НОВО! ХИТ! МИКРОМАСАЖОР ПРЕМАХВАЩ БОЛКАТА! ** от 48 на 18 лв.
СВЕТОВЕН ХИТ!
ЗА ПЪРВИ ПЪТ У НАС!
МИКРОМАСАЖОР IT ACUPUNCDUR
ПРЕМАХВАЩ БОЛКИТЕ ПО ТЯЛОТО!
** СТОП НА БОЛКИТЕ ПО ТЯЛОТО: ВРАТ, РАМЕНЕ, КРЪСТ, ГРЪБ, КИТКИ, КОЛЕНЕ,
ЛАКТИ, КРАКА, ВЪЗПАЛЕНИЯ, БЕЗСЪНИЕ, ДИСКОВА ХЕРНИЯ, и др.!
** 6 РЕЖИМА НА РЕГУЛИРУЕМА ИНТЕНЗИВНОСТ!

Страница 67/103

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

02.02.2014

Високотехнологичният микромасажор IT ACUPUNCDUR е от ново поколение, който за минути премахва всякакви болки
по тялото и е многократно по-евтин от аналогичните уреди. Първоначално се е използвал само във военната и спортна
медицина, но вече е достъпен за всички.
Вибромасажорът съдейства за по-масирано кръвоснабдяване на участъка с болка и много бързо я премахва.
Многофункционалният мини масажор използва източните техники за масажиране и постиженията на съвременните
иновативни технологии.
ПРЕДИМСТВА:
- по света е известен като „Микрокомпютър за терапия и премахване на болката!”
- миниатюрен дизайн и много лесен за използване;
- има 6 регулируеми нива на интензивност;
- може да се използва в домашни условия, в офиса, при спортни занимания и др.
ПРЕМАХВА:
- болки в: рамене, врат, кръст, гръб, китки, колене, лакти, бедрени кости,
тазобедрени стави, глезени, крака и др.;
- различни навяхвания, натъртвания, стари травми, т.н. тенис лакът и др.;
- всички видове възпаления при ревматизъм, хиперплазия на костите, лумбална
мускулна треска, дискова херния, ревматоиден артрит и др.;
- болки в костите при жените след раждане, предменструален синдром, болки
при менструация, всички видове мускулна дистрофия, парализа на ръцете
и краката, скованост, умора в мускулите, преумора и др.;
- безсъние, запек, махмурлук и др.
ХАРАКТЕРИСТИКА:
- 6 режима на регулируемо ниво на интензивност;
- диапазон на вълните: 2-40Нz;
- ширина на импулса: 400US;
- размери: 6,5х4,5х1,5 см.; на подложката: 13х7 см.;
- тегло: 20 гр.;
- захранване: 3V батерия CR2025; срок на използване 2 месеца;
- материал: ABS (акрилонитрил бутадиен стирен); цвят: бял.
РЕЖИМИ НА ИНТЕНЗИВНОСТ:
- вибрации+масаж;
- акупунктура+терапия;
- вибрация+масаж+отслабване;
- ритъм+вибрация;
- ритъм+вибрация+масаж;
- масаж+повдигане+отслабване.
ВИДЕОКЛИПОВЕ:
http://youtu.be/qo8k6cLUg54
http://youtu.be/hqoDJj6sUg4
Режимите на интензивност се сменят автоматично в тяхната последователност, а се контролира само
интензивността на импулсите и времето. Сеансът е 20 мин. и масажорът се изключва автоматично.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: бременни жени; хора със сърдечни заболявания използват уреда след консултация с лекар; не се
използва върху рани или наранена кожа; бъдете внимателни при поставяне на уреда върху места с нервна
чувствителност: глава, лице, устни, пръсти и в областта на сърцето. Импулсите в зависимост на интензитета могат
да предизвикат неприятни усещания.
Универсалният микромасажор надминава по ефективност традиционните съвременни скъпоструващи методи за
премахване на болки по тялото.
Първоначално масажорът се е използвал само в спортната медицина, но постепенно се масовизира и понастоящем
облегчава болките и страданията на милиони хора по света.
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Гаранция 1 г. Сертификат СЕ
ПРОМОЦИОНАЛНА ШОКОВА ЦЕНА: от 48 лв. на 18 лв.
ПОКУПКИ:
София, пазар "Борово", павилион 12
(срещу входа на супермаркет "Европа")
или по куриер на Еконт Експрес с наложен платеж; такса при
получаване от офиса 3,80 лв. и до адрес 5,70 лв. и получаване
на следващия ден, а до селища без офис на Еконт такса 7 лв. и
получаване до три работни дни.
Намаление на куриерската такса -20%!
КОНТАКТИ:
0887/255 692; 02/855 2635
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ ОНЛАЙН МАГАЗИНИ:
www.albo-bg.com
www.albobg.com
http://obiavidnes.com/obiava/75693/zdrave-novo-hit-mikromasajor-premahvasht-bolkata--ot-48-na-18-lv

КАСЕТА ЗА LEXMARK C510 - Black - P№ 20K1403 - заб.:10000k.
КАСЕТА ЗА LEXMARK C510 - Black - P№ 20K1403 - заб.:10000k.
http://obiavidnes.com/obiava/75692/kaseta-za-lexmark-c510---black---p-20k1403---zab10000k

Задочен курс по маникюр, педикюр и ноктопластика
Самоучител по маникюр, педикюр и ноктопластика на DVD (25 лв.). Съдействие за получаване на диплома валидна в цял
свят. GSM 0887918347 mirabg@abv.bg Skype - arabescvt www.arabescbg.tk
http://obiavidnes.com/obiava/75691/zadochen-kurs-po-manikyur-pedikyur-i-noktoplastika

Задочен курс по класически масаж, акупресура и рефлексотерапия
Самоучител по класически масаж, акупресура и рефлексотерапия на DVD (25 лв.) Съдействие за получаване на диплома
валидна в цял свят. GSM 0887918347 mirabg@abv.bg Skype - arabescvt www.arabescbg.tk
http://obiavidnes.com/obiava/75690/zadochen-kurs-po-klasicheski-masaj-akupresura-i-refleksoterapiya

КАСЕТА ЗА LEXMARK C510 - Магента - P№ 20K1401 - - заб.:6600k.
КАСЕТА ЗА LEXMARK C510 - Магента - P№ 20K1401 - - заб.:6600k.
http://obiavidnes.com/obiava/75689/kaseta-za-lexmark-c510---magenta---p-20k1401-----zab6600k

Хидрофобен шперплат MEGAPLEX | НОВ
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. Двустранно 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
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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/75688/hidrofoben-shperplat-megaplex--nov

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/75687/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/75686/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/75685/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/75684/sigurna-rabota

КАСЕТА ЗА LEXMARK C750
КАСЕТА ЗА LEXMARK C750, Yellow High Yield Return Programme Print Cartridge - P№ 10B042Y - заб.:15000k.
http://obiavidnes.com/obiava/75683/kaseta-za-lexmark-c750

Корпоративно обучение по английски ,български , немски , руски
Езикова школа Абилити организира
Чуждоезиково обучение по :
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Английски,
български език за чужденци
Немски
френски,
руски,
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
Бизнес английски - всички нива
Разговорни езикови курсове по посочените езици
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
Предлагаме също и пакетна цена за корпоративни клиенти , в която влиза цената на учебните материали .
След завършване на ниво, курсистите полагат тест и получават сертификат .
Индивидуално обучение в офиса,
Фирмено обучение във Вашия офис.
Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
За повече информация :.
Офис: София , кв. Иван Вазов , ул .Михаил Буботинов 32 , бл. 5 вх В, ет. 1
Телефон за контакти 02/ 953 08 87 , 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/75682/korporativno-obuchenie-po-angliyski-bylgarski--nemski--ruski

Френски език първо ниво- за начинаещи
Езикова школа АБИЛИТИ организира обучение по Френски език първо ниво- за начинаещи индивидуално и в малки групи..
График на занятията : стобразно времето ба курсистите
В учебния план са включени аудио и видео уроци.
Продължителност :30 учебни часа – два месеца
Цена 210 лева В посоченага цена за курса са включени учебните материали .
Учебна система – Campus 1
Предлагаме работа в малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
Възможност за разсрочено плащане и различни видове отстъпки.
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
GSM 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/75681/frenski-ezik-pyrvo-nivo--za-nachinaeshti

Английски език - корпоративно обучение
Езикова школа Абилити организира
чуждоезиково обучение по :
Английски
гарантиращо бързо и качествено овладяване чуждия език .
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
обучението обхваща :
- всички нива – общ английски от Elementary до Advanced по 50 учебни часа за всяко ниво .
Занятията се провеждат два пъти седмично по два или три учебни часа , в зависимост от създадения учебен план-график
.
- Бизнес английски - всички нива - по 50 учебни часа за всяко ниво
- Разговорни езикови курсове за поддържане на постигнатата езикова компетентност.
Подготовка за изпити IELTS , TOEFL ,FCE

Страница 71/103

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

02.02.2014

*Забележка: Предлагаме езиково обучение и по немски , френски , руски , сръбски , хърватски , словенски , български език
за чужденци .
*Забележка: Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
Предлагаме и пакетна цена за корпоративни клиенти , в която влиза цената на учебните материали .
След завършване на ниво, курсистите полагат тест и получават сертификат .
Индивидуално обучение в офиса,
Фирмено обучение във Вашия офис.
Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ:
Тел: 02/953 08 87 ; 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/75680/angliyski-ezik----korporativno-obuchenie

