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TravelGSM предплатена карта за международни разговори
http://travel-gsm.com/
TravelGSM е предплатена карта за работа с мобилни телефони. Тя поддържа всички разпространени функции и
операции: Call, SMS,MMS, GPRS.
Картата може да бъде използвана от всеки мобилен телефон, който не е блокиран от оператора на мобилна връзка.
СИМ-картата е предназначена за компании с международна дейност,туристи и студенти който се обучават в чужбина.
С TravelGSM спестявате до 90% от роуминг. Също така имате възможност да изпратите безплатно неограничен брой
SMS-и през нашият сайт.
Предплатена карта за мобилен телефон
Един мобилен номер за целият свят
Можете да намалите до 90% от роуминг таксите
Покритие в над 195 страни
Безплатни входящи обаждания в 135 страни
Безплатни изходящи обаждания от SKYPE към всеки TravelGSM номер*
Безплатнен СМС към всички TravelGSM номера от нашият сайт
Безплатни входящи СМС-и от целият свят
Без срок на валидност
Без месечни такси
Без регистрация на картата
Можете да приемате обажния в 135 страни при 0.00 баланс
0.25 евро/мин TravelGSM към TravelGSM *
Мобилен Интернет
ММС функция
Можете да заредите или закупте нашите карти в повече от 500 обекта
Можете да си заредите картата от всяка точка на света
Микро СИМ
Помогни на приятел
Тази услуга ви позволява да прехвърлите време за разговор от вашия към друг TravelGSM номер по всяко време със
следната комбинация (*146*98вашият TravelGSM номер*сума*# позвъни)
http://obiavidnes.com/obiava/76083/travelgsm-predplatena-karta-za-mejdunarodni-razgovori

ASRock B75M-ITX
ASRock B75M-ITX, B75, LGA1155, DDR3, PCI-E 3.0 (HDMI & DVI), SB7.1, Lan1000, 1x SATA 6Gb/s, eSATA, 2x USB3.0,
mini-ITX
http://obiavidnes.com/obiava/76392/asrock-b75m-itx

"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.
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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/76391/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas

Gigabyte H61N-D2V
Gigabyte H61N-D2V, H61, LGA1155, DDR3, DVI, SB7.1, Lan1000, 4x SATA2, mini-ITX
http://obiavidnes.com/obiava/76390/gigabyte-h61n-d2v

21.5" (54.6cm) ASUS ML229H
21.5" (54.6cm) ASUS ML229H, IPS панел, FULL HD LED, 5ms, 50 000 000:1, 250cd/m2, HDMI, DVI, черен, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/76389/215-546cm-asus-ml229h

21.5" (54.6cm) ASUS VE228DR
21.5" (54.6cm) ASUS VE228DR, FULL HD LED, 5ms, 80 000 000:1, 250cd/m2, черен, TCO 5.2, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/76388/215-546cm-asus-ve228dr

21.5" (54.6cm) ASUS VH228DE
21.5" (54.6cm) ASUS VH228DE, FULL HD LED, 5ms, 50 000 000:1, 200cd/m2, черен, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/76387/215-546cm-asus-vh228de

21.5" (54.6cm) ASUS VK228H
21.5" (54.6cm) ASUS VK228H, FULL HD LED, 5ms, 80 000 000:1, 250cd/m2, HDMI, DVI, USB, колонки, черен, TCO 5.2, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/76386/215-546cm-asus-vk228h

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ИНКОГНИТО-ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
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-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на 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/76385/detektivska-agenciya-inkognito-chasten-detektiv

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ИНКОГНИТО-ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-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/76384/detektivska-agenciya-inkognito-chasten-detektiv

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ИНКОГНИТО-ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
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-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/76383/detektivska-agenciya-inkognito-chasten-detektiv

21.5" (54.6cm) ASUS VS228H
21.5" (54.6cm) ASUS VS228H, FULL HD LED, 5ms, 50 000 000:1, 250cd/m2, HDMI, DVI, черен, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/76382/215-546cm-asus-vs228h

23" (58.4cm) ASUS ML238H
23" (58.4cm) ASUS ML238H, FULL HD LED, 2ms, 10 000 000:1, 250cd/m2, HDMI, DVI, черен, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/76381/23-584cm-asus-ml238h

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/76380/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/76379/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/76378/sigurna-rabota

23" (58.4cm) ASUS MX239H
23" (58.4cm) ASUS MX239H, AH-IPS панел, FULL HD LED, 5ms, 80 000 000:1, 250cd/m2, 2xHDMI, DVI, колонки, черен, 3г.
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http://obiavidnes.com/obiava/76377/23-584cm-asus-mx239h

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/76376/30-50-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/76375/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/76374/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

ППК Надежда Ряхово
Един от утвърдените зърнопроизводители на фураж и житни култури в с. Ряхово е Производствено потребителна
кооперация НАДЕЖДА РЯХОВО. Тя продава слънчоглед, царевица, пшеница. Добива мляко за продажба от собствени
крави. ул. Искър 1, общ. Сливо Поле, тел.: 081332265.
http://obiavidnes.com/obiava/76373/ppk-nadejda-ryahovo

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/76372/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

23" (58.4cm) ASUS PB238Q
23" (58.4cm) ASUS PB238Q, IPS панел, FULL HD LED, 6ms, 80 000 000:1, 250cd/m2, HDMI, DVI, USB, колонки, черен, TCO
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6.0, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/76371/23-584cm-asus-pb238q

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/76370/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/76369/sigurna-rabota

23" (58.4cm) ASUS VG23AH
23" (58.4cm) ASUS VG23AH, 3D, IPS панел, FULL HD LED, 5ms, 80 000 000:1, 250cd/m2, HDMI, DVI, колонки, черен, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/76368/23-584cm-asus-vg23ah

Циклене на паркет и дюшеме от Вип Паркети
Циклене на паркет,циклене на дюшеме 4.00 лв.кв/м.,фугиране,лакиране,редене на паркет,циклене на боя и безир 6.00
лв.кв/м.,работим с италиански материали,редене на ламиниран паркет,монтаж на первази,качество и
коректност,работим без почивен ден.За контакти 0888927916 и http://vipparketi.com
http://obiavidnes.com/obiava/76367/ciklene-na-parket-i-dyusheme-ot-vip-parketi

23" (58.4cm) ASUS VS238H-P
23" (58.4cm) ASUS VS238H-P, FULL HD LED, 2ms, 50 000 000:1, 250cd/m2, HDMI, DVI, черен, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/76366/23-584cm-asus-vs238h-p

Рока СО ООД
Рока СО ООД www.rokacompany.com е специализирана фирма в селското стопанство – обработва зърно и произвежда
брашно за хранителната промишленост. Снабдява с фураж, трици за селско стопанство. За информация: Разград, ул.
Черна 26, телефон: +359886740147.
http://obiavidnes.com/obiava/76365/roka-so-ood

23" (58.4cm) ASUS VX238T
23" (58.4cm) ASUS VX238T, FULL HD LED, 5ms, 80 000 000:1, 250cd/m2, DVI, колонки, черен, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/76364/23-584cm-asus-vx238t

23.6" (59.9cm) ASUS VS247H
23.6" (59.9cm) ASUS VS247H, FULL HD LED, 5ms, 50 000 000:1, 300cd/m2, HDMI, DVI, черен, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/76363/236-599cm-asus-vs247h

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
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Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/76362/30-50-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/76361/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/76360/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

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/76359/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/76358/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-plovdiv-stara-zagora-yambol-haskovo-dimi

24" (60.96cm) ASUS PB248Q
24" (60.96cm) ASUS PB248Q, IPS панел, LED, 6ms, 80 000 000:1, 300cd/m2, HDMI, DVI, черен, TCO 6.0, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/76357/24-6096cm-asus-pb248q

24" (60.96cm) ASUS VG248QE
24" (60.96cm) ASUS VG248QE, FULL HD LED, 1ms, 80 000 000:1, 350cd/m2, HDMI, DVI, колонки, черен, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/76356/24-6096cm-asus-vg248qe

15.6" (39.62 cm) HP 250 (F0Y81EA)
15.6" (39.62 cm) HP 250 (F0Y81EA), двуядрен Celeron® N2810 2.0GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB, 500GB, no OS, 2.45kg,
2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/76355/156-3962-cm-hp-250-f0y81ea

15.6" (39.62 cm) HP 250 (F0Y98EA)
15.6" (39.62 cm) HP 250 (F0Y98EA), четириядрен Pentium® N3510 2.0GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB, 500GB, no OS,
2.45kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/76354/156-3962-cm-hp-250-f0y98ea

15.6" (39.62 cm) Toshiba Satellite C50-A-1LR
15.6" (39.62 cm) Toshiba Satellite C50-A-1LR, черен, двуядрен Celeron® N2820 2.4GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB, 750GB,
USB3.0, no OS, 2.4kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/76353/156-3962-cm-toshiba-satellite-c50-a-1lr

15.6" (39.62 cm) Toshiba Satellite P50-A-144
15.6" (39.62 cm) Toshiba Satellite P50-A-144, сребрист, четириядрен Haswell Core i7 4700MQ 2.4/3.4 GHz, FULL HD LED
Display & GeForce GT 745M 4GB (HDMI), 8GB, 1000GB, 2x USB3.0, Windows8.1, 2.4kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/76352/156-3962-cm-toshiba-satellite-p50-a-144

ATI R9 290
ATI R9 290, 4GB, XFX Black Edtion R9-290A-ENBC, PCI-E3.0, DDR5, 512bit, HDMI, 2xDVI, DisplayPort
http://obiavidnes.com/obiava/76309/ati-r9-290

ATI R9 290
ATI R9 290, 4GB, XFX Double Dissipation R9-290A-EDFD, PCI-E3.0, DDR5, 512bit, HDMI, 2xDVI, DisplayPort
http://obiavidnes.com/obiava/76308/ati-r9-290

СИГУРНА РАБОТА
Предлагаме ви сигурна работа по интернет небходимо ви е само 30 мин. на ден.Допълнете свободното си време и
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увеличете доходите си.Работата е лесна и всеки може да се справи с лекота.Можете да работите от дома си или офиса
ви.В нашия сайт можете да намерите подробности как се плаща и всичко което ви интересува вищте в сайта ни
www.partybux.ovo.bg skype име- obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/76351/sigurna-rabota

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/76350/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt

ПРЕДЛАГАМ ДОПЪЛНИТЕЛНА РАБОТА ПО ИНТЕРНЕТ
Търсим хора за надомна дейност от цялата страна.Можете да я извършвате от дома си,от офиса си в удомно за вас
време.Това е най-реалното предложение за изкарване на пари чрез интернет.В нашия сайт щте намерите подробно
информация за какво точно се състои дейността и какви са условията за започване,вижте в сайта ни
www.partybux.ovo.bg или се свържете с нас по скайп име на obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/76349/predlagam-dopylnitelna-rabota-po-internet

ATI R9 290X
ATI R9 290X, 4GB, XFX Double Dissipation R9-290X-EDFD, PCI-E3.0, DDR5, 512bit, HDMI, 2xDVI, DisplayPort
http://obiavidnes.com/obiava/76303/ati-r9-290x

ASRock Game Blaster
ASRock Game Blaster, Creative Sound Core3D, PCI-E x1
http://obiavidnes.com/obiava/76302/asrock-game-blaster

Asus Xonar D-KARA
Asus Xonar D-KARA, PCI
http://obiavidnes.com/obiava/76301/asus-xonar-d-kara

Батерии 4 +2 подарък DURACELL Duralock AA
Батерии 4 +2 подарък DURACELL Duralock AA, 1.5V
http://obiavidnes.com/obiava/76300/baterii-4-2-podaryk-duracell-duralock-aa

15.6" (39.62 cm) Lenovo G510 (59412598)
15.6" (39.62 cm) Lenovo G510 (59412598), Black Metal, четириядрен Haswell Core i7 4700MQ 2.4/3.4 GHz, HD LED Display &
AMD Radeon™ R7 M265 2GB (HDMI), 8GB, 1000GB, 2x USB3.0, Free DOS, 2.6kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/76296/156-3962-cm-lenovo-g510-59412598

17.3" (43.94 cm) Lenovo G710 (59412629)
17.3" (43.94 cm) Lenovo G710 (59412629), Metal Black, двуядрен Intel® Pentium® 3550М 2.3 GHz, HD+ LED Display &
GeForce GT 820M 2GB (HDMI), 4GB, 1000GB, USB3.0, Free DOS, 2.89kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/76295/173-4394-cm-lenovo-g710-59412629