Английски език – подготовка за матура
Езикова школа Абилити предлага индивидуална и в малки групи подготовка за матура по английски език . Занятията са
два пъти седмично по 4 учебни часа . Предлагаме и вариант в събота и неделя .
Подготовката включва :
- Работа върху основните умения четене с разбиране , слушане , писане и говорене
- Подготовка върху програмата за Държавен зрелостен изпит .
- Задълбочена работа в областта на граматиката , лексиката и стилистиката , както и върху практическото им
прилагане на предстоящия зрелостен изпит .
- Пробни изпити
- Оценяване и рецензии
Графикът на занятията е съобразен с времето на учениците .
Предлагаме :
Курс от 130 уч. часа
Курс от 90 уч. часа
Курс от 60 уч. часа
Индивидуален курс по индувудуакен учебен план .
Интензивността зависи от показаното от учениците на тест за входящо ниво . Тестът е безплатен и се провежда в
дните от понеделник до петък .
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ: тел.: 02/953 08 87 ; 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/75679/angliyski-ezik--podgotovka-za-matura

Фосфорни куки за риболов без стръв
Фосфорните куки са за риболов БЕЗ СТРЪВ. Уникални, нестандартни, атрактивни и ефективни. Рибата атакува още
щом види фосфорната кука. В пакета има 30 вързани, подсилени куки номер 7-8. Дължина на повода - 45 см.
Преди да ползвате кука, тя трябва леко да се натрие между пръстите, за да се активизира фосфора. Електрикавият
цвят побърква рибата, особено ако сте пуснали на голяма дълбочина (като хитринка преди да ги пуснете може да ги
потопите в ароматен разтвор за допълнително привличане). Фосфорния налеп доста добре попива и такива аромати.
Може да се закача по едно бяло червейче, за да има минимално движение все пак. Каракуда, платика, костур, мряна
атакуват куката.
Цена: 10 лв/ пакет от 30 куки
0883 33 88 92
http://www.gadgetstore.ovo.bg
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http://obiavidnes.com/obiava/75678/fosforni-kuki-za-ribolov-bez-stryv

КАСЕТА ЗА LEXMARK E240/230/232/Е33x/E34x - Black - P№ 024080SE - - заб.:2500k.
КАСЕТА ЗА LEXMARK E240/230/232/Е33x/E34x - Black - P№ 024080SE - - заб.:2500k.
http://obiavidnes.com/obiava/75677/kaseta-za-lexmark-e240230232e33xe34x---black---p-024080se-----zab2500k

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/75676/30-50-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/75675/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/75674/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

КАСЕТА ЗА LEXMARK MS810 Series - Black - P№ 52D2X0E - заб.:45000k.
КАСЕТА ЗА LEXMARK MS810 Series - Black - P№ 52D2X0E - заб.:45000k.
http://obiavidnes.com/obiava/75673/kaseta-za-lexmark-ms810-series---black---p-52d2x0e---zab45000k

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
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http://obiavidnes.com/obiava/60346/nay-byrzite-krediti--ot--500-do-1000-lv--samo-za-30-minuti

КАСЕТА ЗА LEXMARK T64x - Black - P№ 64080HW - заб.:21000k.
КАСЕТА ЗА LEXMARK T64x - Black - P№ 64080HW - заб.:21000k.
http://obiavidnes.com/obiava/75672/kaseta-za-lexmark-t64x----black---p-64080hw---zab21000k

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.
0888116420discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
http://obiavidnes.com/obiava/75671/detektivska-agenciya-diskret-namerete-otgovorite-pri-nas

КАСЕТА ЗА LEXMARK T654 - Black - P№ T654X31E - заб.:36000k.
КАСЕТА ЗА LEXMARK T654 - Black - P№ T654X31E - заб.:36000k.
http://obiavidnes.com/obiava/75670/kaseta-za-lexmark-t654---black---p-t654x31e---zab36000k

Спешно набираме складови работници за Чехия!
Спешно набираме складови работници 20-40 години за работа в складови бази на търговски вериги Била, Пени, Кауфланд
и др. Заплата 900 евро, както и мотокаристи- 1100 евро. Осигурена квартира, трудов договор, осигуровки, ежеседмичен
аванс, гарантирано заплащане. Заминаване веднага
http://obiavidnes.com/obiava/75669/speshno-nabirame-skladovi-rabotnici-za-chehiya

КАСЕТА ЗА LEXMARK X925 - Cyan - P№ X925H2CG - заб.:7500k.
КАСЕТА ЗА LEXMARK X925 - Cyan - P№ X925H2CG - заб.:7500k.
http://obiavidnes.com/obiava/75668/kaseta-za-lexmark-x925---cyan----p-x925h2cg---zab7500k

ЕЛЕКТРОИМПУЛСЕН МАСАЖОР ЗА СТЪПАЛА И ТЯЛО
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.
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
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- 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/75667/elektroimpulsen-masajor-za-stypala-i-tyalo

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.
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/75666/vodonagryavashta-smesitelna-bateriya

Пейнт Зуум - пистолет за супер бързо и гладко боядисване с професионална прецизност!
Пейнт Зуум - пистолет за супер бързо и гладко боядисване с професионална прецизност!
Забравете разплискващите се кофи и вани за боя!
* 3 режима на пръскане - за вертикално или хоризонтално боядисвате
* регулируемата ширина на разпръскване
* прецизно боядисване на трудно достъпни места
* за всякакви бои и повърхности!
Пистолетът за боядисване Пейнт Зум е направен от висококачествени, супер здрави и ултра леки материали и мощен
мотор от 600 вата.
Боядисвате с всички видове бои, върху всякакви повърхности
* стени
* тухли
* ламперия
* бетон
* масивно дърво и др.

Страница 75/103

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

02.02.2014

С Пейнт Зум
* спестявате пари,
* изразходвате по-малко боя
* покритивате фино, гладко и равномерно
Такова качество е невъзможно да се постигне с четка и валяк!
Боядисвайте лесно с Пейнт Зум!
Гаранция 12м
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/75665/peynt-zuum---pistolet-za-super-byrzo-i-gladko-boyadisvane-s-profesionalna-precizn

ДЕТОКСИКАТОР
ДЕТОКСИКАТОР
Детоксикатор-моделът е с инфрачервен колан за подгряване, 5 режима на работа при йонна детоксикация.
Голям LCD дисплей, показващ режима и параметрите на работа. Алуминиев куфар Цена 275лв
ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ СЕГА ! КУПУВАЙКИ ДЕТОКСИКАТОР "ST-901C+" за 420.00 лв.,
Вие получавате като БОНУС : . ДОПЪЛНИТЕЛЕН ВТОРИ ЕЛЕКТРОД / 30 лв/ + 1 чифт ЕЛЕКТРОИМПУЛСНИ
МАСАЖНИ ДЖАПАНКИ / 40лв./ !
ДЕТОКСИКАТОР нов -275 лв, за едновременна работа с двама пациенти, цена 420 лв.;
Идеални за СПА, физиотерапевтични и рехабилитационни центрове!
** ДЕТОКСИКАТОРИ за пречистване на тялото; извличане на токсини, шлаки и вредни вещества от тялото чрез «водна
детоксикация»; спомага за: активност на мозъка; качествен сън; нормализиране на кръвното; пречистване на черния и
белите дробове и бъбреците и др.,
** АПАРАТУРА за ОТСЛАБВАНЕ и ДЕТОКСИКАЦИЯ (5 уреда в един);
комплексно решение на телесните проблеми: наднормено тегло, забавена обмяна на веществата,
цена: 470 лв !
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/75664/detoksikator

Уред за сребърна вода Volcano Dr. Silver 101+
Уред за сребърна вода Volcano Dr. Silver 101+
Volcano Dr. Silver 101+
Сребърната вода е най-мощният и безопасен природен антисептик, който ефективно унищожава повече от 700 вида
болестотворни микроорганизми, вируси, гъбички и паразити.
Повече от 20 000 литра сребърна и структурирана вода;
Пълен електронен контрол
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Генератор на сребърни йони
Уникален дизайн и качество
Надеждност, компактност, ефективност
Гаранционен срок 12 месеца Производител: GM Pharma Ltd, България
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/75663/ured-za-srebyrna-voda-volcano-dr-silver-101

КАСЕТА ЗА LEXMARK X925 - Magenta - P№ X925H2KG - заб.:7500k.
КАСЕТА ЗА LEXMARK X925 - Magenta - P№ X925H2KG - заб.:7500k.
http://obiavidnes.com/obiava/75662/kaseta-za-lexmark-x925---magenta---p-x925h2kg---zab7500k

КАСЕТА ЗА LEXMARK X925 - Yellow High Yield Return Programme Print Cartridge X925H2YG - заб.:24000k.

P№

КАСЕТА ЗА LEXMARK X925 - Yellow High Yield Return Programme Print Cartridge - P№ X925H2YG - заб.:24000k.
http://obiavidnes.com/obiava/75661/kaseta-za-lexmark-x925---yellow-high-yield-return-programme-print-cartridge----p

КАСЕТА ЗА OKI B 410/430/440/MB460/470/480 - P№ 43979102 - U.T. - Неоригинален заб.: 3500k
КАСЕТА ЗА OKI B 410/430/440/MB460/470/480 - P№ 43979102 - U.T. - Неоригинален заб.: 3500k
http://obiavidnes.com/obiava/75660/kaseta-za-oki-b-410430440mb460470480---p-43979102---ut---neoriginalen-za

КАСЕТА ЗА SAMSUNG M2020/M2020W
КАСЕТА ЗА SAMSUNG M2020/M2020W, M2022/M2022W, M2070/M2070W, M2070F/M2070FW - Black - P№ MLT-D111S заб.: 1000k
http://obiavidnes.com/obiava/75659/kaseta-za-samsung-m2020m2020w

Геймърски очила Gunnar SteelSeries Desmo
Геймърски очила Gunnar SteelSeries Desmo, snow/onyx
http://obiavidnes.com/obiava/75658/geymyrski-ochila-gunnar-steelseries-desmo

15.6" (39.62 cm) Acer Aspire V5-573G (NX.MCEEX.004)
15.6" (39.62 cm) Acer Aspire V5-573G (NX.MCEEX.004), черен, четириядрен Haswell Intel® Core™ i7 4500U 1.8/3.0 GHz, HD
LED Display & GeForce GT 750M 4GB (HDMI), 8GB, 1TB, USB3.0, Linux, 2.0kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/75599/156-3962-cm-acer-aspire-v5-573g-nxmceex004

15.6" (39.62 cm) Acer Aspire V5-573G (NX.MCFEX.001)
15.6" (39.62 cm) Acer Aspire V5-573G (NX.MCFEX.001), черен, двуядрен Intel® Core™ i5 4200U 1.6/2.6Ghz, IPS панел, FULL
HD LED Display & GeForce GT 720M 2GB (HDMI), 8GB, 1TB, USB3.0, Linux, 2.0kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/75598/156-3962-cm-acer-aspire-v5-573g-nxmcfex001

15.6" (39.62 cm) Acer TravelMate P255 (NX.V9GEX.001)
15.6" (39.62 cm) Acer TravelMate P255 (NX.V9GEX.001), черен, двуядрен Intel® Core™ i5 4200U 1.6/2.6Ghz, FULL HD LED
Display & AMD Radeon™ R7 265 2GB (HDMI), 4GB, 1TB, USB3.0, Linux, 2.35kg, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/75597/156-3962-cm-acer-travelmate-p255-nxv9gex001
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15.6" (39.62 cm) Acer TravelMate P255 (NX.V9GEX.003)
15.6" (39.62 cm) Acer TravelMate P255 (NX.V9GEX.003), черен, четириядрен Haswell Intel® Core™ i7 4500U 1.8/3.0 GHz,
FULL HD LED Display & AMD Radeon™ R7 265 2GB (HDMI), 8GB, 1TB, USB3.0, Linux, 2.35kg, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/75596/156-3962-cm-acer-travelmate-p255-nxv9gex003

15.6" (39.62 cm) Acer TravelMate P255 (NX.V9GEX.004)
15.6" (39.62 cm) Acer TravelMate P255 (NX.V9GEX.004), черен, двуядрен Intel® Core™ i3 4010U 1.7 GHz, FULL HD LED
Display & AMD Radeon™ R7 265 2GB (HDMI), 4GB, 1TB, USB3.0, Linux, 2.35kg, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/75594/156-3962-cm-acer-travelmate-p255-nxv9gex004

Палавница искам те сега
Искам да намеря някой който да знае как да ми достави това което най много искам и в момента си го търся пред
камерата. Ела и ме гледай какво правя в този момент в стяата си в опити да грабна вниманието ти. Посети сайта ми
безплатно да ме гледаш на живо и да си пишем, ако ти иска регистрация не се притеснявай защото е безплатна! Дори
може да се сприятелим но със сигурност чата с мен е гарантиран и ще можеш да ми казваш какво искаш да направя за
теб с моето страхотно тяло! Реална съм и правя всичко на живо, плащаш само ако ти хареса а не предварително!
http://obiavidnes.com/obiava/75657/palavnica-iskam-te-sega

15.6" (39.62 cm) Acer TravelMate P455 (NX.V8NEX.002)
15.6" (39.62 cm) Acer TravelMate P455 (NX.V8NEX.002), двуядрен Intel® Core™ i3 4010U 1.7 GHz, HD LED Display & AMD
Radeon™ HD 8750M 2GB (HDMI), 4GB, 750GB, fingerprint, USB3.0, Linux, 2.4kg, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/75591/156-3962-cm-acer-travelmate-p455-nxv8nex002

15.6" (39.62 cm) Acer TravelMate P455 (NX.V8NEX.003)
15.6" (39.62 cm) Acer TravelMate P455 (NX.V8NEX.003), двуядрен Intel® Core™ i5 4200U 1.6/2.6Ghz, HD LED Display & AMD
Radeon™ HD 8750M 2GB (HDMI), 4GB, 1000GB, fingerprint, USB3.0, Linux, 2.4kg, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/75586/156-3962-cm-acer-travelmate-p455-nxv8nex003

15.6" (39.62 cm) Acer TravelMate P455 (NX.V8NEX.004)
15.6" (39.62 cm) Acer TravelMate P455 (NX.V8NEX.004), четириядрен Haswell Intel® Core™ i7 4500U 1.8/3.0 GHz, HD LED
Display & AMD Radeon™ HD 8750M 2GB (HDMI), 8GB, 1000GB, fingerprint, USB3.0, Linux, 2.4kg, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/75584/156-3962-cm-acer-travelmate-p455-nxv8nex004

Детективски услуги, изневери, наблюдение-0988873073
24 часа Детективски услуги, изневери, наблюдение
1.СЕМЕЙНИ КОНФЛИКТИ
-изневери
-безплатни консултации,
-наблюдение, разследване, издирване, -установяване (прилагане на снимков и видео материал)
-комуникации, доклад за свършена работа и местонахождение
на „обекта“по време на разследването
2.ИЗДИРВАНЕ
-на лица-локация със съвременни технологии,
установява биологични родители, длъжници некоректни бизнес партньори
3.КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-установяване на финансово състояние
-откриване и установяване на финансова стабилност или несъстоятелност на настоящ или бъдещ бизнес партньор
-пасиви и активи
-разследване/предотвратяване и доказване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки – биографични, адресни, месторабота, телефонни
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http://obiavidnes.com/obiava/75656/detektivski-uslugi-izneveri-nablyudenie-0988873073

СЛЕДПРАЗНИЧЕН СЕКС-МАРАТОН
. Мили господа, време ви е за отпускащ релакс с опитна зряла дама, която ще ви съблазнява с турски еротичен масаж,
котешко езиче и секс. Звънете на 0887834011 от 11 до 19ч.
http://obiavidnes.com/obiava/75655/sledpraznichen-seks-maraton

ТОПЛИНА И НЕЖНОСТ
Без ангажименти, без притеснения, че ще ти вгорчат живота с изисквания и претенции, без вледеняващия ужас вкъщи
да научи любимата ти съпруга,без сцени на ревност...Както виждаш-много,,без”. Има обаче едно ,,+” - с много желание
и страст...И през цялото време на твое разположение! Само си помисли!
http://obiavidnes.com/obiava/75654/toplina-i-nejnost

15.6" (39.62 cm) Acer TravelMate P455 (NX.V8NEX.005)
15.6" (39.62 cm) Acer TravelMate P455 (NX.V8NEX.005), двуядрен Intel® Core™ i5 4200U 1.6/2.6Ghz, FULL HD LED Display
& AMD Radeon™ HD 8750M 2GB (HDMI), 8GB, 1000GB, fingerprint, USB3.0, Linux, 2.4kg, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/75579/156-3962-cm-acer-travelmate-p455-nxv8nex005

15.6" (39.62 cm) Acer TravelMate P455 (NX.V8NEX.006)
15.6" (39.62 cm) Acer TravelMate P455 (NX.V8NEX.006), четириядрен Haswell Intel® Core™ i7 4500U 1.8/3.0 GHz, FULL HD
LED Display & AMD Radeon™ HD 8750M 2GB (HDMI), 8GB, 1000GB, fingerprint, USB3.0, Linux, 2.4kg, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/75578/156-3962-cm-acer-travelmate-p455-nxv8nex006

15.6" (39.62 cm) ACER V5-572G (NX.MAGEX.006)
15.6" (39.62 cm) ACER V5-572G (NX.MAGEX.006), двуядрен Intel Core i5 3337U 1.8/2.7 GHz, HD LED Display & GeForce GT
720M 2GB (HDMI), 6GB, 1TB, USB3.0, Linux, 2.0kg, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/75577/156-3962-cm-acer-v5-572g-nxmagex006

Български език за чужденци – корпоративно обучение
Езикова школа Абилити организира
чуждоезиково обучение по :
Български език за чужденци
гарантиращо бързо и качествено овладяване на езика .
- индивидуално и групово обучение по български език за чужденци с работни езици :
- английски
-френски
-немски
- руски
- сръбски
- хърватски
- словенски
Обучението обхваща всички нива – от начално (А1) до експертно( С2) .
В учебния процес вие не само ще учите български , но и ще се запознаете с бита и обичаите , особеностите и
народопсихологията на българите . Ще придобиете представа за общественото , културното , икономическото и
историческото развитие на България – всичко това е с цел да се постигне максимален комфорт за по- добра и бърза
адаптация в новата чуждо езикова среда .
Школа Абилити предлага собствена учебна система . Методиката , която предлагаме е актуална и съвременна . Тя е
базирана на комуникативния подход и логическото усвояване на необходимия лексикално – граматически и фонетичен
материал . На курсистите се предоставя комплексно :
Грамматика
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Фонетика
Разговор
Четене
Слушане
.
Школа Абилити предлага няколко програми за изучаване на български език от чужденци .
общ курс по български
бизнес курс
разговорен курс за усъвършенстване на езиковите умения .
При завършване на всяко ниво , се издава удостоверение , в което са посочени броят часове и нивото на езикова
компетентност на всеки курсист .
Всички учебни материали са включени в цената .
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
*Забележка: Предлагаме езиково обучение и по английски ,немски , френски , руски , сръбски , хърватски , словенски ,.
*Забележка: Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
- Индивидуално обучение в офиса,
- Фирмено обучение във Вашия офис.
- Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ:
Тел: 02/953 08 87 ; 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/75653/bylgarski-ezik-za-chujdenci--korporativno-obuchenie

15.6" (39.62 cm) ACER V5-572G (NX.MAKEX.009)
15.6" (39.62 cm) ACER V5-572G (NX.MAKEX.009), четириядрен Intel® Core™ i7 3537U 2.0/3.1 GHz, HD LED Display &
GeForce GT 750M 4GB (HDMI), 8GB, 1TB, USB3.0, Linux, 2.0kg, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/75576/156-3962-cm-acer-v5-572g-nxmakex009