7" (17.78 cm) Acer Iconia B1-720 (NT.L3JEE.003)
7" (17.78 cm) Acer Iconia B1-720 (NT.L3JEE.003), сребрист, GPS, двуядрен Cortex A7 1.3GHz, сензорен мулти-тъч екран,
1GB DDR3 RAM, 16GB eMMC (microSD слот), WiFi 802.11n, camera, Android 4.2, 315g, 2г. гаранция
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http://obiavidnes.com/obiava/76290/7-1778-cm-acer-iconia-b1-720-ntl3jee003

7" (17.78 cm) Acer Iconia B1-720 (NT.L3NEE.003)
7" (17.78 cm) Acer Iconia B1-720 (NT.L3NEE.003), червен, GPS, двуядрен Cortex A7 1.3GHz, сензорен мулти-тъч екран, 1GB
DDR3 RAM, 16GB eMMC (microSD слот), WiFi 802.11n, camera, Android 4.2, 315g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/76289/7-1778-cm-acer-iconia-b1-720-ntl3nee003

Детективска агенция Хамелеон
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/76348/detektivska--agenciya--hameleon

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/76347/detektivska-agenciya-avalon---24ch-diskretni--detektivski-uslugi

McAfee AntiVirus Plus
McAfee AntiVirus Plus, лиценз за 1PC за 1 година
http://obiavidnes.com/obiava/76346/mcafee-antivirus-plus

ATi R9 290
ATi R9 290, 4GB, PowerColor PCS+, PCI-E3.0, DDR5, 512bit, HDMI, 2xDVI, DisplayPort
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http://obiavidnes.com/obiava/76345/ati-r9-290

18.5" (47cm) ASUS VS197DE
18.5" (47cm) ASUS VS197DE, LED, 5ms, 50 000 000:1, 200cd/m2, черен, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/76344/185-47cm-asus-vs197de

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/76343/sigurna-rabota

АДВОКАТСКА КАНТОРА "КОРЕКТ" Сделки с търговски предприятия-АД ЕАД ООД ЕООД и
др. със задължения.
Адвокатска Кантора "КОРЕКТ"-предлага професионална и компетентна помощ на фирми ЕООД,АД,ЕАД,ООД,СД,и др.,
натрупали задължения към държавата, общините или към контрагенти, на изключително атрактивни цени. Всички
консултации се извършват от юристи с богат опит в областта на фирмените задължения.
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.
Освобождаваме ви от проблемната фирма,юридическа,финансова солидарна отговорност за 1 час.
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 България.
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/76342/advokatska-kantora-korekt-sdelki-s-tyrgovski-predpriyatiya-ad-ead-ood-eood-i-dr

Адвокатска Кантора"КОРЕКТ"-КУПУВАМЕ БИЗНЕС-ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
Адвокатска Кантора "КОРЕКТ"-предлага професионална и компетентна помощ на фирми ЕООД,АД,ЕАД,ООД,СД,и др.,
натрупали задължения към държавата, общините или към контрагенти, на изключително атрактивни цени. Всички
консултации се извършват от юристи с богат опит в областта на фирмените задължения.
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.
Освобождаваме ви от проблемната фирма,юридическа,финансова солидарна отговорност за 1 час.
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 България.
Адвокатска Кантора "КОРЕКТ"
ЗА КОНТАКТИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА-на тел.0897558320 0885017754
раб.време 09.00-19.00 часа.
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За повече информация и СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРАВНИ УСЛУГИ-http://kupuvamebusiness.blogspot.com/
http://obiavidnes.com/obiava/76341/advokatska-kantorakorekt-kupuvame-biznes-firmi-sys-zadyljeniya

18.5" (47cm) ASUS VS197N
18.5" (47cm) ASUS VS197N, LED, 5ms, 50 000 000:1, 250cd/m2, DVI, черен, TCO 6.0, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/76340/185-47cm-asus-vs197n

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/76339/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

СИГУРНА РАБОТА
Предлагаме ви сигурна работа по интернет небходимо ви е само 30 мин. на ден.Допълнете свободното си време и
увеличете доходите си.Работата е лесна и всеки може да се справи с лекота.Можете да работите от дома си или офиса
ви.В нашия сайт можете да намерите подробности как се плаща и всичко което ви интересува вищте в сайта ни
www.partybux.ovo.bg skype име- obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/76338/sigurna-rabota

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/76337/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt

19" (48.3cm) ASUS VB198T (5:4)
19" (48.3cm) ASUS VB198T (5:4), LED, 5ms, 50 000 000:1, DVI, колонки, черен, TCO 5.2, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/76336/19-483cm-asus-vb198t-54

"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.
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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/76335/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 !
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/76334/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas

19" (48.3cm) ASUS VE198S
19" (48.3cm) ASUS VE198S, LED, 5ms, 50 000 000:1, 250cd/m2, колонки, черен, TCO 5.2, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/76333/19-483cm-asus-ve198s

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/76332/zadochen-kurs-po-klasicheski-masaj-akupresura-i-refleksoterapiya

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/76331/zadochen-kurs-po-manikyur-pedikyur-i-noktoplastika

19" (48.3cm) ASUS VK193SE
19" (48.3cm) ASUS VK193SE, LED, 5ms, 5 000:1, 300cd/m2, черен, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/76330/19-483cm-asus-vk193se

НЕ БЪРЗАЙ С РЕМОНТА! НАНО ДОБАВКИ „РИМЕТ”за ДВИГАТЕЛ и СКОРОСТИ!
Високотехнологичната нано добавка „РиМЕТ” успешно възстановява износването на двигатели, скорости и
диференциали чрез нано частици – БЕЗ РЕМОНТ.
„РиМЕТ” се излива в маслото на двигател или скорости, а налягането образува в износените зони на триене - нов микро
слой. Дълготраен ефект – 50 000 км и след смяна на маслото.
„РиМЕТ” е сертифициран по ISO 9001:2008 от BUREAU VERITAS Certification.
ИНФОРМАЦИЯ, ПОРЪЧКИ В ОНЛАЙН МАГАЗИН: www.rimetbg.com
ЕФЕКТ :
1. Увеличава компресията и мощността на двигателя.
2. Намалява разхода на гориво.
3. Спира разход на масло в буталната група.
4. Увеличава моторесурса на двигателя и трансмисията.
5. Премахва шум и вибрации на двигател, скорости и диференциали.
Качеството се гарантира от Официалния представител за България: www.rimetbg.com
ОНЛАЙН МАГАЗИН: www.rimetbg.com
Информация:0888730087, 0878260718
ДОСТАВКА чрез куриерска фирма ЕКОНТ с наложен платеж
http://obiavidnes.com/obiava/76329/ne-byrzay-s-remonta-nano-dobavki-rimetza-dvigatel-i-skorosti

19" (48.3cm) ASUS VW199TR (4:3)
19" (48.3cm) ASUS VW199TR (4:3), LED, 5ms, 50 000 000:1, 250cd/m2, DVI, черен, TCO 5.1, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/76328/19-483cm-asus-vw199tr-43

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.
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Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
0888116420discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
http://obiavidnes.com/obiava/76327/detektivska-agenciya-diskret-namerete-otgovorite-pri-nas

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/76326/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/76325/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.
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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/76324/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-plovdiv-stara-zagora-yambol-haskovo-dimi

19.5" (49.5cm) ASUS VS207D
19.5" (49.5cm) ASUS VS207D, LED, 5ms, 80 000 000:1, 250cd/m2, черен, TCO 6.0
http://obiavidnes.com/obiava/76323/195-495cm-asus-vs207d

19" (48.26 cm) Dell P1914S (5:4)
19" (48.26 cm) Dell P1914S (5:4), IPS панел, LED, 8ms, 1000:1, 250cd/m2, DVI, DisplayPort, 3-портов USB2.0 хъб, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/76322/19-4826-cm-dell-p1914s-54

DLink DIR-810L
DLink DIR-810L, Dual Band & AC750 Wireless Router
http://obiavidnes.com/obiava/76321/dlink-dir-810l

DLink DIR-860L
DLink DIR-860L, Dual Band & AC1200 Wireless Router, 4Port Gigabit Switch, 1x USB3.0
http://obiavidnes.com/obiava/76320/dlink-dir-860l

DLink GO-RT-AC750
DLink GO-RT-AC750, Dual Band & AC750 Wireless Router, 4Port Switch
http://obiavidnes.com/obiava/76319/dlink-go-rt-ac750

DLink GO-USB-N150
DLink GO-USB-N150, 150Mbps Wireless-N USB Adapter
http://obiavidnes.com/obiava/76318/dlink-go-usb-n150

ATi R7 260X
ATi R7 260X, 2GB, PowerColor TurboDuo OC, PCI-E3.0, DDR5, 128bit, HDMI, 2xDVI, DisplayPort
http://obiavidnes.com/obiava/76317/ati-r7-260x

ATi R9 270
ATi R9 270, 2GB, PowerColor SC3, безвентилаторно охлаждане, PCI-E3.0, DDR5, 256bit, HDMI, DVI, DisplayPort
http://obiavidnes.com/obiava/76316/ati-r9-270

ATi R9 270X
ATi R9 270X, 2GB, PowerColor DEVIL, PCI-E3.0, DDR5, 256bit, HDMI, 2xDVI, 2x miniDisplayPort
http://obiavidnes.com/obiava/76315/ati-r9-270x

ATi R9 290X
ATi R9 290X, 4GB, PowerColor OC, PCI-E3.0, DDR5, 512bit, HDMI, 2xDVI, DisplayPort
http://obiavidnes.com/obiava/76314/ati-r9-290x

НАБИРАМЕ УЧАСТНИЦИ ЗА ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТ
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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/76313/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt

ATI R9 270
ATI R9 270, 2GB, Sapphire DUAL-X OC w/ Boost, PCI-E3.0, DDR5, 256bit, HDMI, 2xDVI, DisplayPort, BULK
http://obiavidnes.com/obiava/76312/ati-r9-270

ATI R9 270X
ATI R9 270X, 2GB, Sapphire Vapor-X OC w/ Boost, PCI-E3.0, DDR5, 256bit, HDMI, 2xDVI, DisplayPort
http://obiavidnes.com/obiava/76311/ati-r9-270x

ATI R7 260X
ATI R7 260X, 2GB, XFX Core Edition R7-260X-CNF4, PCI-E3.0, DDR5, 128bit, HDMI, 2xDVI, DisplayPort
http://obiavidnes.com/obiava/76310/ati-r7-260x

29г семейна търси дискретен любовник за срещи през деня
29г семейна търси дискретен любовник за срещи през деня осигорила съм терен смс с текст яна35 на номер 2669 за
директен адрес сериозна съм
http://obiavidnes.com/obiava/76307/29g-semeyna-tyrsi-diskreten-lyubovnik-za-sreshti-prez-denya

Адвокат Велчева търси дискретен любовник
Адвокат Велчева търси дискретен любовник за интимни срещи и френски ласки. Очаквам обаждане от потентен
жиголо, предлагам финансово подпомагане. СМС с текст VEL4EVA-75 на номер 191910 . Предложението е сериозно!
http://obiavidnes.com/obiava/76306/advokat-velcheva-tyrsi-diskreten-lyubovnik

Частен детектив-Детективска агенция Фокс-Стара Загора
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
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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/76305/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-foks-stara-zagora

Детективска агенция Фокс-Детективски услуги-Пазарджик
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/76304/detektivska-agenciya-foks-detektivski-uslugi-pazardjik

Изкопни услуги със самосвали,мини багери и бобкат
Транспортни услуги със самосвал от 3,5 до 5т. Доставка на всякакви видове строителни материали, пясък, филц,
дренажен камък, скална маса, земновлажен бетон, пернишки и домбаски въглища, въглища на чували , дърва и др.
Извозване и доставка на земни маси. Легално извозване на строителни и битови отпадъци. Къртене и чистене на бетон,
тухли, теракот, фаянс и др. Услуги с минифадрома бобкат753 и минибагер: Товарене, насипи, подравняване, изкопи,
снегопочистване,ВИК,основи за огради,канали,септични ями,дренажи,насипване с инертни материали и др
http://obiavidnes.com/obiava/76299/izkopni-uslugi-sys-samosvalimini-bageri-i-bobkat

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
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-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/76298/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
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0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/76297/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/54959/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

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/76294/30-50-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
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това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.за повече информация моля
посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/76293/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/76292/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Предлагаем прием и просмотр НТВ+,Триколор и Радуга тв в Болгари
Русскоговорящие специалисты по установки спутниковых систем для приема российских телевизионных программ
НТВ+,Триколор и Радуга тв .
Телефон: 0878 572260-при наборе с болгарской симки и +359 878572260- с российской симки.
Контактное лицо:Анатолий
skype tonitoni368
Вопросы можете задавать на sianie2007@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/76291/predlagaem-priem-i-prosmotr-ntvtrikolor-i-raduga-tv-v-bolgari