Болгарский язык для иностранцев
Школа иностранных языков АБИЛИТИ организует индивидуальное и групповое обучение по болгарскому языку для
русскоговорящих . Обучение проводится на русском языке. Наши занимания от начального уровня (А1) до уровня эксперта
(С2).
Если Вы ведете бизнес в Болгарии, купили недвижимость, ездите на отдых, то обязательно нужно говорить на
болгарском .
В процессе обучения на курсах болгарского языка Вы сможете не только изучить язык, но и познакомиться с
особенностями, нравом и бытом болгарского народа.
Интересно изучать язык, с которым есть общий алфавит и в котором слова читаются так же, как у русского, но имеют
другое значение.
На курсах происходит ознакомление курсистов с общественными, культурными, экономическими и историческими
реалиями Болгарии, с целью максимально комфортной и быстрой адаптации в языковой среде.
Для обучения Вам не надо покупать учебник , т.к. наша школа предлагает свою систему обучения и методику.
Наша методика , которая предлагаем -очень современяя и актуальная . Она
заключается в совмещении коммуникативного подхода с логическим и естественным освоением необходимого
лексико-грамматического и фонетического материала .
Обучение предусматривает комплекс аспектов:
Грамматика
Фонетика
Практика речи
Чтение
Аудирование
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При индивидуальном обучении, методика выстраивается с учетом Ваших пожеланий. Индивидульное обучение может
проводиться в офисе курсиста в удобное для Вас время.
Школа Абилити предлагает несколько программ обучения на курсах болгарского языка:
общий курс болгарского
курс делового болгарского
разговорный курс для усовершенствования навыков владения болгарским языком .
Длительность каждого уровня обучения 20 академических часов (2 месяца).
По окончании программы выдается свидетельство, с указанием курса и количества часов.
Учебные пособия входят в цену курса обучения.
Подробную информацию Вы можете получить :
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адр.: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/75652/bolgarskiy-yazk-dlya-inostrancev

Английски, немски , френски , руски- групово и индивидуално
Езикова школа Абилити предлага групово и индивидуално обучение по английски, немски , френски и руски за всички нива.
Подготовка за сертификати .
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:
3 месеца /неинтензивен курс/,
1 месец /интензивен курс/
Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Цена от 100 лв. на ниво.
Посещенията са
2 пъти в седмицата по 3 уч. часа - от понеделник до петък
съботно-неделен вариант.
Курсовете са съобразени със свободното време на обучаващите се.
Предлагаме и индивидуално обучение. Занятията се провеждат в удобно за курсистите време при предварително
съставен учебен план.
Предлагаме
- съвременно оборудвани учебни зали,
квалифицирани преподаватели
-отлични възможности за обучение
Удостоверение за покрито ниво
Безплатни тестове
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ: тел.: 02/953 08 87 ; 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/75651/angliyski-nemski--frenski--ruski--grupovo-i-individualno

Писмени и устни преводи, легализация на документи
Преводаческа агенция Нов Век извършва качествени преводи на Английски, Немски, Турски, Испански, Гръцки,
Португалски, Френски, Италиански, Арабски, Китайски, Иврит и много други езици. Заверки и ЛЕГАЛИЗАЦИЯ на лични и
официални фирмени документи във всички държавни институции и чуждестранни посолства в Република България.
Отлично качество на конкурентни цени!
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гр. София, бул. Васил Левски 1Б
тел: 02 49 00 756
моб.тел.: 0895 60 71 50
E - mail: sofia@nov-vek.org
Уеб страница: www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/75650/pismeni-i-ustni-prevodi-legalizaciya-na-dokumenti

17.3" (43.94 cm) Acer Aspire E1-772G (NX.MHLEX.009)
17.3" (43.94 cm) Acer Aspire E1-772G (NX.MHLEX.009), черен, двуядрен Haswell Core i5 4200M 2.5/3.1 GHz, HD+ LED
Display & GeForce GT 820M 2GB (HDMI), 6GB, 1TB, 2x USB3.0, Linux, 3.2kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/75575/173-4394-cm-acer-aspire-e1-772g-nxmhlex009

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/75649/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/75648/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/75647/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/75646/sigurna-rabota

Детективска агенция Авалон - 24ч. дискретни детективски услуги
Доказване на изневери , издирване , биологични родители ,
наблюдение , справки , помощ на родители с трудни деца ,
полиграф , технически средства , консултация с адвокат и …
Бързи качествени , професионални детективски услуги .
Екипът ни се състои от доказани професионалисти с богат практически опит ,
болшинството от тях са с експертни възможности.
Индивидуален подход към всеки клиент , гарантирано запазване на неговата
анонимност.
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Извършва услуги на територията на Цялата страна.
За контакти :
тел:0896747344,
e-mail:detectivi@abv.bg,
http://avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/75645/detektivska-agenciya-avalon---24ch-diskretni--detektivski-uslugi

Фосфорни сепии за рибилов без стръв
Фосфорните сепии са уникално средство за морски риболов, но в последно време се използват и за тежък речен риболов за
сом, щука, шаран и бяла риба.
Сепиите са много ефективни за лов на калмари и октоподи в Гърция!
100% високо качество
Материал: мек силикон
Направете риболова по лесен с тези примамки!
Дължина: 10,5 см
Диаметър на тубата на сепията от 1 до 1,5 см
Цвят: светло зелено
Тегло: 8 грама, като теглото може да се увеличи като се вкара тежест в самия силикон
Цена: 4 лв/ брой
За повече информация: http://www.gadgetstore.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/75644/fosforni-sepii-za-ribilov-bez-stryv

Фосфорни сепии за рибилов без стръв
Фосфорните сепии са уникално средство за морски риболов, но в последно време се използват и за тежък речен риболов за
сом, щука, шаран и бяла риба.
Сепиите са много ефективни за лов на калмари и октоподи в Гърция!
100% високо качество
Материал: мек силикон
Направете риболова по лесен с тези примамки!
Дължина: 10,5 см
Диаметър на тубата на сепията от 1 до 1,5 см
Цвят: светло зелено
Тегло: 8 грама, като теглото може да се увеличи като се вкара тежест в самия силикон
Цена: 4 лв/ брой
За повече информация: http://www.gadgetstore.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/75643/fosforni-sepii-za-ribilov-bez-stryv

17.3" (43.94 cm) Acer Aspire V3-772G (NX.M74EX.037)
17.3" (43.94 cm) Acer Aspire V3-772G (NX.M74EX.037), черен, четириядрен Haswell Intel® Core™ i7 4702MQ 2.2/3.2 GHz,
FULL HD LED Display & GeForce GT 750M 4GB (HDMI), 8GB, 120GB SSD & 1TB, 2x USB3.0, Linux, 3.2kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/75574/173-4394-cm-acer-aspire-v3-772g-nxm74ex037

Би Си Си Хандел – млечни продукти и мляко
БИ СИ СИ ХАНДЕЛ е с фирмена дейност производство на млечни продукти. Обработване на краве мляко, овче мляко и
биволско мляко. Разнообразие от сирена и кашкавали. Българско бяло саламурено сирене Елена, пастьоризирано прясно
мляко с по-високо или по-ниско маслено съдължание. Първокласно кисело мляко Елена. Млечни напитки във всякакви
опаковки от 0,2 до 16 кг. Офис на фирмата: гр. Елена, ул. Трети март 19, 06151/ 6368, 0887 097 329.
http://obiavidnes.com/obiava/75642/bi-si-si-handel--mlechni-produkti-i-mlyako
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17.3" (43.94 cm) Acer Aspire V3-772G (NX.M8UEX.022)
17.3" (43.94 cm) Acer Aspire V3-772G (NX.M8UEX.022), златист, четириядрен Haswell Intel® Core™ i7 4702MQ 2.2/3.2 GHz,
FULL HD LED Display & GeForce GTX 760M 2GB DDR5 (HDMI), 8GB, 120GB SSD & 1TB, 2x USB3.0, Linux, 3.2kg, 2г.
гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/75573/173-4394-cm-acer-aspire-v3-772g-nxm8uex022

Професионални детективски услуги- 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/75641/profesionalni-detektivski-uslugi--0885350440

„Флексикон БГ“ ЕООД
ФЛЕКСИКОН БГ осигурява big bags полипропиленови контейнери и Q-bags, плетени големи чували които служат за
съхранение на гранулирани и прахообразни химически изделия, вещества за строителството като цимент, пясък, за
съхранение и транспорт на зърно, семена, слънчоглед и др. flexicon-bg.com, гр. Кърджали, Промишлена зона юг, тел.: 02
9977105.
http://obiavidnes.com/obiava/75640/fleksikon-bg-eood

15.6" (39.62 cm) Dell XPS 15 (5397063476503)
15.6" (39.62 cm) Dell XPS 15 (5397063476503), четириядрен Haswell Intel™ Core i7 4702HQ 2.2/3.2 GHz, сензорен QHD+
LED Display & GeForce GT 750M 2GB GDDR5 (HDMI & miniDP), 16GB, 32GB mSATA SSD & 1TB, 2x USB3.0, Winows 8.1,
2.01kg, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/75569/156-3962-cm-dell-xps-15-5397063476503

КОМПЮТЪРНИ КУРСОВЕ в Център Максима - Стара Загора!
ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА МАКСИМА – гр. Стара Загора, предлага на своите клиенти отлично компютърно
обучение : КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ и над 20 компютърни програми / AUTOCAD, ARCHICAD, SOLIDWORKS,
PHOTOSHOP, CORELDRAW, ACCESS, WEB DESIDG, ILLUSTRATOR, IN DESING и много други.
Едно от нашите преимущества е, че Ви обучаваме в малки групи /4- 7 човека/, в удобно за вас време – сутрешни, дневни,
вечерни и съботно-неделни занятия, в съвременна и модерна материална база. Предлагаме и индивидуално обучение,
изцяло съобразено с вашите потребности, интензитет на обучение и ангажираност. Възможност за разсрочено
плащане на таксата, при това без оскъпяване! След успешно издържан тест в края на обучението, се издава
удостоверение! Изгодни цени, отстъпки за фирми и групи.
Център за образование и наука Максима е одобрен като доставчик за обучение по Оперативна програма ,,Аз мога повече”
!
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
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гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/
тел.042/ 23 05 86 ; 0893 55 65 50
nauka_stz@abv.bg
http://obrazovanienaukastz.alle.bg/
http://center-maxima.com/
http://obiavidnes.com/obiava/75639/kompyutyrni-kursove-v-centyr-maksima---stara-zagora

EЗИКОВИ КУРСОВЕ в Център Максима - Стара Загора!
С ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА МАКСИМА имате възможност да изучавате:
Над 10 езика - Английски, Немски, Френски, Испански, Италиански, Гръцки, Турски, Руски и др. В рамките на курса с вас
ще работят едни от най-добрите преподаватели /филолози/ по успешни системи на обучение, развиващи четирите
ключови умения: за четене, слушане, писане и говорене. В учебния процес се възпроизвеждат реални ситуации с диалози и
разговор в групи, развиващи способността да се общува свободно. Всички учебни материали са осигурени от нас / учебник,
учебна тетрадка и CD /.
Едно от нашите преимущества е, че Ви обучаваме в малки групи /4- 7 човека/, в удобно за вас време – сутрешни, дневни,
вечерни и съботно-неделни занятия, в съвременна и модерна материална база. Предлагаме и индивидуално обучение,
изцяло съобразено с вашите потребности, интензитет на обучение и ангажираност. Възможност за разсрочено
плащане на таксата, при това без оскъпяване! След успешно издържан тест в края на обучението, се издава
удостоверение! Изгодни цени, отстъпки за фирми и групи.
Център за образование и наука Максима е одобрен като доставчик за обучение по Оперативна програма ,,Аз мога повече”
!
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/
тел.042/ 23 05 86 ; 0893 55 65 50
nauka_stz@abv.bg
http://obrazovanienaukastz.alle.bg/
http://center-maxima.com/
http://obiavidnes.com/obiava/75638/ezikovi-kursove-v-centyr-maksima---stara-zagora

Курсове по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 1-5 ниво в Център Максима- Стара Загора !
ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА МАКСИМА – гр. Стара Загора, предлага на своите клиенти курсове по Английски
език за начинаещи и напреднали / 1 - 5 ниво/.В рамките на 100 учебни часа с вас ще работят едни от най-добрите
преподаватели /филолози/ по успешната система на Оксфордския университет – NEW HEADWAY , развиваща четирите
ключови умения: за четене, слушане, писане и говорене. В учебния процес се възпроизвеждат реални ситуации с диалози и
разговор в групи, развиващи способността да се общува свободно. Всички учебни материали са осигурени от нас / учебник,
учебна тетрадка и CD /. Едно от нашите преимущества е, че Ви обучаваме в малки групи /4- 7 човека/, в удобно за вас
време – сутрешни, дневни, вечерни и съботно-неделни занятия, в съвременна и модерна материална база. Предлагаме и
индивидуално обучение, изцяло съобразено с вашите потребности, интензитет на обучение и ангажираност.
Възможност за разсрочено плащане на таксата, при това без оскъпяване! След успешно издържан тест в края на
обучението, се издава удостоверение за владеене на езика според Европейската езикова рамка! Изгодни цени, отстъпки
за фирми и групи.
Център за образование и наука Максима е одобрен като доставчик за обучение по Оперативна програма ,,Аз мога повече”
!
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/
тел.042/ 23 05 86 ; 0893 55 65 50
nauka_stz@abv.bg
http://obrazovanienaukastz.alle.bg/
http://center-maxima.com/
http://obiavidnes.com/obiava/75637/kursove-po-angliyski-ezik-1-5-nivo--v-centyr-maksima--stara-zagora-
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Курсове по Френски език 1-3 ниво в Център Максима – Стара Загора!
ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА МАКСИМА – гр. Стара Загора, предлага на своите клиенти курсове по Френски
език за начинаещи и напреднали / 1 - 3 ниво/.В рамките на 80 учебни часа с вас ще работят едни от най-добрите
преподаватели /филолози/ по успешната система на обучение – CAMPUS , развиваща четирите ключови умения: за
четене, слушане, писане и говорене. В учебния процес се възпроизвеждат реални ситуации с диалози и разговор в групи,
развиващи способността да се общува свободно. Всички учебни материали са осигурени от нас / учебник, учебна
тетрадка и CD /. Едно от нашите преимущества е, че Ви обучаваме в малки групи /4- 7 човека/, в удобно за вас време –
сутрешни, дневни, вечерни и съботно-неделни занятия, в съвременна и модерна материална база. Предлагаме и
индивидуално обучение, изцяло съобразено с вашите потребности, интензитет на обучение и ангажираност.
Възможност за разсрочено плащане на таксата, при това без оскъпяване! След успешно издържан тест в края на
обучението, се издава удостоверение за владеене на езика според Европейската езикова рамка! Изгодни цени, отстъпки
за фирми и групи.
Център за образование и наука Максима е одобрен като доставчик за обучение по Оперативна програма ,,Аз мога повече”
!
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/
тел.042/ 23 05 86 ; 0893 55 65 50
nauka_stz@abv.bg
http://obrazovanienaukastz.alle.bg/
http://center-maxima.com/
http://obiavidnes.com/obiava/75636/kursove-po-frenski-ezik-1-3-nivo-v-centyr-maksima--stara-zagora

Курсове по Немски език за начинаещи и напреднали в Център за Образование и Наука – Стара
Загора!
ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА МАКСИМА – гр. Стара Загора, предлага на своите клиенти курсове по Немски
език за начинаещи и напреднали / 1 - 4 ниво/.В рамките на 100 учебни часа с вас ще работят едни от най-добрите
преподаватели /филолози/ по успешната система на обучение –THEMEN AKTUEL , развиваща четирите ключови умения:
за четене, слушане, писане и говорене. В учебния процес се възпроизвеждат реални ситуации с диалози и разговор в групи,
развиващи способността да се общува свободно. Всички учебни материали са осигурени от нас / учебник, учебна
тетрадка и CD /. Едно от нашите преимущества е, че Ви обучаваме в малки групи /4- 7 човека/, в удобно за вас време –
сутрешни, дневни, вечерни и съботно-неделни занятия, в съвременна и модерна материална база. Предлагаме и
индивидуално обучение, изцяло съобразено с вашите потребности, интензитет на обучение и ангажираност.
Възможност за разсрочено плащане на таксата, при това без оскъпяване! След успешно издържан тест в края на
обучението, се издава удостоверение за владеене на езика според Европейската езикова рамка! Изгодни цени, отстъпки
за фирми и групи.
Център за образование и наука Максима е одобрен като доставчик за обучение по Оперативна програма ,,Аз мога повече”
!
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/
тел.042/ 23 05 86 ; 0893 55 65 50
nauka_stz@abv.bg
http://obrazovanienaukastz.alle.bg/
http://center-maxima.com/
http://obiavidnes.com/obiava/75635/kursove-po-nemski-ezik-za-nachinaeshti-i-naprednali-v-centyr-za-obrazovanie-i-nauka

Курсове по Италиански и Испански език в Център Максима– Стара Загора !
ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА МАКСИМА – гр. Стара Загора, предлага на своите клиенти курсове по
Италиански и Испански език за начинаещи и напреднали / 1 - 3 ниво/.В рамките на 80 учебни часа с вас ще работят едни
от най-добрите преподаватели /филолози/ по успешната система на обучение, развиваща четирите ключови умения: за
четене, слушане, писане и говорене. В учебния процес се възпроизвеждат реални ситуации с диалози и разговор в групи,
развиващи способността да се общува свободно. Всички учебни материали са осигурени от нас / учебник, учебна
тетрадка и CD /. Едно от нашите преимущества е, че Ви обучаваме в малки групи /4- 7 човека/, в удобно за вас време –
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сутрешни, дневни, вечерни и съботно-неделни занятия, в съвременна и модерна материална база. Предлагаме и
индивидуално обучение, изцяло съобразено с вашите потребности, интензитет на обучение и ангажираност.
Възможност за разсрочено плащане на таксата, при това без оскъпяване! След успешно издържан тест в края на
обучението, се издава удостоверение за владеене на езика според Европейската езикова рамка! Изгодни цени, отстъпки
за фирми и групи.
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/
тел.042/ 23 05 86 ; 0893 55 65 50
nauka_stz@abv.bg
http://obrazovanienaukastz.alle.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/75634/kursove-po-italianski-i-ispanski-ezik-v-centyr-maksima-stara-zagora-

Курсове по Турски, Гръцки и Руски език в Център за Образование и Наука - Стара Загора !
ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА МАКСИМА – гр. Стара Загора, предлага на своите клиенти курсове по Турски ,
Гръцки и Руски език за начинаещи и напреднали / 1 - 3 ниво/.В рамките на 80 учебни часа с вас ще работят едни от
най-добрите преподаватели /филолози/ по успешната система на обучение, развиваща четирите ключови умения: за
четене, слушане, писане и говорене. В учебния процес се възпроизвеждат реални ситуации с диалози и разговор в групи,
развиващи способността да се общува свободно. Всички учебни материали са осигурени от нас / учебник, учебна
тетрадка и CD /. Едно от нашите преимущества е, че Ви обучаваме в малки групи /4- 7 човека/, в удобно за вас време –
сутрешни, дневни, вечерни и съботно-неделни занятия, в съвременна и модерна материална база. Предлагаме и
индивидуално обучение, изцяло съобразено с вашите потребности, интензитет на обучение и ангажираност.
Възможност за разсрочено плащане на таксата, при това без оскъпяване! След успешно издържан тест в края на
обучението, се издава удостоверение за владеене на езика според Европейската езикова рамка! Изгодни цени, отстъпки
за фирми и групи.
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/
тел.042/ 23 05 86 ; 0893 55 65 50
nauka_stz@abv.bg
http://obrazovanienaukastz.alle.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/75633/kursove-po-turski-grycki-i-ruski-ezik-v-centyr-za-obrazovanie-i-nauka----stara-