НЕ БЪРЗАЙ С РЕМОНТА! НАНО ДОБАВКИ „РИМЕТ”за ДВИГАТЕЛ и СКОРОСТИ!
„РиМЕТ” се излива в маслото на двигател или скорости, а налягането образува в износените зони на триене - нов микро
слой. Дълготраен ефект – 50 000 км и след смяна на маслото.
„РиМЕТ” е сертифициран по ISO 9001:2008 от BUREAU VERITAS Certification.
ИНФОРМАЦИЯ, ПОРЪЧКИ В ОНЛАЙН МАГАЗИН: www.rimetbg.com
ЕФЕКТ :
1. Увеличава компресията и мощността на двигателя.
2. Намалява разхода на гориво.
3. Спира разход на масло в буталната група.
4. Увеличава моторесурса на двигателя и трансмисията.
5. Премахва шум и вибрации на двигател, скорости и диференциали.
Качеството се гарантира от Официалния представител за България: www.rimetbg.com
ОНЛАЙН МАГАЗИН: www.rimetbg.com
Информация:0888730087, 0878260718
ДОСТАВКА чрез куриерска фирма ЕКОНТ с наложен платеж
http://obiavidnes.com/obiava/76288/ne-byrzay-s-remonta-nano-dobavki-rimetza-dvigatel-i-skorosti

НАНО ЧАСТИЦИ ВЪЗСТАНОВЯВАТ ДВИГАТЕЛ И СКОРОСТИ БЕЗ РЕМОНТ !
Високотехнологичната нано добавка „РиМЕТ” успешно възстановява износването на двигатели, скорости и
диференциали чрез нано частици – БЕЗ РЕМОНТ.
„РиМЕТ” се излива в маслото на двигател или скорости, а налягането образува в износените зони на триене - нов микро
слой. Дълготраен ефект – 50 000 км и след смяна на маслото.
„РиМЕТ” е сертифициран по ISO 9001:2008 от BUREAU VERITAS Certification.
ИНФОРМАЦИЯ, ПОРЪЧКИ В ОНЛАЙН МАГАЗИН: www.rimetbg.com
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ЕФЕКТ :
1. Увеличава компресията и мощността на двигателя.
2. Намалява разхода на гориво.
3. Спира разход на масло в буталната група.
4. Увеличава моторесурса на двигателя и трансмисията.
5. Премахва шум и вибрации на двигател, скорости и диференциали.
Качеството се гарантира от Официалния представител за България: www.rimetbg.com
ОНЛАЙН МАГАЗИН: www.rimetbg.com
Информация:0888730087, 0878260718
ДОСТАВКА чрез куриерска фирма ЕКОНТ с наложен платеж
http://obiavidnes.com/obiava/76287/nano-chastici-vyzstanovyavat-dvigatel-i-skorosti-bez-remont-

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

НАЙ-БЪРЗИТЕ КРЕДИТИ от 500 до 1000 лв само за 30 минути
НАЙ-БЪРЗИТЕ КРЕДИТИ от 500 до 1000 лв само за 30 минути. burzikrediti.bg
Само Срещу лична карта !
Одобрение до 30 минути !
Без скрити такси !
На равни месечни вноски ,
които се погасяват по банков път !
Адрес:гр.Перник
ул.Отец Паисий №52/зад сградата на НОИ/
моб. 0876/32 30 30 ; 0876/27 27 67
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/51624/nay-byrzite-krediti--ot--500-do-1000-lv--samo-za-30-minuti

Бързи кредити от 500 до 1000 лв само за 30 минути.burzikrediti.bg
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/55178/byrzi-krediti-ot-500-do-1000-lv-samo-za-30-minutiburzikreditibg

НАЙ-БЪРЗИТЕ КРЕДИТИ от 500 до 1000 лв само за 30 минути
Супер Бързи кредити от 500 до 1000 лв само на burzikrediti.bg
Срещу лична карта!
Вноските са месечни.
Без такса обработка.
Одобрение до 30 минути!
Адрес:гр.Перник
ул.Отец Паисий №52/зад сградата на НОИ/
моб. 0876/32 30 30 ; 0876/27 27 67
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/56708/nay-byrzite-krediti--ot--500-do-1000-lv--samo-za-30-minuti
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НАЙ-БЪРЗИТЕ КРЕДИТИ от 500 до 1000 лв само за 30 минути
Лесни и бързи кредити от burzikrediti.bg
само за вас от 500 до 1000 лв.
Одобрение за 30 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Адрес:гр.Перник
ул.Отец Паисий №52/зад сградата на НОИ/
моб. 0876/32 30 30 ; 0876/27 27 67
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/60346/nay-byrzite-krediti--ot--500-do-1000-lv--samo-za-30-minuti

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

Финансова Институция Опуска Заем Срещу Ипотека до 200 000 лв 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

Свободни позиции в Чехия
Предлагаме сигурна работа с гарантирано заплащане, трудов договор, здравни и социални осигуровки,осигурена
квартира.
Език и опит не са наложителни.
Моля да се свързват само кандидати в готовност за дългосрочна ангажираност и заминаване веднага.
Работа се предлага на следните места:
като неквалифициран персонал за следните позиции : з-д за кис.мляко "Данон"-мъже до 40г, запалата чисто 750 евро ,
складови работници до 40г. в Пенни Маркет, Билла, Кауфланд, и др. заплата 900 евро,жени шивачки за з-д Шкода- 700
евро, строители (широкоспектърен профил), заварчици,ел.техници- 1100 евро, ВиК-1100 евро,електро и мотокаристи1100-1200 евро. Шлосери- 950 евро
Към всички позиции се получава всяка седмица аванс от 40-60 евро, заплатата е на следващия месец от 10-20 число за
предходния ( в зависимост от позицията, само строителите получават заплата на всеки 2 седмици )
Заминаване веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/76286/svobodni-pozicii-v-chehiya
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Купуваме Бизнес-фирми със задължения-Адвокатска Кантора"КОРЕКТ"
Адвокатска Кантора "КОРЕКТ"-БЕЗПЛАТНИ ПРАВНИ КОНСУЛТАЦИИ И ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ
И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА-предлага услуги в следните области на правото:
Бизнес,корпоративно,търговско,Застрахователно и Данъчно право.Безплатна Адвокатска Помощ на пострадали от
ПТП.
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.
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.
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 и физически лица от страната и Европа.
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/76285/kupuvame-biznes-firmi-sys-zadyljeniya-advokatska-kantorakorekt

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

Адвокатска Кантора"КОРЕКТ"-КУПУВАМЕ БИЗНЕС-ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
Адвокатска Кантора "КОРЕКТ"-БЕЗПЛАТНИ ПРАВНИ КОНСУЛТАЦИИ И ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ
И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА-предлага услуги в следните области на правото:
Бизнес,корпоративно,търговско,Застрахователно и Данъчно право.Безплатна Адвокатска Помощ на пострадали от
ПТП.
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.
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.
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 и физически лица от страната и Европа.
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/76284/advokatska-kantorakorekt-kupuvame-biznes-firmi-sys-zadyljeniya
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D-Link DWA-171
D-Link DWA-171, DualBand WirelessAC Nano USB Adapter
http://obiavidnes.com/obiava/75917/d-link-dwa-171

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/76283/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/76282/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-plovdiv-stara-zagora-yambol-haskovo-dimi

BenQ MX522P
BenQ MX522P, 3D, XGA, 3000lum, 13 000:1, HDMI, USB, 1.9kg, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/76150/benq-mx522p

BenQ MX620ST
BenQ MX620ST, 3D, XGA, 3000lum, 13 000:1, HDMI, USB, DLP, 2.60kg, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/76149/benq-mx620st

BenQ MX722
BenQ MX722, XGA, 4000lum, 5 300:1, HDMI, USB, 3.80kg, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/76148/benq-mx722
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BenQ W770ST
BenQ W770ST, 3D, 720p, 2500lum, 13 000:1, 2x HDMI, USB, 2.70kg, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/76147/benq-w770st

MS Windows7 Professional SP1 64-bit English 1pk DSP OEI
MS Windows7 Professional SP1 64-bit English 1pk DSP OEI, DVD
http://obiavidnes.com/obiava/76145/ms-windows7-professional-sp1-64-bit-english-1pk-dsp-oei

Кабел 15м/15ж монитор
Кабел 15м/15ж монитор, удължителен, 6m
http://obiavidnes.com/obiava/76144/kabel-15m15j-monitor

HP LaserJet Pro P1606dn
HP LaserJet Pro P1606dn, лазерен принтер, duplex, 600x600 dpi, 25стр/мин, Lan & USB, 1 г.
http://obiavidnes.com/obiava/76141/hp-laserjet-pro-p1606dn

Протектор/фолио за таблет 10" (25.40 cm)
Протектор/фолио за таблет 10" (25.40 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/76140/protektorfolio-za-tablet-10-2540-cm

Протектор/фолио за таблет 7" (17.78 cm)
Протектор/фолио за таблет 7" (17.78 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/76134/protektorfolio-za-tablet-7-1778-cm

Универсален калъф за таблет до 7" (17.78 см)
Универсален калъф за таблет до 7" (17.78 см), USB клавиатура, черен
http://obiavidnes.com/obiava/76126/universalen-kalyf-za-tablet-do-7-1778-sm

WiFi карта AzureWave AW-GE740
WiFi карта AzureWave AW-GE740, WiFi802.11b/g, mini PCI-E
http://obiavidnes.com/obiava/76089/wifi-karta-azurewave-aw-ge740

WiFi карта AzureWave AW-GU700
WiFi карта AzureWave AW-GU700, WiFi802.11b/g, mini PCI-E
http://obiavidnes.com/obiava/76078/wifi-karta-azurewave-aw-gu700

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)
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-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/76281/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/76280/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

WiFi карта RaLink GMEWLGRL-2 (RT2571WF)
WiFi карта RaLink GMEWLGRL-2 (RT2571WF), WiFi802.11b/g, mini PCI-E
http://obiavidnes.com/obiava/76077/wifi-karta-ralink-gmewlgrl-2-rt2571wf

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/76279/inkubatori---avtomatichni-termoregulator-s-pic-kontroler
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Частен детектив-Д
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/76278/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-foks--razberete-cyalata-istina

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
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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/76277/detektivska-agenciya-foks--bylgariya-vie-iskate-da-znaete-istinatanie-mojem-da

Детективск
Частен детектив-Детективска агенция Фокс
Извършва цялостни разследвания- Предлага
пълен набор от детективски услуги-изневери
фирмени тайни, бизнес проблеми,издирвани
личности.Разполага с най-съвремената
аудио, видео и др.специализирана техника
за оптимален доказателствен материал!
Успеваемоста да откриете цялата истина
Ви е гарантирана с високо квалифицирани
частни детективи ,които са бивши
служители на МВР с дългогодишен опит!
Дейността на агенцията се извършва
на територията на цяла България!
Професионализъм,бързина,коректност, достоверност
и защита личната информация е основното ни мото!
Контакти: 0888400413,0897024504
http://http://chasten.detektiv-fox.com »
E-mail:fox@detectiv-bg.com
Детективска Агенция Фокс-основател на „Детективска Колегия“
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/76276/detektivski-uslugi-ot-chasten-detektiv-ivan-ivanov--iznevyarata-i-predatelstvoto

10.1" (25.65 cm) GoClever TAB ORION 100
10.1" (25.65 cm) GoClever TAB ORION 100, 3G, четириядрен Rockchip 3188 1.6GHz, сензорен мулти-тъч IPS екран, 1GB
RAM, 8GB MLC NAND, bluetooth, WiFi 802.11n, 2x camera, Android 4.2, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/76074/101-2565-cm-goclever-tab-orion-100

10.1" (25.65 cm) GoClever TAB ORION 102
10.1" (25.65 cm) GoClever TAB ORION 102, 3G, четириядрен Rockchip3188 1.6GHz, сензорен мулти-тъч IPS екран, 1GB
RAM, 16GB MLC NAND, bluetooth, WiFi 802.11n, 2x camera, Android 4.2.2, 896g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/76071/101-2565-cm-goclever-tab-orion-102

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
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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/76275/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/76274/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/76273/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-plovdiv-stara-zagora-yambol-haskovo-dimi

10.1" (25.65 cm) GoClever TAB TERRA 101
10.1" (25.65 cm) GoClever TAB TERRA 101, двуядрен AMLogic 8726-MXS 1.5Ghz, сензорен мулти-тъч TFT екран, 1GB RAM,
8GB eMMC, WiFi 802.11n, 2x camera, Android 4.1, 612g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/76070/101-2565-cm-goclever-tab-terra-101

7" (17.78 cm) GoClever TAB ELIPSO 71/B
7" (17.78 cm) GoClever TAB ELIPSO 71/B, 3G, GPS, двуядрен Marvell PXA986 1.2GHz, сензорен мулти-тъч TN екран, 1GB
RAM, 8GB eMMC, WiFi 802.11n, 2x camera, Android 4.2m 332g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/76063/7-1778-cm-goclever-tab-elipso-71b