Курс по Счетоводство в Център за Образование и Наука - Стара Загора !
Център за образование и наука МаксимА предлага курс по Счетоводство на малък и среден бизнес - 60 учебни часа, 2-3
пъти седмично. Едно от нашите преимущества е, че Ви обучаваме в малки групи /4- 7 човека/, в удобно за вас време –
сутрешни, дневни, вечерни и съботно-неделни занятия, в съвременна и модерна материална база. Предлагаме и
индивидуално обучение, изцяло съобразено с вашите потребности, интензитет на обучение и ангажираност.
Възможност за разсрочено плащане на таксата, при това без оскъпяване! Изгодни цени, отстъпки за фирми и групи.
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/
тел.042/ 23 05 86 ; 0893 55 65 50
nauka_stz@abv.bg
http://obrazovanienaukastz.alle.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/75632/kurs-po-schetovodstvo-v-centyr-za-obrazovanie-i-nauka----stara-zagora-

Курсове по AutoCAD, ArchiCAD и SOLIDWORKS!
Център за образование и наука МаксимА предлага специализирани курсове по AutoCAD, ArchiCAD, SOLIDWORKS в 45 уч.ч..
Притежаваме висок стандарт на преподаване, съобразено със съвременните постижения в компютърните технологии и
осигурено от квалифицирани преподаватели в съвременна учебна база. Едно от нашите преимущества е, че Ви обучаваме
в малки групи /4- 7 човека/, в удобно за вас време – сутрешни, дневни, вечерни и съботно-неделни занятия. Предлагаме и
индивидуално обучение, изцяло съобразено с вашите потребности, интензитет на обучение и ангажираност. Качествено
обучение с висока ефективност и трайни резултати. Изгодни цени, отстъпки за фирми и групи.
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
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гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/
тел.042/ 23 05 86 ; 0893 55 65 50
nauka_stz@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/75203/kursove-po-autocad-archicad-i-solidworks

Курс по Графичен дизайн и реклама- Photoshop и CorelDraw!
Център за образование и наука МаксимА предлага специализирани курсове по PHOTOSHOP и CORELDRAW в 30 уч.ч..
Притежаваме висок стандарт на преподаване, съобразено със съвременните постижения в компютърните технологии и
осигурено от квалифицирани преподаватели в съвременна учебна база. Едно от нашите преимущества е, че Ви обучаваме
в малки групи /4- 7 човека/, в удобно за вас време – сутрешни, дневни, вечерни и съботно-неделни занятия. Предлагаме и
индивидуално обучение, изцяло съобразено с вашите потребности, интензитет на обучение и ангажираност. Качествено
обучение с висока ефективност и трайни резултати. Изгодни цени, отстъпки за фирми и групи.
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/
тел.042/ 23 05 86 ; 0893 55 65 50
nauka_stz@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/75631/kurs-po-grafichen-dizayn-i-reklama--photoshop-i-coreldraw

Курс Предпечат, Реклама и Графичен дизайн – Photoshop, Illustrator, InDesign!
Център за образование и наука МаксимА предлага специализирани курс ,, Предпечат, реклама и графичен дизайн” в 45
уч.ч.. Притежаваме висок стандарт на преподаване, съобразено със съвременните постижения в компютърните
технологии и осигурено от квалифицирани преподаватели в съвременна учебна база.Едно от нашите преимущества е, че
Ви обучаваме в малки групи /4- 7 човека/, в удобно за вас време – сутрешни, дневни, вечерни и съботно-неделни занятия.
Предлагаме и индивидуално обучение, изцяло съобразено с вашите потребности, интензитет на обучение и
ангажираност. Качествено обучение с висока ефективност и трайни резултати. Изгодни цени, отстъпки за фирми и
групи.
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/
тел.042/ 23 05 86 ; 0893 55 65 50
nauka_stz@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/75630/kurs-predpechat-reklama-i-grafichen-dizayn--photoshop-illustrator-indesign

Курс по Web design в Център МаксимА – Стара Загора !
Център за образование и наука МаксимА предлага специализирани курсове по WEB DESIGN в 45 уч.ч.. Притежаваме висок
стандарт на преподаване, съобразено със съвременните постижения в компютърните технологии и осигурено от
квалифицирани преподаватели в съвременна учебна база. Едно от нашите преимущества е, че Ви обучаваме в малки групи
/4- 7 човека/, в удобно за вас време – сутрешни, дневни, вечерни и съботно-неделни занятия. Предлагаме и индивидуално
обучение, изцяло съобразено с вашите потребности, интензитет на обучение и ангажираност. Качествено обучение с
висока ефективност и трайни резултати. Изгодни цени, отстъпки за фирми и групи.
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/
тел.042/ 23 05 86 ; 0893 55 65 50
nauka_stz@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/75629/kurs-po-web-design-v-centyr-maksima---stara-zagora-

АДВОКАТСКА КАНТОРА "КОРЕКТ" Сделки с търговски предприятия-АД ЕАД ООД ЕООД и
др. със задължения.
Адвокатска Кантора "КОРЕКТ"-"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ФИНАНСОВИ ЮРИДИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ.
Освобождаваме Ви от проблемната фирма,юридическа,финансова и солидарната отговорност за 1 час!!!
КОРПОРАТИВНО,ДАНЪЧНО,ТЪРГОВСКО,ДОГОВОРНО ПРАВО И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРАВНИ УСЛУГИ.
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Търговско право
› Сделки с търговски предприятия.
› Вписване на промени в обстоятелствата на дружество, продажба и изкупуване на дялове и акции.
› Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
› Консултации в областта на данъчното право.
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 АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ –
ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
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.
Адвокатска Кантора "КОРЕКТ"
ЗА КОНТАКТИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА-на тел.0897558320 0885017754
раб.време 09.00-19.00 часа.
За повече информация и СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРАВНИ УСЛУГИ-http://kupuvamebusiness.blogspot.com/
http://obiavidnes.com/obiava/75628/advokatska-kantora-korekt-sdelki-s-tyrgovski-predpriyatiya-ad-ead-ood-eood-i-dr

Адвокатска Кантора"КОРЕКТ"-КУПУВАМЕ БИЗНЕС-ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
Адвокатска Кантора "КОРЕКТ"-"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ФИНАНСОВИ ЮРИДИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ.
Освобождаваме Ви от проблемната фирма,юридическа,финансова и солидарната отговорност за 1 час!!!
КОРПОРАТИВНО,ДАНЪЧНО,ТЪРГОВСКО,ДОГОВОРНО ПРАВО И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРАВНИ УСЛУГИ.
Търговско право
› Сделки с търговски предприятия.
› Вписване на промени в обстоятелствата на дружество, продажба и изкупуване на дялове и акции.
› Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
› Консултации в областта на данъчното право.
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 АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ –
ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
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.
Адвокатска Кантора "КОРЕКТ"
ЗА КОНТАКТИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА-на тел.0897558320 0885017754
раб.време 09.00-19.00 часа.
За повече информация и СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРАВНИ УСЛУГИ-http://kupuvamebusiness.blogspot.com/
http://obiavidnes.com/obiava/75627/advokatska-kantorakorekt-kupuvame-biznes-firmi-sys-zadyljeniya
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Задочен курс по маникюр педикюр и ноктопластика на DVD
Съдействие за получаване на диплома валидна в цял свят
Задочен курс по класически масаж, акупресура и рефлексотерапия на DVD Съдействие за получаване на диплома валидна
в цял свят. GSM 0887918347 mirabg@abv.bg Skype - arabescvt www.arabescbg.tk
http://obiavidnes.com/obiava/75626/zadochen-kurs-po-manikyur-pedikyur-i-noktoplastika-na-dvd-sydeystvie-za-poluchavane

13.3" (33.78 cm) Sony VAIO Fit 13 Multi-Flip (SVF13N1X2ES)
13.3" (33.78 cm) Sony VAIO Fit 13 Multi-Flip (SVF13N1X2ES), сребрист, четириядрен Haswell Intel® Core™ i7 4500U 1.8/3.0
GHz, сензорен IPS панел, FULL HD LED Display (HDMI), 8GB, 128GB SSD, 2x USB3.0, Windows8, 1.31kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/75565/133-3378-cm-sony-vaio-fit-13-multi-flip-svf13n1x2es

ЗДРАВЕ: НОВО! ХИТ! МИКРОМАСАЖОР ПРЕМАЩ БОЛКАТА! ** от 48 на 18 лв.
СВЕТОВЕН ХИТ!
ЗА ПЪРВИ ПЪТ У НАС!
МИКРОМАСАЖОР IT ACUPUNCDUR
ПРЕМАХВАЩ БОЛКИТЕ ПО ТЯЛОТО!
** СТОП НА БОЛКИТЕ ПО ТЯЛОТО: ВРАТ, РАМЕНЕ, КРЪСТ, ГРЪБ, КИТКИ, КОЛЕНЕ,
ЛАКТИ, КРАКА, ВЪЗПАЛЕНИЯ, БЕЗСЪНИЕ, ДИСКОВА ХЕРНИЯ, и др.!
** 6 РЕЖИМА НА РЕГУЛИРУЕМА ИНТЕНЗИВНОСТ!
Високотехнологичният микромасажор IT ACUPUNCDUR е от ново поколение, който за минути премахва всякакви болки
по тялото и е многократно по-евтин от аналогичните уреди. Първоначално се е използвал само във военната и спортна
медицина, но вече е достъпен за всички.
Вибромасажорът съдейства за по-масирано кръвоснабдяване на участъка с болка и много бързо я премахва.
Многофункционалният мини масажор използва източните техники за масажиране и постиженията на съвременните
иновативни технологии.
ПРЕДИМСТВА:
- по света е известен като „Микрокомпютър за терапия и премахване на болката!”
- миниатюрен дизайн и много лесен за използване;
- има 6 регулируеми нива на интензивност;
- може да се използва в домашни условия, в офиса, при спортни занимания и др.
ПРЕМАХВА:
- болки в: рамене, врат, кръст, гръб, китки, колене, лакти, бедрени кости,
тазобедрени стави, глезени, крака и др.;
- различни навяхвания, натъртвания, стари травми, т.н. тенис лакът и др.;
- всички видове възпаления при ревматизъм, хиперплазия на костите, лумбална
мускулна треска, дискова херния, ревматоиден артрит и др.;
- болки в костите при жените след раждане, предменструален синдром, болки
при менструация, всички видове мускулна дистрофия, парализа на ръцете
и краката, скованост, умора в мускулите, преумора и др.;
- безсъние, запек, махмурлук и др.
ХАРАКТЕРИСТИКА:
- 6 режима на регулируемо ниво на интензивност;
- диапазон на вълните: 2-40Нz;
- ширина на импулса: 400US;
- размери: 6,5х4,5х1,5 см.; на подложката: 13х7 см.;
- тегло: 20 гр.;
- захранване: 3V батерия CR2025; срок на използване 2 месеца;
- материал: ABS (акрилонитрил бутадиен стирен); цвят: бял.
РЕЖИМИ НА ИНТЕНЗИВНОСТ:
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- вибрации+масаж;
- акупунктура+терапия;
- вибрация+масаж+отслабване;
- ритъм+вибрация;
- ритъм+вибрация+масаж;
- масаж+повдигане+отслабване.
ВИДЕОКЛИПОВЕ:
http://youtu.be/qo8k6cLUg54
http://youtu.be/hqoDJj6sUg4
Режимите на интензивност се сменят автоматично в тяхната последователност, а се контролира само
интензивността на импулсите и времето. Сеансът е 20 мин. и масажорът се изключва автоматично.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: бременни жени; хора със сърдечни заболявания използват уреда след консултация с лекар; не се
използва върху рани или наранена кожа; бъдете внимателни при поставяне на уреда върху места с нервна
чувствителност: глава, лице, устни, пръсти и в областта на сърцето. Импулсите в зависимост на интензитета могат
да предизвикат неприятни усещания.
Универсалният микромасажор надминава по ефективност традиционните съвременни скъпоструващи методи за
премахване на болки по тялото.
Първоначално масажорът се е използвал само в спортната медицина, но постепенно се масовизира и понастоящем
облегчава болките и страданията на милиони хора по света.
Гаранция 1 г. Сертификат СЕ
ПРОМОЦИОНАЛНА ШОКОВА ЦЕНА: от 48 лв. на 18 лв.
ПОКУПКИ:
София, пазар "Борово", павилион 12
(срещу входа на супермаркет "Европа")
или по куриер на Еконт Експрес с наложен платеж; такса при
получаване от офиса 3,80 лв. и до адрес 5,70 лв. и получаване
на следващия ден, а до селища без офис на Еконт такса 7 лв. и
получаване до три работни дни.
Намаление на куриерската такса -20%!
КОНТАКТИ:
0887/255 692; 02/855 2635
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ ОНЛАЙН МАГАЗИНИ:
www.albo-bg.com
www.albobg.com
http://obiavidnes.com/obiava/75624/zdrave-novo-hit-mikromasajor-premasht-bolkata--ot-48-na-18-lv

Кефирна гъба
Лечебни свойства и болести, които лекува тибетската гъба - тонусът ви се повишава значително, както и половата
активност (особени при мъжете). Тибетската гъба подобрява обмяната на веществата в организма, паметта и
вниманието, намалява телесното тегло, забавя процеса на стареене на клетките. Лечението с тибетска гъба е удачно за
хора, страдащи от рак, диабет, алергии, стомашно-чревни, белодробни, чернодробни, бъбречни заболявания, възпаления
(вкл. Кандидоза ). Тибетската гъба подсилва имунната система, нормализира кръвното налягане и снабдява организма с
ударна доза витамини. Тибетската гъба има успокояващ ефект и успешно лекува безсъние, депресия и заболявания на
нервна почва.
Информация и заявки на тел. 0898 610 694
http://obiavidnes.com/obiava/75623/kefirna-gyba
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14" (35.56 cm) Sony VAIO Fit 14 Multi-Flip (SVF14N1E2ES)
14" (35.56 cm) Sony VAIO Fit 14 Multi-Flip (SVF14N1E2ES), сребрист, двуядрен Pentium® 3556U 1.7 GHz, сензорен IPS
панел, FULL HD LED Display (HDMI), 4GB, 500GB, 2x USB3.0, Windows8, 1.96kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/75564/14-3556-cm-sony-vaio-fit-14-multi-flip-svf14n1e2es

Уред за сребърна вода Volcano Dr. Silver 101+
Уред за сребърна вода Volcano Dr. Silver 101+
Volcano Dr. Silver 101+
Сребърната вода е най-мощният и безопасен природен антисептик, който ефективно унищожава повече от 700 вида
болестотворни микроорганизми, вируси, гъбички и паразити.
Повече от 20 000 литра сребърна и структурирана вода;
Пълен електронен контрол
Генератор на сребърни йони
Уникален дизайн и качество
Надеждност, компактност, ефективност
Гаранционен срок 12 месеца Производител: GM Pharma Ltd, България
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/75622/ured-za-srebyrna-voda-volcano-dr-silver-101

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,
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
Цена 450 лв
Интернет магазини
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www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/75621/kvantov-analizator---bioskener-3-to-pokolenie-na-bylgarski-ezik

ГЛАВА ЗА EPSON STYLUS 740/760/800/850/860/1160/1520/ SCAN 2000/2500 - S020108/S020189 Black - P№C13T05114210
ГЛАВА ЗА EPSON STYLUS 740/760/800/850/860/1160/1520/ SCAN 2000/2500 - S020108/S020189 - Black - P№C13T05114210
http://obiavidnes.com/obiava/75562/glava-za-epson-stylus-74076080085086011601520-scan-20002500---s020108s0

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/75620/masajna-masajirashta-sedalka

Вибро плейт/Пауър плейт Фитнес уред от ново поколение
Вибро плейт/Пауър 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,
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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/75619/vibro-pleytpauyr-pleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

Електрическа подочистачка Twister Sweeper
Електрическа подочистачка Twister Sweeper
Twister Sweeper е универсална триъгълна подочистачка за бързо почистване на Вашия дом.
С модерната му триъгълна форма с почистващи четки Twister Sweeper ще е Вашия пръв помощник,
когато нямате време да чистите с прахосмукачка всеки ден и да опъвате така досадните кабели.
Ултра лека, супер маневрена и многофункционална. Триъгълна подочистачка със спираловидни четки,
въртящи се на 2000 оборота в минута и събираща отпадъците от 3 страни.
Пълна свобода на движение на 360 градуса. Чисти напред, назад, настрани, в кръг и дори на зиг-заг.
Лек, плосък и компактен. Twister Sweeper е идеалното решение за Вас.
Без колелца, а с 3 силиконови плъзгача, които го правят подходящ за използване и върху най-фините и скъпи подови
покрития.
Работи с акумулаторна батерия, което позволява пълна свобода на движение, без да се съобразявате с кабели!
Комплектът включва подочистачка и акумулаторна батерия / 7,2 V - NI -MH/.
0877540309
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/75618/elektricheska-podochistachka-twister-sweeper

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/75617/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

ГЛАВА LEXMARK S305/405/505/605/PRO 205/703/705/706/803/805/903/904/905 - Black - 100 - P№
14N0820BL - заб.: 170p.
ГЛАВА LEXMARK S305/405/505/605/PRO 205/703/705/706/803/805/903/904/905 - Black - 100 - P№ 14N0820BL - заб.: 170p.
http://obiavidnes.com/obiava/75560/glava-lexmark-s305405505605pro-205703705706803805903904905---black--

ГЛАВА LEXMARK S305/405/505/605/PRO 205/703/705/706/803/805/903/904/905 - Yellow - 100XL P№ 14N0902BL - заб.: 200p.
ГЛАВА LEXMARK S305/405/505/605/PRO 205/703/705/706/803/805/903/904/905 - Yellow - 100XL - P№ 14N0902BL - заб.:
200p.
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http://obiavidnes.com/obiava/75559/glava-lexmark-s305405505605pro-205703705706803805903904905---yellow-

КАСЕТА ЗА LEXMARK CX310/410/510
КАСЕТА ЗА LEXMARK CX310/410/510,Cyan - P№ 80C2SC0 - Заб.: 2000k.
http://obiavidnes.com/obiava/75558/kaseta-za-lexmark--cx310410510

КАСЕТА ЗА LEXMARK CX310/410/510
КАСЕТА ЗА LEXMARK CX310/410/510, Magenta - P№ 80C2SM0 - Заб.: 2000k.
http://obiavidnes.com/obiava/75557/kaseta-za-lexmark--cx310410510

Детективска Агенция АЯКС-Право на избор!-Благоевград Сандански Банско
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/75616/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-blagoevgrad-sandanski-bansko

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/75615/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
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приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/75614/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-plovdiv-stara-zagora-yambol-haskovo-dimi

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/75613/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
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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/75612/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/75611/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Детективск
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
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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/75610/detektivski-uslugi---chasten-detektiv-0888400413