Вечерен курс по румънски език – ниво А1
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Учебен център Орбис организира вечерен курс по румънски език по системата PULS, ниво А1. По време на обучението се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене и се акцентира върху уменията за изразяване на
румънски език. Курсът се провежда два пъти в седмицата – понеделник и сряда от 18.30 до 20.30 ч., всичко 80 учебни
часа. Цена – 250 лв. Начало: 17.02.2014
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 “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/76272/vecheren-kurs-po-rumynski-ezik--nivo-a1

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/76271/dneven-kurs-po-ispanski-ezik--a1

Курс по испански език за начинаещи
Учебен център Орбис организира 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 – понеделник и четвъртък от 18.30 до 20.30 ч., всичко 60 учебни часа.
Начало – 17.02.2014 г.
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/76270/kurs-po-ispanski-ezik-za-nachinaeshti

КУРС ПО БРАЗИЛСКИ ПОРТУГАЛСКИ - A1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по бразилски португалски А1. Курсът се провежда по системата Falar,
Ler, Escrever. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене.
Продължителност 50 учебни часа, понеделник и четвъртък от 18.30 до 20.30 часа. Цена 160 лв. Начало: 06.03.2014г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
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Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/76269/kurs-po-brazilski-portugalski-----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/76268/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
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/76267/vecheren-kurs-po-portugalski-ezik

Вечерен курс по италиански език – първо ниво
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 четвъртък 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
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e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/76266/vecheren-kurs-po-italianski-ezik--pyrvo-nivo

Продавам нови ръкохватки за Saeco Via Veneto и Gran Gaggia и резервни части за тях.Изпращам
на посочен от вас адрес с Еконт.
Продавам нови ръкохватки за Saeco Via Veneto и Gran Gaggia и резервни части за тях.Изпращам на посочен от вас адрес с
Еконт. Цена 55 лева. Mtel 0889278039 Vivacom 0879466606 Skype:saecoexellent email: saecoexellent@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/76265/prodavam-novi-rykohvatki-za-saeco-via-veneto-i-gran-gaggia-i-rezervni-chasti-za-t

7" (17.78 cm) GoClever TAB ELIPSO 71/W
7" (17.78 cm) GoClever TAB ELIPSO 71/W, 3G, GPS, двуядрен Marvell PXA986 1.2GHz, сензорен мулти-тъч TN екран, 1GB
RAM, 8GB eMMC, WiFi 802.11n, 2x camera, Android 4.2m 332g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/76058/7-1778-cm-goclever-tab-elipso-71w

Специална оригинална смазка за смазване на групата на кафе машини.
Специална оригинална смазка за смазване на групата на кафе машини.
Ще подобри движението и намалява износването и шума.Saeco Brew group lubricant. Цена 8 лева.Разполагам и с
перфектна грес на хранителна основа в големи количества за сервизи..
Изпращам на посочен от вас адрес с Еконт.
Mtel 0889278039, Vivacom 0879466606, Globul 0893974674.
Skype:saecoexellent, email: saecoexellent@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/76264/specialna-originalna--smazka-za-smazvane-na-grupata-na-kafe-mashini

Разговорен английски
Езикова школа Абилити предлага курсове по разговорен английски . Материалите са разработени за завършили ниво
А1,А2,В1 и В2.
Курсовете спомагат за преодоляване на езиковата бариера , посредством диалози и дискусии.
Темите са :
ежедневие
свободно време,
пазаруване,
културни събития,
семейство,
бит и начин на живот,
образование,
околна среда и други.
Разговорите са основна част от методиката на обучение. Тяхната цел е упражняването на граматични и лексикални
конструкции в среда, симулираща реални ежедневни дейности.
Така те допълват традиционните езикови курсове.
Тематичните разговори са ефикасен метод за развиване на умението за говорене , като обогатяват речниковия запас
на курсистите .
Организираме :
разговорни срещи един път седмично в малки групи до трима души
индивидуални разговорни срещи
интересни преподаватели
Разговори с англичани и американци .
Онлайн разговори .
Обърнете се към нас , за да си поприказваме на английски , за да преодолеете езиковата бариера , за да научите нови
неща лесно .
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Нуждаете се от лист и химикалка – защото всички учебни материали са включени в цената от 15 лева за 60 минути .
Свържете се с нас по:
e-mail abilityschool@gmail.com
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/76263/razgovoren-angliyski

7" (17.78 cm) GoClever TAB ORION 70L
7" (17.78 cm) GoClever TAB ORION 70L, 3G, четириядрен Allwinner A31 1GHz, сензорен мулти-тъч TN екран, 1GB RAM,
4GB MLC NAND, WiFi 802.11n, camera, Android 4.2.2, 324g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/76056/7-1778-cm-goclever-tab-orion-70l

Bulgarian for foreigners
ABILITY Language School offers individual and group studies in Bulgarian for foreigner speakers through the following
languages:
- English
- French
-Russian
The studies include all levels – from basics (A1) to experts (C1).
If you own a business here, bought a house or you have just decided to live here, in those cases it is necessary to start learning
Bulgarian for your daily contacts and normal lifestyle.
During your process of learning Bulgarian you also will get knowledge in Bulgarian customs, daily life, special features of
Bulgarian psychology. The reason to do this is because you get in comfort with better and faster adaptation in the new foreign
language area.
No textbook is needed - the language school offers its own learning system and methods - free for our students. Methods we offer
are modern and based on the communication approach and logical assimilation to the lexical and phonetic skills you need . In our
system we offer complex of well balanced :
·
Grammar
·
Phonetic
·
Speaking
·
Reading
·
Listening
Individual lessons are referred to individual necessities and profession of every student . Individual lessons are in a suitable for you
time and day , we offer also an opportunity for individual study at the office in convenient hours for the student..
Ability language school offers some different programs for learning Bulgarian .
·
General Bulgarian course
·
Business course
·
Speaking course to develop and improve your skills in Bulgarian speech .
Each level’s duration is 30 hours (45 min) / 15 sessions ( 90 min. ) – twice a week – 2 months . The price for session is 20 levas .
At the end of every level you could receive a certificate which are shown how many hours you attend and your personal language
abilities in Bulgarian .
For more information:
Phone . (02)953 08 87
0878 467 429
Address : Sofia ,Ivan Vazov distr. Bobotinov str. Bl.5
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/76262/bulgarian-for-foreigners

Руски език- Индивидуално и в малки групи
Езикова школа АБИЛИТИ организира индивидуално и групово обучение по Руски 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.
Цена на индивидуално обручение - 10 лева на учебен час
Цена за участник в група - 150 лева за 30 учебни часа .
В цената са включени учебните материали .
Предлагаме :
- обучение за начинаещи
- обучение за напреднали
- обучение за подготовка за сертификатни нива
- обучение за деца и ученици
- обучение за подготовка за матура
- курсове по разговорен руски за поддържане на нивото на езикова компетентност .
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/76261/ruski-ezik---individualno-i-v-malki-grupi

Разговорен Английски с бизнес насоченост
Езикова школа Абилити организира курс по разговорен Английски с бизнес насоченост . Учебните материали са по
системата за бизнес английски на Oxford University . Курсът е предназначен за курсисти, завършили първо ниво бизнес
английски (Elementary) и има за цел поддържане и усъвършенстване на придобитите знания.
Включени са аудио и видео уроци в учебния план .
Заниманията са : понеделник от 18.30 до 20.30
Продължителност на курса – 30 учебни часа
Цена : 150 лева
Предлагаме малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
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
www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/76260/razgovoren-angliyski-s-biznes-nasochenost

7" (17.78 cm) GoClever TAB TERRA 70W
7" (17.78 cm) GoClever TAB TERRA 70W, 3G, двуядрен infoTMIC imapX15 1.GHz, сензорен мулти-тъч TN екран, 512MB
RAM, 4GB MLC NAND, WiFi 802.11n, camera, Android 4.1, 272g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/76055/7-1778-cm-goclever-tab-terra-70w

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/76259/predlagam-dopylnitelna-rabota-po-internet
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ЗАКОННА И СИГУРНА ПЕЧАЛБА ПО ИНТЕРНЕТ
Аз се занимавам с PTC вече 18 месеца и си докарвам по около 300$ на месец. Работата е лесна и дстъпна за всеки, който
има желание да се занимава както и достатъчно свободно време пред компютъра. Около 1 час на ден е напълно
достатъчен, за да взимате средната работна заплата в България. Това не са "лесни пари" както много лъжливи обяви в
интернет пространството гласят. За сметка на това обаче можем да сме убедени, че ще си получим парите на 100%.
Няма ограничение на това колко можем да печелим, може да взимаме по 50$ на месец, може и по 500$. На запад има
хора, които правят по над 3000 само от PTC. Ако сте заинтересовани и искате повече информация прегледайте сайта
www.partybux.ovo.bg или ни пишете на Skype име obqva10 Сложил съм и ДОКАЗАТЕЛСТВА за извършените плащания
Поздрави, Галин Кръстев :)
http://obiavidnes.com/obiava/76258/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/76257/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/76256/sigurna-rabota

7.85" (19.939 cm) GoClever TAB ORION 785
7.85" (19.939 cm) GoClever TAB ORION 785, 3G, четириядрен Allwiner A31s 1GHz, сензорен мулти-тъч IPS, microHDMI,
microUSB, 1GB RAM, 8GB MLC NAND, WiFi 802.11n, bluetooth, 2x camera, Android 4.2, 382, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/76054/785-19939-cm-goclever-tab-orion-785

Разкриване на изневери - Детективска агенция "СТАР" - 0885350440
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
- събиране на данни
- намиране на лица
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!!!
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
starinvestigator@gmail.com
http://detective-star.com
http://obiavidnes.com/obiava/76255/razkrivane-na-izneveri---detektivska-agenciya-star---0885350440

Професионални детективски услуги- 0885350440
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
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- 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/76254/profesionalni-detektivski-uslugi--0885350440

Здраве: СЛУХОВ АПАРАТ LOUD N CLEAR ** от 60 на 29 лв.!
СЛУХОВ АПАРАТ LOUD N CLEAR
Слуховият апарат LOUD N CLEAR е много лек, с мощен звуков сигнал и висока разделителна способност. Подходящ за
използване на работа, в училище, по време на почивка, у дома, т.е. навсякъде където е необходимо.
Повечето хора се срамуват да носят традиционния слухов апарат, но този апарат прави изключение, тъй като по
външен вид не се отличава от масово използваните слушалки към мобилните телефони (Bluetooth) .
Апаратът е подходящ за всеки, който иска да чува висок и ясен говор и звук!
Високата степен на усилване на звука, широкия честотен диапазон и висока чувствителност, позволяват апаратът
успешно да се конкурира с много по-скъпите от подобен вид.
За усилване на звука има специален регулатор. Гъвкавото приспособление за прикрепване на апарата към ухото
позволява да се регулира идеално спрямо формата и големината на ухото. Ниското тегло на апарата позволява да се
носи непрекъснато целодневно без да създава някакъв дискомфорт и неудобство.
ХАРАКТЕРИСТИКА:
- модерен дизайн подобен на слушалките на GSM (Bluetooth);
- регулатор за усилване на звука до 130 db;
- честотен диапазон: 300-4000 Hz;
- консумация на ток: по-малко от 4 mA;
- шум на входа по-малко от 30 db;
- подходящ за двете уши (ляво и дясно);
- огъващо захващане според формата и големината на ухото;
- три силиконови уплътнения за ухото с различни размери;
- захранване: батерия LR41;
- размери: 60х22х19 мм;
- ниско тегло: около 20 гр. позволяващо целодневно носене.
Гаранция 1 г.
Произход: Китай
ПРОМОЦИОНАЛНА ТОП ЦЕНА 29 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 4 лв. и до адрес 5,90 лв. и получаване
на следващия ден, а до селища без офис на Еконт такса 7,20 лв. и
получаване до три работни дни.
Ползва се намаление на куриерската такса -20%!
КОНТАКТИ:
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02/855 26 35; 0887/255 692; 0888/373 974
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ:
www.albo-bg.com
www.albobg.com
http://obiavidnes.com/obiava/76253/zdrave-sluhov-aparat-loud-n-clear--ot-60-na-29-lv

7.85" (19.939 cm) GoClever TAB QUANTUM 785
7.85" (19.939 cm) GoClever TAB QUANTUM 785, 3G, двуядрен Action ATM7021 1.3GHz, сензорен мулти-тъч IPS екран, 1GB
RAM, 8GB MLC NAND, WiFi 802.11n, 2x camera, Android 4.1, 378g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/76053/785-19939-cm-goclever-tab-quantum-785