Детективск
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
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/75609/detektivska-agenciya-foks-detektivski-uslugi

InSighting Relax Zone
Мястото за антистрес и дълго жадуван релакс
Времето... за себе си
06, 13, 20 и 27 януари (всеки понеделник) - от 19:15 часа
Цикъл от релаксации : "Татхагата - да преминеш на отсрещния бряг"
Четири трансформиращи медитации за прекосяване на реката от себеограничения, стереотипи, неосъзнатост и зоната
на сигурност
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http://obiavidnes.com/obiava/75608/insighting-relax-zone

продавам навиващо намотаващо устройство за кабел тел въже конци
продавам навиващо намотаващо устройство за кабел тел въже конци Българско производство състояние чисто ново
степени за регулиране на оборотите размер на вала ф 30 мм-0899772903
http://obiavidnes.com/obiava/75607/prodavam-navivashto-namotavashto-ustroystvo-za-kabel-tel-vyje-konci

ТЪРГОВСКО ПРАВО - "КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ ! ОСВОБОЖДАВАМЕ
ОТ СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА
ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - НИЕ сме ВАШЕТО РЕШЕНИЕ с
компетентно съдействие !
ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ и СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !
ОСИГУРЯВАМЕ НОВ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за
КОРЕСПОНДЕНЦИЯ – ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !
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.
ВПИСВАНЕ на промени на обстоятелства - ПРОМЯНА на СОБСТВЕНИК , ПРОМЯНА на адрес - седалище , ПРОМЯНА
на УПРАВИТЕЛ , ПРОМЯНА на СЪДРУЖНИЦИ , ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ , увеличаване на
капитала, прекратяване и ликвидация , и всичко по Търговския Закон - НИЕ ИЗГОТВЯМЕ и ПОДАВАМЕ всички документи
!
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 - ЗАПОВЯДАЙТЕ ПРИ НАС
, НЕ ОТЛАГАЙТЕ ЗАКОНОВОТО РЕШЕНИЕ на Вашия ПРОБЛЕМ !
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
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС , НИЕ НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВНИ ДНИ !
http://obiavidnes.com/obiava/75606/tyrgovsko-pravo---kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarna-o

"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
ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - НИЕ сме ВАШЕТО РЕШЕНИЕ с
компетентно съдействие !
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ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ и СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !
ОСИГУРЯВАМЕ НОВ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за
КОРЕСПОНДЕНЦИЯ – ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !
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.
ВПИСВАНЕ на промени на обстоятелства - ПРОМЯНА на СОБСТВЕНИК , ПРОМЯНА на адрес - седалище , ПРОМЯНА
на УПРАВИТЕЛ , ПРОМЯНА на СЪДРУЖНИЦИ , ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ , увеличаване на
капитала, прекратяване и ликвидация , и всичко по Търговския Закон - НИЕ ИЗГОТВЯМЕ и ПОДАВАМЕ всички документи
!
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 - ЗАПОВЯДАЙТЕ ПРИ НАС
, НЕ ОТЛАГАЙТЕ ЗАКОНОВОТО РЕШЕНИЕ на Вашия ПРОБЛЕМ !
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
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС , НИЕ НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВНИ ДНИ !
http://obiavidnes.com/obiava/75605/kupuvame-eood-ood-ad-ead-i-sybiratelni-drujestva-sys-zadyljeniya-osvobojdav

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНА
ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА
ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - НИЕ сме ВАШЕТО РЕШЕНИЕ с
компетентно съдействие !
ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ и СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !
ОСИГУРЯВАМЕ НОВ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за
КОРЕСПОНДЕНЦИЯ – ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !
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.
ВПИСВАНЕ на промени на обстоятелства - ПРОМЯНА на СОБСТВЕНИК , ПРОМЯНА на адрес - седалище , ПРОМЯНА
на УПРАВИТЕЛ , ПРОМЯНА на СЪДРУЖНИЦИ , ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ , увеличаване на
капитала, прекратяване и ликвидация , и всичко по Търговския Закон - НИЕ ИЗГОТВЯМЕ и ПОДАВАМЕ всички документи
!
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 - ЗАПОВЯДАЙТЕ ПРИ НАС
, НЕ ОТЛАГАЙТЕ ЗАКОНОВОТО РЕШЕНИЕ на Вашия ПРОБЛЕМ !
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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
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС , НИЕ НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВНИ ДНИ !
http://obiavidnes.com/obiava/75604/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas

АДВОКАТСКА КАНТОРА ТЪРГОВСКО ПРАВО - КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ
И ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ !!!
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА
ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - НИЕ сме ВАШЕТО РЕШЕНИЕ с
компетентно съдействие !
ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ и СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !
ОСИГУРЯВАМЕ НОВ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за
КОРЕСПОНДЕНЦИЯ – ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !
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.
ВПИСВАНЕ на промени на обстоятелства - ПРОМЯНА на СОБСТВЕНИК , ПРОМЯНА на адрес - седалище , ПРОМЯНА
на УПРАВИТЕЛ , ПРОМЯНА на СЪДРУЖНИЦИ , ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ , увеличаване на
капитала, прекратяване и ликвидация , и всичко по Търговския Закон - НИЕ ИЗГОТВЯМЕ и ПОДАВАМЕ всички документи
!
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 - ЗАПОВЯДАЙТЕ ПРИ НАС
, НЕ ОТЛАГАЙТЕ ЗАКОНОВОТО РЕШЕНИЕ на Вашия ПРОБЛЕМ !
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
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС , НИЕ НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВНИ ДНИ !
http://obiavidnes.com/obiava/75603/advokatska-kantora-tyrgovsko-pravo---kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-i-osvobojdava

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ,Освобождаваме от отговорност!!!
Адвокатска Кантора"КОРЕКТ"-КУПУВАМЕ БИЗНЕС-ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ
ЮРИДИЧЕСКА,ФИНАНСОВА И СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ФИРМИ ОТ
ЦЯЛАТА СТРАНА!!!
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КОРПОРАТИВНО,ДАНЪЧНО,ТЪРГОВСКО,ДОГОВОРНО ПРАВО И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРАВНИ УСЛУГИ.
Търговско право
› Сделки с търговски предприятия.
› Вписване на промени в обстоятелствата на дружество, продажба и изкупуване на дялове и акции.
› Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
› Консултации в областта на данъчното право.
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 АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ –
ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и ние работим за намиране на ефективно и законно
решение за Вашия проблем.
Адвокатска Кантора"КОРЕКТ"
ЗА КОНТАКТИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА-на тел.0897558320 0885017754
раб.време 09.00-19.00 часа. Без почивен ден.
http://obiavidnes.com/obiava/75602/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniyaosvobojdavame-ot-otgovornost

АДВОКАТСКА КАНТОРА "КОРЕКТ" Сделки с търговски предприятия-АД ЕАД ООД ЕООД и
др. със задължения.
Адвокатска Кантора"КОРЕКТ"-КУПУВАМЕ БИЗНЕС-ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ
ЮРИДИЧЕСКА,ФИНАНСОВА И СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ФИРМИ ОТ
ЦЯЛАТА СТРАНА!!!
КОРПОРАТИВНО,ДАНЪЧНО,ТЪРГОВСКО,ДОГОВОРНО ПРАВО И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРАВНИ УСЛУГИ.
Търговско право
› Сделки с търговски предприятия.
› Вписване на промени в обстоятелствата на дружество, продажба и изкупуване на дялове и акции.
› Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
› Консултации в областта на данъчното право.
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 АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ –
ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и ние работим за намиране на ефективно и законно
решение за Вашия проблем.
Адвокатска Кантора"КОРЕКТ"
ЗА КОНТАКТИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА-на тел.0897558320 0885017754
раб.време 09.00-19.00 часа. Без почивен ден.
http://obiavidnes.com/obiava/75601/advokatska-kantora-korekt-sdelki-s-tyrgovski-predpriyatiya-ad-ead-ood-eood-i-dr

Продавам ниви в Пловдивско-Пазарджишко
Собственик продава парцели и земеделски земив общини: Пловдив, Пазарджик, Родопи, Марица, Асеновград, Кричим,
Куклен, Лъки, Перущица, Първомай, Садово, Стамболийски,
в землищата на селата:Асеновград, Алеко Константиново, Белащица, Бенковски, Благоевград, Блатец,Браниполе,
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Брестник, Брестовица, Буковлък,Верен, Виница, Войводиново, Войсил, Гелеменово,Главиница, Говедаре, Горна Махала,
Горни Воден, Градина, Гранит, Граф Игнатиево, Гранит,Динката, Джигурово, Добровница, Долна Махала, Долни Воден,
Драгор, Желязно, Звъничево, Златитрап, Златовръх, Ивайло, Извор, Изгрев-Благоевград, Йоаким Груево, Искра,
Исперихово, Кадиево, Караджово, Караджалово, Катуница, Козарско, Костиево, Кочево, Кричим, Крумово, Куклен,
Куртово Конаре, Леново, Лозен,Лозен-Стара Загора, Мало Конаре, Марково, Медковец, Мененкьово, Милево, Мокрище,
Момино село, Мулдава, Ново Село, Огняново, Опълченец, Оризари, Отец-Кирилово, Павелско, Пазарджик,Перущица,
Пловдив, Православен, Първенец, Радиново,Равда, Рогош,Руен, Садово, Севлиево,Синитово, Симеоновец, Стамболийски,
Строево, Тополчане,Триводици, Труд, Устина, Хасково, Храбрино, Цалапица, Царацово, Черна гора, Чешнегирово, Чурен,
Юнаците, Ягодово,Ямбол.
GSM: 0887 644838
Email: alikaeood@gmail.com
http://www.apollon.net
http://obiavidnes.com/obiava/75600/prodavam-nivi-v-plovdivsko-pazardjishko
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