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

Майски празници в Сандански, Семеен Хотел Аджев Хан
ПАКЕТНИ ЦЕНИ:
Три нощувки: 115 лв.
Четири нощувки: 139 лв
Пет нощувки: 159 лв
Период на валидност на офертата: 30.04-07.05. 2014 г.
Пакетните цени са на човек и включват:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Избраният брой нощувки със закуски
Празнична вечеря в механата на хотела с музика на живо
Безплатно ползване на парна баня
Безплатно ползване на джакузи
Безплатно ползване на зала за игри /билярд и джаги/
Безплатно ползване на Wi-fi Интернет
Безплатен паркинг с открита и закрита част
10 % отстъпка от СПА услугите
10 % отстъпка в ресторанта на хотела
50 % отстъпка за ползване на минерален басейн в партньорски хотел
Туристическа такса
ДДС

Допълнителна информация:
Дете от 0 до 5 г. неползващо допълнително легло и услуги- безплатно
Дете до 12 г. на допълнително легло в двойна стая- 10 лв. на нощувка със закуска; 15 лв.-доплащане за вечеря
Възрастен на допълнително легло в двойна стая - 15 лв. на нощувка със закуска; 25 лв.-доплащане за вечеря
Децата ползват отстъпки за допълнително легло при настанявване в двойна стая.
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Резервирай сега на: 0746 90000, 0898 20 30 81; 0892 23 46 62; 0879 998 500; reservation@adjevahan.com
Посетете ни и във Facebook: https://www.facebook.com/adjevhan
http://obiavidnes.com/obiava/76252/mayski-praznici-v-sandanski-semeen-hotel-adjev-han

Великден в Сандански, Семеен Хотел Аджев хан
ПАКЕТНИ ЦЕНИ:
Две нощувки: 95 лв.
Три нощувки: 115 лв.
Четири нощувки: 139 лв
Период на валидност на офертата: 17.04 – 21.04.2014 г.
Посочената цена е на човек и включва:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Избраният брой нощувки със закуски
Празничен Великденски обяд в градината на хотела
Безплатно ползване на парна баня
Безплатно ползване на джакузи
Безплатно ползване на зала за игри /билярд и джаги/
Безплатно ползване на Wi-fi интернет
Безплатен паркинг със закрита и открита част
Комплимент от хотела- за всяка стая Великденски козунак и яйце
10 % отстъпка в механата на хотела
15 % отстъпка от СПА услугите

Допълнителна информация:
Дете от 0 до 5 г. неползващо допълнително легло и услуги- безплатно
Дете до 12 г. на допълнително легло в двойна стая- 10 лв. на нощувка със закуска; 15 лв.-доплащане за празничен обяд
Възрастен на допълнително легло в двойна стая - 15 лв. на нощувка със закуска; 25 лв.-доплащане за празничен обяд
Децата ползват отстъпки за допълнително легло при настанявване в двойна стая.
Резервирай сега на: 0746 90000, 0898 20 30 81; 0892 23 46 62; 0879 998 500; reservation@adjevahan.com
Посетете ни и във Facebook: https://www.facebook.com/adjevhan
http://obiavidnes.com/obiava/76251/velikden-v-sandanski-semeen-hotel-adjev-han

Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни , НИВО А1
Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни , НИВО А1
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Оксфорд” – “New English File”, безплатно
определяне на входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен
график и занятия в центъра на София.
Цена: 350лв
Начало: 04.03.2014г. Дни за провеждане: вторник и четвъртък
При записване до 20.02. можете да вземете 20 лв. отстъпка от цената.
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/76250/kurs-po-angliyski--ezik-za-studenti-i-vyzrastni--nivo-a1

Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, НИВО А2
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Оксфорд” -“New English File”, безплатно
определяне на входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен
график и занятия в центъра на София.
Цена: 350лв
Начало 05.03.2014г. Дни за провеждане: сряда и петък
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При записване до 20.02. можете да вземете 20 лв. отстъпка от цената.
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/76249/kurs-po-angliyski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni-nivo-a2

Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, НИВО А2
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Оксфорд” -“New English File”, безплатно
определяне на входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен
график и занятия в центъра на София.
Цена: 350лв
Начало 05.03.2014г. Дни за провеждане: сряда и петък
При записване до 20.02. можете да вземете 20 лв. отстъпка от цената.
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/76248/kurs-po-angliyski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni-nivo-a2

Великден в Сандански, Семеен Хотел Аджев хан
ПАКЕТНИ ЦЕНИ:
Две нощувки: 95 лв.
Три нощувки: 115 лв.
Четири нощувки: 139 лв
Период на валидност на офертата: 17.04 – 21.04.2014 г.
Посочената цена е на човек и включва:
• Избраният брой нощувки със закуски
• Празничен Великденски обяд в градината на хотела
• Безплатно ползване на парна баня
• Безплатно ползване на джакузи
• Безплатно ползване на зала за игри /билярд и джаги/
• Безплатно ползване на Wi-fi интернет
• Безплатен паркинг със закрита и открита част
• Комплимент от хотела- за всяка стая Великденски козунак и яйце
• 10 % отстъпка в механата на хотела
• 15 % отстъпка от СПА услугите
Допълнителна информация:
Дете от 0 до 5 г. неползващо допълнително легло и услуги- безплатно
Дете до 12 г. на допълнително легло в двойна стая- 10 лв. на нощувка със закуска; 15 лв.-доплащане за празничен обяд
Възрастен на допълнително легло в двойна стая - 15 лв. на нощувка със закуска; 25 лв.-доплащане за празничен обяд
Децата ползват отстъпки за допълнително легло при настанявване в двойна стая.
Резервирай сега на: 0746 90000, 0898 20 30 81; 0892 23 46 62; 0879 998 500; reservation@adjevahan.com
Посетете ни и във Facebook: https://www.facebook.com/adjevhan
http://obiavidnes.com/obiava/76247/velikden-v-sandanski-semeen-hotel-adjev-han

Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, НИВО B1
Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, НИВО B1
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Оксфорд” -“New English File”, безплатно
определяне на входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен
график и занятия в центъра на София.
Цена: 370лв
Начало 04.03.2014г. Дни за провеждане: вторник и четвъртък
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При записване до 20.02. можете да вземете 20 лв. отстъпка от цената.
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/76246/kurs-po-angliyski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni-nivo-b1

Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, НИВО B2
Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, НИВО B2
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Оксфорд” -“New English File”, безплатно
определяне на входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен
график и занятия в центъра на София.
Цена: 370лв
Начало 05.03.2014г. Дни за провеждане: сряда и петък
При записване до 20.02. можете да вземете 20 лв. отстъпка от цената.
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/76245/kurs-po-angliyski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni--nivo-b2

Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за ученици, НИВО А1
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Оксфорд” – “Solutions”, безплатно определяне на
входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен график и
занятия в центъра на София.
Цена: 280лв
Начало: 05.03.2014г. Дни за провеждане: сряда и петък или събота и неделя
При записване до 20.02. можете да вземете 20 лв. отстъпка от цената.
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/76244/kurs-po-angliyski-ezik-za-uchenici-nivo-a1

Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за ученици , НИВО А2
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Оксфорд” – “Solutions”, безплатно определяне на
входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен график и
занятия в центъра на София.
Цена: 280лв
Начало: 04.03.2014г. Дни за провеждане: вторник и четвъртък или събота и неделя
При записване до 20.02. можете да вземете 20 лв. отстъпка от цената.
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/76243/kurs-po-angliyski-ezik-za-uchenici--nivo-a2

Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за ученици , НИВО В1
Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за ученици , НИВО В1
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Оксфорд” – “Solutions”, безплатно определяне на
входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен график и
занятия в центъра на София.
Цена: 300лв
Начало: 05.03.2014г. Дни за провеждане: сряда и петък или събота и неделя
При записване до 20.02. можете да вземете 20 лв. отстъпка от цената.
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/76242/kurs-po-angliyski-ezik-za-uchenici--nivo-v1

Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за ученици, НИВО В2
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Оксфорд” – “Solutions”, безплатно определяне на
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входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен график и
занятия в центъра на София.
Цена: 300лв
Начало: 04.03.2014г. Дни за провеждане: вторник и четвъртък или събота и неделя
При записване до 20.02. можете да вземете 20 лв. отстъпка от цената.
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/76241/kurs-po-angliyski-ezik-za-uchenici-nivo-v2

Курс по НЕМСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, НИВО А1
Курс по НЕМСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, НИВО А1
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Max Hueber” – “Shritte international”, безплатно
определяне на входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен
график и занятия в центъра на София.
Цена: 280лв
Начало: 04.03.2014г. Дни за провеждане: вторник и четвъртък
При записване до 20.02. можете да вземете 20 лв. отстъпка от цената.
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/76240/kurs-po-nemski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni-nivo-a1

Курс по НЕМСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, НИВО А2
Курс по НЕМСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, НИВО А2
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Max Hueber” – “Shritte international”, безплатно
определяне на входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен
график и занятия в центъра на София.
Цена: 280лв
Начало: 05.03.2014г. Дни за провеждане: сряда и петък
При записване до 20.02. можете да вземете 20 лв. отстъпка от цената.
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/76239/kurs-po-nemski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni-nivo-a2

Курс по НЕМСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни , НИВО В1
Курс по НЕМСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни , НИВО В1
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Max Hueber” – “Shritte international”, безплатно
определяне на входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен
график и занятия в центъра на София.
Цена: 300лв
Начало: 04.03.2014г. Дни за провеждане: вторник и четвъртък
При записване до 20.02. можете да вземете 20 лв. отстъпка от цената.
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/76238/kurs-po-nemski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni--nivo-v1

Курс по НЕМСКИ ЕЗИК за ученици , НИВО А1
Курс по НЕМСКИ ЕЗИК за ученици , НИВО А1
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Max Hueber” – “Shritte international” или “Planet ”,
безплатно определяне на входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков
паспорт. Удобен график и занятия в центъра на София.
Цена: 280лв
Начало: 05.03.2014г. Дни за провеждане: сряда и петък или събота и неделя
При записване до 20.02. можете да вземете 20 лв. отстъпка от цената.
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
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http://obiavidnes.com/obiava/76237/kurs-po-nemski-ezik-za-uchenici--nivo-a1

Курс по НЕМСКИ ЕЗИК за ученици , НИВО А2
Курс по НЕМСКИ ЕЗИК за ученици , НИВО А2
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Max Hueber” – “Shritte international” или “ Planet
”, безплатно определяне на входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков
паспорт. Удобен график и занятия в центъра на София.
Цена: 280лв
Начало: 04.03.2014г. Дни за провеждане: вторник и четвърък или събота и неделя
При записване до 20.02. можете да вземете 20 лв. отстъпка от цената.
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/76236/kurs-po-nemski-ezik-za-uchenici--nivo-a2

Курс по НЕМСКИ ЕЗИК за ученици , НИВО В1
Курс по НЕМСКИ ЕЗИК за ученици , НИВО В1
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Max Hueber” – “Shritte international” или “ Planet
”, безплатно определяне на входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков
паспорт. Удобен график и занятия в центъра на София.
Цена: 300лв
Начало: 05.03.2014г. Дни за провеждане: сряда и петък или събота и неделя
При записване до 20.02. можете да вземете 20 лв. отстъпка от цената.
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/76235/kurs-po-nemski-ezik-za-uchenici--nivo-v1

Курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за ученици, ниво А1
Курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за ученици, ниво А1
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система “Echo”, безплатно определяне на входното ниво, 10 текущи теста и
сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен график и занятия в центъра на София.
Цена: 280лв
Начало: 05.03.2014г. Дни за провеждане: сряда и петък или събота и неделя
При записване до 20.02. можете да вземете 20 лв. отстъпка от цената.
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/76234/kurs-po-frenski-ezik-za-uchenici-nivo-a1

Курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за ученици, ниво А2
Курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за ученици, ниво А2
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система “Echo”, безплатно определяне на входното ниво, 10 текущи теста и
сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен график и занятия в центъра на София.
Цена: 280лв
Начало: 04.03.2014г. Дни за провеждане: вторник и четвъртък или събота и неделя
При записване до 20.02. можете да вземете 20 лв. отстъпка от цената.
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/76233/kurs-po-frenski-ezik-za-uchenici-nivo-a2

Курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за ученици, ниво В1
Курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за ученици, ниво В1
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система “Echo”, безплатно определяне на входното ниво, 10 текущи теста и
сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен график и занятия в центъра на София.
Цена: 300лв
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Начало: 05.03.2014г. Дни за провеждане: сряда и петък или събота и неделя
При записване до 20.02. можете да вземете 20 лв. отстъпка от цената.
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/76232/kurs-po-frenski-ezik-za-uchenici-nivo-v1

Курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за ученици, ниво В2
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система “Echo”, безплатно определяне на входното ниво, 10 текущи теста и
сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен график и занятия в центъра на София.
Цена: 300лв
Начало: 04.03.2014г. Дни за провеждане: вторник и четвъртък или събота и неделя
При записване до 20.02. можете да вземете 20 лв. отстъпка от цената.
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/76231/kurs-po-frenski-ezik-za-uchenici-nivo-v2

Курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, ниво А1
Курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, ниво А1
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система “Echo”, безплатно определяне на входното ниво, 10 текущи теста и
сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен график и занятия в центъра на София.
Цена: 350лв
Начало: 04.03.2014г. Дни за провеждане: вторник и четвъртък
При записване до 20.02. можете да вземете 20 лв. отстъпка от цената.
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/76230/kurs-po-frenski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni-nivo-a1

Курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, ниво А2
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система “Echo”, безплатно определяне на входното ниво, 10 текущи теста и
сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен график и занятия в центъра на София.
Цена: 350лв
Начало: 05.03.2014г. Дни за провеждане: сряда и петък.
При записване до 20.02. можете да вземете 20 лв. отстъпка от цената.
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/76229/kurs-po-frenski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni-nivo-a2

Курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, ниво В1
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система “Echo”, безплатно определяне на входното ниво, 10 текущи теста и
сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен график и занятия в центъра на София.
Цена: 370лв
Начало: 04.03.2014г. Дни за провеждане: вторник и четвъртък
При записване до 20.02. можете да вземете 20 лв. отстъпка от цената.
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/76228/kurs-po-frenski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni-nivo-v1

Курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, ниво В2
Курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, ниво В2
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система “Echo”, безплатно определяне на входното ниво, 10 текущи теста и
сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен график и занятия в центъра на София.
Цена: 370лв
Начало: 05.03.2014г. Дни за провеждане: сряда и петък.
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При записване до 20.02. можете да вземете 20 лв. отстъпка от цената.
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/76227/kurs-po-frenski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni-nivo-v2

9" (22.86 cm) GoClever TAB TERRA 90
9" (22.86 cm) GoClever TAB TERRA 90, 3G, двуядрен InfoTMIC iMAPx15 1GHz, сензорен мулти-тъч TN екран, 512MB RAM,
8GB MLC NAND, WiFi 802.11n, camera, Android 4.1, 496g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/76052/9-2286-cm-goclever-tab-terra-90

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/76226/30-50-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/76225/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/76224/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

BenQ GP10
BenQ GP10, 3D, LED, WXGA, 500lum, 10 000:1, HDMI, USB, колонки, 1.50kg, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/76223/benq-gp10

2 чифта очила за нощно и дневно шофиране HD Vision
2 чифта очила за нощно и дневно шофиране HD Vision
2 чифта очила за нощно и дневно шофиране HD Vision WrapArounds
HD Vision & NightVision - 2 чифта очила за перфектна видимост на пътя! Шофирате, четете или играете голф тези
очила ще ви направят свидетели на изцяло ново преживяване!
Тегло - 0.200 кг.HD NightVision - очила за нощно шофиране
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Изработени специално за акцентиране върху релефите. Подобряват визуалния комфорт по време на шофиране и
допринасят за отчетливото разпознаване на обектите, за перфектна яснота през нощта.
Намаляват вероятността от заслепяване, причинено от фарове и улично осветление.
Подобряват видимостта при здрач и при лоши атмосферни условия.
Прилягат добре, могат да се носят върху диоптрични очила.
Комбиниран модел с широки стъкла и с малки отстрани, от жълт акрил.Рамка от пластмаса.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
онлайн магазин BGmag.
www.miramarket.net
онлайн магазин MiraMarket.
www.shopbg.info
онлайн магазин SHOPBG.
www.tehno.shopbg.info
онлайн магазин ШОПБГ.
www.miramarket.eu
онлайн магазин MiraMarket.
www.market99.net
онлайн магазин Market99.
www.gabimarket.com
онлайн магазин gabimarket.
http://obiavidnes.com/obiava/76222/2-chifta-ochila-za-noshtno-i-dnevno-shofirane-hd-vision

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

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

Валяка за боядисване Paint Runner Пейнт Ранър смесва и разпределя боята с прецизността на машина,
равномерно и без усилие от Ваша страна
По време на боядисването няма да капе никаква боя! Боята е в контейнера,
Вие просто го движите напред-назад за гладко и равномерно боядисване.
Перфектни резултати всеки път без мръсотия и суматоха!
Paint Roller Runner може да побере до 1 литър боя и се покрива за 10 минути,
до 17 квадратни метра от стената. Патентованата система плат и разпространение осигурява
равномерно покритие на всички повърхности.
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/76221/peynt-roler--komplekt-valyaci-za-byrzo-boyadisvane

BenQ LW61ST
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BenQ LW61ST, 3D, WXGA, 2000lum, 80 000:1, HDMI, USB, LAN, колонки, 5.10kg, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/76220/benq-lw61st

Найсер Дайсер Кухненско ренде
Найсер Дайсер Кухненско ренде - помощник на всяка домакиня
Имате желание да зарадвате съпругата си?
Ето имате шанс като закупите от нашият артикул -кухненско ренде.
Какви са преимуществата на кухненското ренде Найсер Дайсер Плюс?
С Найсер Дайсер работите без сълзи, без дразнене и миризми
Nicer Dicer Plus реже лесно, бързо и без усилия
Изпитвате задоволство от резултатите при всяко ползване на кухненското ренде.
Найсер Дайсер предпазва ръцете от порязване.
Безопасен за деца
Лесно режете всякакви видове плодове и зеленчуци с различни по големина форми.
Бързо и лесно нарязвате ситно зеленчуци, плодове, месо, сирене,.Може да се мие в миялна машина.Цена 59лв
1 Лесен и удобен за употреба от цялото семейство
2 Реже лесно, бързо и без усилия
3 Безопасен за деца
4 Предпазва ръцете от порязване
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/76219/nayser-dayser-kuhnensko-rende

Антицелулитен вибромасажор Релакс Тон
Антицелулитен вибромасажор Релакс Тон
“MANIPOL BODY”- УРЕД ЗА РЕЛАКСИРАЩ И АНТИЦЕЛУЛИТЕН МАСАЖ
Основни функции на масажора “MANIPOL BODY”
- Релаксиращ масаж в дълбочина, основан на принципите на „шиатсу” технологията, който премахва болките в
раменете, врата и гърба
- Разгражда целулита и мастните натрупвания и подпомага мастния метаболизъм чрез подобряване на
кръвоснабдяването
- Допълнителни приставки за масаж, пилинг и релакс
- Компактен размер
Уредът има иновативен патентован дизайн – ексцентрично въртяща се централна ос, която осигурява над 2500
вибрации в минута.
Това позволява проникване на масажните вълни дълбоко в мускулите като унищожава ненужните мазнини.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
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http://obiavidnes.com/obiava/76218/anticeluliten-vibromasajor-relaks-ton

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/76217/masajna-masajirashta-sedalka

ДЕТОКСИКАТОР
ДЕТОКСИКАТОР
Детоксикатор-моделът е с инфрачервен колан за подгряване, 5 режима на работа при йонна детоксикация.
Голям LCD дисплей, показващ режима и параметрите на работа. Алуминиев куфар Цена 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/76216/detoksikator
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Квантов анализатор - Биоскенер 3 то поколение
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
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/76215/kvantov-analizator---bioskener-3-to-pokolenie

BenQ LX60ST
BenQ LX60ST, 3D, XGA, 2000lum, 80 000:1, HDMI, USB, LAN, колонки, 5.10kg, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/76214/benq-lx60st

BenQ MW621ST
BenQ MW621ST, WXGA, 3000lum, 13 000:1, HDMI, USB, колонки, 2.60kg, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/76213/benq-mw621st

BenQ MW663
BenQ MW663, WXGA, 3000lum, 13 000:1, HDMI, USB, колонки, 2.75kg, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/76212/benq-mw663

BenQ MW721
BenQ MW721, WXGA, 3500lum, 13 000:1, HDMI, USB, LAN, колонки, 2.9kg, 3г.
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http://obiavidnes.com/obiava/76211/benq-mw721

BenQ MW767
BenQ MW767, WXGA, 4200lum, 13 000:1, HDMI, USB, LAN, колонки, 3.9kg, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/76210/benq-mw767

BenQMX505
BenQMX505, XGA, 3000lum, 13 000:1, USB, колонки, 1.90kg, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/76209/benqmx505

Сервиз iphone, ipad, ipod, Backberry, Htc, Samsung, Ремонт на компютри и лаптопи
Специализиран сервиз за ремонт на мобилни телефони, Профилактика и ремонт на компютри и лаптопи, сервиз
iphone,Ipad,Ipod ,backberry,htc,s amsung,nokia,son y ericsson,lgtable t, Компютри и периферия, Notebook, psp,gps,pda, palm,
pocketpc, цифрови фотоапарати и камери, мр3 и мр4 плеъри
http://gsmservice-bg.com/
0887701554
vtrichkov@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/76208/serviz-iphone-ipad-ipod-backberry-htc-samsung-remont-na-kompyutri-i-laptopi

BenQ MX520
BenQ MX520, XGA, 3000lum, 13 000:1, HDMI, USB, 2.40kg, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/76207/benq-mx520

BenQ MX618ST
BenQ MX618ST, 3D, XGA, 2800lum, 13 000:1, HDMI, USB, колонки, 2.75kg, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/76206/benq-mx618st

BenQ MX661
BenQ MX661, XGA, 3000lum, 13 000:1, HDMI, USB, LAN, колонки, 2.60kg, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/76205/benq-mx661

BenQ MX720
BenQ MX720, XGA, 3500lum, 13 000:1, HDMI, USB, 2.90kg, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/76204/benq-mx720

BenQ MX764
BenQ MX764, 3D, XGA, 4200lum, 5 300:1, HDMI, USB, LAN, колонки, 3.3kg, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/76203/benq-mx764

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 ,
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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/76202/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnostkorektnostprofesionaliz

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/76201/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,
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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/76200/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

BenQ MX822ST
BenQ MX822ST, XGA, 3500lum, 13 000:1, HDMI, USB, LAN, колонки, 3.9kg, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/76199/benq-mx822st

3D визуализации на сгради и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране
на сгради и Графичен дизайн.
3D визуализации на сгради и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и Графичен
дизайн. Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел.
tel.0882870171 http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална
визия
http://obiavidnes.com/obiava/76198/3d-vizualizacii-na-sgradi-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proe

3D визуализации на сгради и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране
на сгради и Графичен дизайн.
3D визуализации на сгради и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и Графичен
дизайн. Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел.
tel.0882870171 http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална
визия
http://obiavidnes.com/obiava/76197/3d-vizualizacii-na-sgradi-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proe

3D визуализации на сгради и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране
на сгради и Графичен дизайн.
3D визуализации на сгради и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и Графичен
дизайн. Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел.
tel.0882870171 http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална
визия
http://obiavidnes.com/obiava/76196/3d-vizualizacii-na-sgradi-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proe

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 :
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тел:0896747344,
e-mail:detectivi@abv.bg,
http://avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/76195/detektivska-agenciya-avalon---24ch-diskretni--detektivski-uslugi

ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ -ДЕТЕКТИВС
Частен детектив-Детективска агенция Фокс
Извършва цялостни разследвания- Предлага
пълен набор от детективски услуги-изневери
фирмени тайни, бизнес проблеми,издирвани
личности.Разполага с най-съвремената
аудио, видео и др.специализирана техника
за оптимален доказателствен материал!
Успеваемоста да откриете цялата истина
Ви е гарантирана с високо квалифицирани
частни детективи ,които са бивши
служители на МВР с дългогодишен опит!
Дейността на агенцията се извършва
на територията на цяла България!
Професионализъм,бързина,коректност, достоверност
и защита личната информация е основното ни мото!
Контакти: 0888400413,0897024504
http://http://chasten.detektiv-fox.com »
E-mail:fox@detectiv-bg.com
Детективска Агенция Фокс-основател на „Детективска Колегия“
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/76194/chasten-detektiv--detektivski-uslugi---razkriva-i-dokazva-izneveri-

Частен детектив-Детективска агенция Фокс-Велико Търново
Частен детектив-Детективска агенция Фокс
Извършва цялостни разследвания- Предлага
пълен набор от детективски услуги-изневери
фирмени тайни, бизнес проблеми,издирвани
личности.Разполага с най-съвремената
аудио, видео и др.специализирана техника
за оптимален доказателствен материал!
Успеваемоста да откриете цялата истина
Ви е гарантирана с високо квалифицирани
частни детективи ,които са бивши
служители на МВР с дългогодишен опит!
Дейността на агенцията се извършва
на територията на цяла България!
Професионализъм,бързина,коректност, достоверност
и защита личната информация е основното ни мото!
Контакти: 0888400413,0897024504
http://http://chasten.detektiv-fox.com »
E-mail:fox@detectiv-bg.com
Детективска Агенция Фокс-основател на „Детективска Колегия“
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/76193/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-foks-veliko-tyrnovo
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Чехия гарантирана работа за жени мъже без такси в България
БЕЗ ТАКСИ В БЪЛГАРИЯ -ЧЕХИЯ-жени,мъже за хотелски персонал /чешки език предимство/
фабрики,складове,заводи,цехове,пералня,пекарна,склад за перилни препарати,цех за ламинат,цех за сортиране на
плодове,строители и общи работници,заварчици СО2,аргон и много други работни места,заплата 650-1200
евро,ТД,осигуровки.За всички позиции седмичен аванс 40 евро,еквивалент на 1000 крони.Подсигурени квартири.Език не се
изисква.Гарантирано започване на работа.Информация работни дни от 9 до 16 ч.на тел/факс-082/823446
http://obiavidnes.com/obiava/76192/chehiya-garantirana-rabota-za-jeni-myje-bez-taksi-v-bylgariya

BenQ TW523
BenQ TW523, 3D, WXGA, 3000lum, 13 000:1, HDMI, USB, колонки, 2.60kg, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/76191/benq-tw523

Масажор за гръб Космо Норд Класик - спрете болката в гърба и кръста!
Как действа:
Облекчава или елиминира болката в гърба и кръста още в първите дни;
Масажира и успокоява мускулите на гърба чрез конфигурацията на "прешлените", от които е съставен;
Поддържа гръбнака по цялата му дължина в седнало или изправено положение
Стимулира мускулите в близост до гръбначния стълб;
Осигурява максимален комфорт при носене;
Материал:
Сертифициран хипоалергичен силиконов гранулат, тестван съгласно водещите световни стандарти за медицински
изделия.
Препоръчва се масажорът да се носи върху леко облекло. Продължителното носене директно върху кожата може да
доведе до зачервяване и / или сърбеж.
Подходящ за хора от всички възрасти работещи в офис, извършващи тежък физически труд, работещи в дома и
градината, при интензивен спорт.
Комплектът съдържа масажор за гръб и масажор за кръст.
За повече информация: http://www.allnewdeals.com/en/deals/157795
http://obiavidnes.com/obiava/76190/masajor-za-gryb-kosmo-nord-klasik---sprete-bolkata-v-gyrba-i-krysta

Самозалепваща се нано подложка за автомобилно табло
Пътувайте комфортно и безопасно с Nanopad - самозалепващата се нано подложка за автомобилното табло!
Красив и полезен аксесоар за всяка кола. Задържа мобилни телефони, GPS навигационни системи, цигари и запалки,
слънчеви очила, червило и др. козметика, химикалки, USB и MP3 плайъри, монети, ключове и др.
Осигурява максимален комфорт при пътуване - задържа всички предмети, които искате да са близо до вас, докато
шофирате.
Задържа предметите при бързо шофиране, рязко спиране, остри завои или минаване през неравности.
За повече информация: http://www.allnewdeals.com/en/deals/160710
http://obiavidnes.com/obiava/76189/samozalepvashta-se-nano-podlojka-za-avtomobilno-tablo

BenQ W1070
BenQ W1070, 1080p, 2000lum, 10 000:1, HDMI, USB, колонки, 2.75kg, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/76188/benq-w1070

Стилен Подарък За всяка дама: Луксозен химикал с кристали SWAROVSKI
Всяка бизнес, маркова или малка кокетна дамска чанта има нужда от химикал! Да запишете телефона си на салфетката
вместо визитка например, да разпишете чек или като стилно допълнение към работния ви тефтер. Днешната ни оферта
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ще зарадва всяка дама, добавяйки незаменим аксесоар очарование към деловия й арсенал.
Характеристики:
Кристали: SWAROVSKI
Цвят на кристалите: Crystal, Rose
Цвят на химикалката: Бял металик, Черен металик, Розов металик
Корпус на химикалката: Метал
Калъф за съхранение: Велур
Сертификат за автентичност на кристалите
За повече информация: http://www.allnewdeals.com/en/deals/161119
http://obiavidnes.com/obiava/76187/stilen-podaryk-za-vsyaka-dama-luksozen-himikal-s-kristali-swarovski

Супер оферта! Сандански: 2 нощувки, закуски, вечери, 3*, 89лв на човек
Идеята за семеен хотел "Аджев хан" 3* произтича от опита и желанието на собственика да предоставя уют и
гостоприемство, така типични за българската възрожденска култура.
С типичната си за пиринския край архитектура, семеен хотел Аджев хан е атрактивно място за отсядане, отличаващ
се от другите хотели в Сандански. Настанявайки се в нашия хотел Вие ще се наслаждавате на традиционият
архитектурен стил, умело съчетан с лукса на съвременните удобства и гостоприемството на българския възрожденски
дом.
През месец Май, 2012 г. хотел Аджев Хан 3* е сертифициран по стандарта за екологичен туризъм и опазване на
околната среда Five-Leaf system.
За настаняване на своите гости хотел Аджев Хан 3* - Сандански предлага 16 комфортно обзаведени двойни стаи, 3
студиа и 2 апартамента. Стаите са с живописна гледка към Пирин планина. Във всяка стая ще видите картини от
български възрожденски художници,пресъздали живота и бита на народа, манастири и архитектурни паметници. Тези
произведения ще ви заредят духовно, връщайки ви назад във времето.
Стаите са оборудвани с:телефон;кабелна телевизия;централно парно;климатик;Wi-Fi интернет;
За повече информация: http://www.allnewdeals.com/en/deals/153945
http://obiavidnes.com/obiava/76186/super-oferta-sandanski-2-noshtuvki-zakuski-vecheri-3-89lv-na-chovek

Супер оферта! СВ.Валентин в хотел "Дарлинг" - Драгалевци!
Вино, романтика, цветя и усмивки... през Февруари всичко е любов! Готови ли сте за истински празник на чувствата в
невероятната атмосфера на хотел "Дарлинг"?! Потопете се в приказна обстановка на топлина, уют и лукс сред
красотата на природен парк Витоша! Заредете се със сила, енергия и романтични емоции!
ВАРИАНТ 1: СВ.ВАЛЕНТИН в хотел "Дарлинг" - Драгалевци! Нощувка + закуска + романтична вечеря за двама в
подножието на парк "Витоша" само за 100 лв. вместо 200 лв. с 50% отстъпка!
ВАРИАНТ 2: СВ.ВАЛЕНТИН в хотел "Дарлинг" - Драгалевци! Нощувка + закуска + романтична вечеря за двама в
подножието на парк "Витоша" само за 103 лв. вместо 206 лв. с 50% отстъпка!
За повече информация: http://www.allnewdeals.com/en/deals/157913
http://obiavidnes.com/obiava/76185/super-oferta-svvalentin-v-hotel-darling---dragalevci

BenQ W1080ST
BenQ W1080ST, 3D, 1080p, 2000lum, 10 000:1, HDMI, USB, колонки, 2.85kg, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/76184/benq-w1080st

"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 !
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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/76183/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas

БЕЗ СКЪПИ РЕМОНТИ! РУСКА НАНО ДОБАВКА„РиМЕТ”- ЕФЕКТ 50 000 км!
Високотехнологичната нано добавка „РиМЕТ” успешно възстановява износването на двигатели, скорости и
диференциали без ремонт с помоща на нано частици.
Лесен за употреба,достатъчно е да излеете „РиМЕТ” в маслото на двигателя или скорости без значение вида на
маслото. Гарантиран дълготраен ефект – 50000 км. и след смяна на маслото. „РиМЕТ” е сертифициран по ISO
9001:2008 от BUREAU VERITAS Certification.
Цени от 15 лв
ЕФЕКТ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ на РиМЕТ :
1. Увеличава компресията и мощността на двигателя.
2. Намалява разхода на гориво.
3. Спира разход на масло в буталната група.
4. Увеличава моторесурса на двигателя и трансмисията.
5. Премахва шум и вибрации на двигател, скорости и диференциали.
Качеството се гарантира от Официалния представител за България: www.rimetbg.com
Информация:0888730087, 0878260718
ДОСТАВКА чрез куриерска фирма ЕКОНТ с наложен платеж
http://obiavidnes.com/obiava/76182/bez-skypi-remonti-ruska-nano-dobavkarimet--efekt-50-000-km

BenQ W1300
BenQ W1300, 3D, 1080p, 2000lum, 10 000:1, HDMI, USB, колонки, 3.40kg, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/76181/benq-w1300

Интериорен дизайн и обзавеждане за баня от Форма - Д
При нас ще намерите оригинални и качествени подови настилки и обзавеждане за баня на едни от водещите испански и
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италиански фабрики.
Предлагаме богат асортимент от керамични плочки, гранитогрес, клинкерни плочи, фасадни плочи, паркет, аксесоари за
баня, мебели за баня,вани, душ кабини, санитарен фаянс и цялостно интериорно обзавеждане, които ще задоволят и
най-смелите Ви очаквания.
Нашият дизайнерски екип ще Ви изготви 3Д визуализиран проект.
http://www.forma-d.bg
http://obiavidnes.com/obiava/76180/interioren-dizayn-i-obzavejdane-za-banya-ot-forma---d

BenQ W1400
BenQ W1400, 3D, 1080p, 2200lum, 10 000:1, HDMI, колонки, 3.90kg, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/76179/benq-w1400

Дрехи втора употреба от затворил магазин!
Дрехи втора употреба от затворил магазин!
Зима и П/Е
200кг второ качество - 2лв/кг
80кг екстра+ първо мъжки дрехи - 5лв/кг
130кг екстра + първо дамски - 4лв/кг
120кг бебешки дрехи - 4лв/кг
100кг детски дрехи екстра + първо дамски - 4лв/кг
130кг дамско лято екстра - 7лв/кг
130 дамско лято екстра + първо - 4лв/кг
- при покупка над 150кг 20% отстъпка
Любенов - 0883303259 Варна
http://obiavidnes.com/obiava/76178/drehi-vtora-upotreba-ot-zatvoril-magazin

BenQ W1500
BenQ W1500, 3D, 1080p, 2200lum, 10 000:1, HDMI, колонки, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/76177/benq-w1500

BenQ W7000+
BenQ W7000+, 3D, 1080p, 2000lum, 50 000:1, HDMI, 6.70kg, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/76176/benq-w7000

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
http://obiavidnes.com/obiava/75678/fosforni-kuki-za-ribolov-bez-stryv

BenQ W750
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BenQ W750, 720p, 2500lum, 13 000:1, HDMI, USB, колонки, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/76175/benq-w750

Компресор за въздух - 50 литра – 220 лева
Компресор за въздух с колела и удобна дръжка за лесно транспортиране. Създаден е да генерира и съхранява въздух под
налягане за инструменти работещи с такъв въздух.
Захранване: 230V/50Hz
Тип компресор: Маслен моноблок
Мощност: 2.5 нр
Максимално: налягане 8bar
Обем на съда: 50л
Дебит на въздуха: 200л/мин
Регулиране на налягането: 2 манометъра
Ниво на шума: 97dB
Тегло: 34
http://obiavidnes.com/obiava/76174/kompresor-za-vyzduh---50-litra--220-leva

БЕНЗИНОВ Мофозен Генератор 3,5 KW, СТАРТЕР И ДИСТАНЦИОННО - ЦЕНА 350 ЛЕВА
Предлагаме на Вашето внимение нови бензин-газ четиритактови генератори "BULPOWER" за монофазен ток,
максимално замерена мощност 3,5 KW, постоянно отдадена мощност - 3 kW, материал: мед/ротор и статор/, въздушно
охлаждане, двигател: GX360- пълно копие на HONDA( 7 HP конски сили), работна честота: 50 Hz. Вграден AVR /
Automatic Voltage Regullator / - вградена платка за автоматично регулиране и стабилизиране на напрежението,
автоматичен предпазител против претоварване на генератора.Запалване:Генератора е оборудван с акумулатор,
дистанционно управление и магнетен стартер. Има 2 броя изходи за 220 V и един изход за 12 V. Нивото на шума е
69-72dB.Размерите му са: дължина 60см., ширина 45см. и височина 45см. Тегло- 48кг. Поддържаме всички резервни части
/без изключение/ на склад. Генераторите са идеални за аварийно захранване на еднофамилни къщи и вили. Доставяме
навсякъде в страната по куриер с наложен платеж/цената на доставката за цяла България е до 35 лв. и се заплаща от
купувача при получаването на генератора.Продажби на едро на всички модели монофазни и трифазни
генератори,инверторни генератори,инверторни електрожени и много други.Разгледайте всички артикули които
предлагаме на адрес:www.mashini-vp.com:За запитвания и поръчки: 0888 953 760 и 0885 902 194
http://www.mashini-vp.com
http://obiavidnes.com/obiava/76173/benzinov-mofozen-generator-35-kw-starter-i-distancionno---cena-350-leva

МОНОФАЗЕН ГЕНЕРАТОР 3.5 KW с колела за по-лесно предвижване
Предлагаме на Вашето внимение нови бензинов четиритактови генератори с колела и дръжки за по-лесно предвижване
на генератора за монофазен ток, максимално замерена мощност 3,5 KW, постоянно отдадена мощност - 3 kW,
материал: мед/ротор и статор/, въздушно охлаждане, двигател: GX360- пълно копие на HONDA( 7 HP конски сили),
работна честота: 50 Hz. Вграден AVR / Automatic Voltage Regullator / - вградена платка за автоматично регулиране и
стабилизиране на напрежението, автоматичен предпазител против претоварване на генератора. Запалване ръчно. Има
3 броя изходи за 220 V и един изход за 12 V. Нивото на шума е 69-72dB.Размерите му са: дължина 60см., ширина 45см. и
височина 45см. Тегло- 48кг. Поддържаме всички резервни части /без изключение/ на склад. Генераторите са идеални за
аварийно захранване на еднофамилни къщи и вили. Доставяме навсякъде в страната по куриер с наложен платеж/цената
на доставката за цяла България е до 35 лв. и се заплаща от купувача при получаването на генератора.Продажби на едро
на всички модели монофазни и трифазни генератори,инверторни генератори,инверторни електрожени и много
други.Разгледайте всички артикули които предлагаме на адрес:www.mashini-vp.com:За запитвания и поръчки: 0888 953
760 и 0885 902 194
http://www.mashini-vp.com
http://obiavidnes.com/obiava/76172/monofazen-generator-35-kw-s-kolela-za-po-lesno-predvijvane

БЕНЗИНОВ МОНОФАЗЕН ГЕНЕРАТОР 3.0 KW - ЦЕНА 280 ЛЕВА
Предлагаме на Вашето внимение нови бензинови четиритактови генератори за монофазен ток с вградена платка за
автоматично регулиране и стабилизиране на напрежението и автоматичен предпазител против претоварване на
генератора. Запалване ръчно. Постоянно отдадена мощност - 3 kW.Материал: мед/ротор и статор/.Въздушно

Страница 58/133

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

09.02.2014

охлаждане.Двигател: GX360.Пълно копие на HONDA( 7 HP конски сили).Работна честота: 50 Hz.Вграден AVR / Automatic
Voltage Regullator /.Запалване: Генератора е оборудван с акумулатор, дистанционно управление и магнетен стартер. Има
2 броя изходи за 220 V и един изход за 12 V. Нивото на шума е 69-72dB. Размерите му са: дължина 60см., ширина 45см. и
височина 45см. Тегло- 46кг.
http://obiavidnes.com/obiava/76171/benzinov--monofazen--generator-30-kw---cena-280-leva

Бензинов двигател 7 конски сили - 220 лева
Вид – 4-ри тактов двигател с въздушно охлаждане, хоризонтален вал. Кубатура, cm3 - 208 Цилиндър, mm – 70х45 Степен
на компресия – 8.5 : 1 Мощност, hp/rpm – 7.0 / 3600 Максимален въртящ момент, kg.m – 1,5 / 2500 Стартиране – ръчно
Смазваща система L – 0.6 Резервоар L – 3.2 Тегло – 15 кг Габарити – 415х380х390
http://obiavidnes.com/obiava/76170/benzinov-dvigatel-7-konski-sili---220-leva

ЕЛЕКТРИЧЕСКА ВЪЖЕНА ЛЕБЕДКА ЗА ДЖИПОВЕ 12 V - 5450 кг. / 13 500 LB winch /
ТЕЛФЕРИ – ЦЕНА 590 лева
Предлагаме на Вашето внимание електрическа въжена лебедка за джипове. Сила на опън: 13 500 LB winch / 12 V - 5450 кг.
Електродвигател: Серийна намотка: 6.0 конски сили/4.5kw, (12v). Водач 4-Way ролков. Предавателно отношение на
редуктора: 265.2:1 (12V) Стоманено въже: диаметър 27 метра of 9.5 мм диаметър.
http://obiavidnes.com/obiava/76169/elektricheska-vyjena-lebedka-za-djipove-12-v---5450-kg--13-500-lb-winch--telfe

Инверторeн електрожен IGBT - 160 ампера - 170 лева
Предлагаме Инверторни IGBT електрожени MMA - 160А Това са електрожени с най-новата разработка на базата на
IGBT транзистори, предназначени за извършване на прецизни заваръчни дейности с всички видове електроди.
Предимствата на тези електрожени са: Намалено импулсно натоварване на мрежата – за предприятия, които имат
ограничение на мощността на електрическата мрежа прилагането на IGBT технологията позволява да се инсталират
повече заваръчни постове. Заваряването не причинява смущения в мрежата – енергията, запасена в кондерзаторната
група, изглажда падовете и пиковете по линията дори в момента на заваряване. Прецизен контрол на заваръчният токкомутацията на напрежението се осъществява с IGBT транзистори. Те се включват и изключват с честота от 800 до
4000 пъти за секунда. За разлика от всички други заваръчни апарати, които се включват от заваръчното управление, но
остават включени, докато мрежовото напрежение премине през "0", то при транзисторите се управлява както
включването така и изключването, което позволява прецизно управление на заваръчния ток. При него мрежовото
напрежение се изправя чрез мостова схема (Ларионов) и се филтрува от подходящ кондензатор с цел да се намалят
пулсациите му. Включването и изключването на транзисторите /за разлика от всички други заваръчни методи/ е
управляемо и алгоритмите за управление на заваръчния процес са предсказуеми. Само времето, през което IGBT
транзисторите са включени (ширината на импулса), определят енергията, която се подава към заваръчния апарат.
Технически характеристики: Инверторен електрожен за ръчно електродъгово заваряване - IGBT технология Вградени
функции: Функция Hot Start - за лесно запалване на дъгата Функция Anti Stick - прекъсване на захранването, за избягване на
залепването на електрода за материала Функция Arc Force - регулиране динамиката на дъгата Защита от
пренапрежение. Малки размери- д/Ш/в : 31/12/19см. Обхват на заваръчния ток: 20 - 160A Захранващо напрежение: 220 V
Захранваща мощност: 5,3 kVA Електроди: до 4,0 мм включително Степен на защита: IP23 Тегло на целия комплект: 6,5
кг Тегло само на електрожена- 4,0кг В комплект със заваръчни кабели,чукче и маска Подходящи са както за
строително-монтажни дейности, така и за домашно ползване.
http://obiavidnes.com/obiava/76168/invertoren-elektrojen-igbt---160-ampera---170-leva

Произвеждаме и предлагаме Инверторни IGBT електрожени MMA-200 Това са електрожени с най-новата разработка на
базата на IGBT транзистори, предназначени за извършване на прецизни заваръчни дейности с всички видове електроди.
Предимствата на тези електрожени са: Намалено импулсно натоварване на мрежата – за предприятия, които имат
ограничение на мощността на електрическата мрежа прилагането на IGBT технологията позволява да се инсталират
повече заваръчни постове. Заваряването не причинява смущения в мрежата – енергията, запасена в кондерзаторната
група, изглажда падовете и пиковете по линията дори в момента на заваряване. Прецизен контрол на заваръчният токкомутацията на напрежението се осъществява с IGBT транзистори. Те се включват и изключват с честота от 800 до
4000 пъти за секунда. За разлика от всички други заваръчни апарати, които се включват от заваръчното управление, но
остават включени, докато мрежовото напрежение премине през "0", то при транзисторите се управлява както
включването така и изключването, което позволява прецизно управление на заваръчния ток. При него мрежовото
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напрежение се изправя чрез мостова схема (Ларионов) и се филтрува от подходящ кондензатор с цел да се намалят
пулсациите му. Включването и изключването на транзисторите /за разлика от всички други заваръчни методи/ е
управляемо и алгоритмите за управление на заваръчния процес са предсказуеми. Само времето, през което IGBT
транзисторите са включени (ширината на импулса), определят енергията, която се подава към заваръчния апарат.
Технически характеристики: Инверторен електрожен за ръчно електродъгово заваряване - IGBT технология Вградени
функции: Функция Hot Start - за лесно запалване на дъгата Функция Anti Stick - прекъсване на захранването, за избягване на
залепването на електрода за материала Защита от пренапрежение. Дигитален Дисплей за моментната мощност в
ампери Малки размери- д/Ш/в : 37/13/20 см. Обхват на заваръчния ток: 20 - 160A Захранващо напрежение: 220 V
Захранваща мощност: 6,3 kVA Електроди: до 4,0 мм включително Степен на защита: IP23 Тегло на целия комплект: 6,8
кг Тегло само на електрожена- 4,3кг В комплект със заваръчни кабели,чукче и маска Подходящи са както за
строително-монтажни дейности, така и за домашно ползване.Разгледайте всички артикули които предлагаме на
адрес:www.mashini-vp.com:За запитвания и поръчки: 0888 953 760 и 0885 902 194
http://www.mashini-vp.com
http://obiavidnes.com/obiava/76167/proizvejdame-i-predlagame-invertorni-igbt-elektrojeni-mma-200-tova-sa-elektrojen

Инверторен електрожен IGBT - 200 Ампера Yellow serie - 200 лева
Произвеждаме и предлагаме Инверторни IGBT електрожени MMA-200 Това са електрожени с най-новата разработка на
базата на IGBT транзистори, предназначени за извършване на прецизни заваръчни дейности с всички видове електроди.
Предимствата на тези електрожени са: Намалено импулсно натоварване на мрежата – за предприятия, които имат
ограничение на мощността на електрическата мрежа прилагането на IGBT технологията позволява да се инсталират
повече заваръчни постове. Заваряването не причинява смущения в мрежата – енергията, запасена в кондерзаторната
група, изглажда падовете и пиковете по линията дори в момента на заваряване. Прецизен контрол на заваръчният токкомутацията на напрежението се осъществява с IGBT транзистори. Те се включват и изключват с честота от 800 до
4000 пъти за секунда. За разлика от всички други заваръчни апарати, които се включват от заваръчното управление, но
остават включени, докато мрежовото напрежение премине през "0", то при транзисторите се управлява както
включването така и изключването, което позволява прецизно управление на заваръчния ток. При него мрежовото
напрежение се изправя чрез мостова схема (Ларионов) и се филтрува от подходящ кондензатор с цел да се намалят
пулсациите му. Включването и изключването на транзисторите /за разлика от всички други заваръчни методи/ е
управляемо и алгоритмите за управление на заваръчния процес са предсказуеми. Само времето, през което IGBT
транзисторите са включени (ширината на импулса), определят енергията, която се подава към заваръчния апарат.
Технически характеристики: Инверторен електрожен за ръчно електродъгово заваряване - IGBT технология Вградени
функции: Функция Hot Start - за лесно запалване на дъгата Функция Anti Stick - прекъсване на захранването, за избягване на
залепването на електрода за материала Защита от пренапрежение. Дигитален Дисплей за моментната мощност в
ампери Малки размери- д/Ш/в : 37/13/20 см. Обхват на заваръчния ток: 20 - 200A Захранващо напрежение: 220 V
Захранваща мощност: 6,3 kVA Електроди: до 4,0 мм включително Степен на защита: IP23 Тегло на целия комплект: 6,8
кг Тегло само на електрожена- 4,3кг В комплект със заваръчни кабели,чукче и маска Подходящи са както за
строително-монтажни дейности, така и за домашно ползване.
http://obiavidnes.com/obiava/76166/invertoren-elektrojen-igbt---200-ampera-yellow-serie---200-leva

Инверторен IGBT електрожен MMA 200N с дигитален дисплей - 260 лева
Предлагаме на Вашето внимание нови инверторени IGBT електрожени MMA 200N с дигитален дисплей – модел и дизайн
2013 година. Това е електрожен с най-новата разработка на базата на IGBT транзистори, предназначен за извършване
на прецизни заваръчни дейности с всички видове електроди. Предимствата на този електрожен са: Намалено импулсно
натоварване на мрежата – за предприятия, които имат ограничение на мощността на електрическата мрежа
прилагането на IGBT технологията позволява да се инсталират повече заваръчни постове. Заваряването не причинява
смущения в мрежата – енергията, запасена в кондерзаторната група, изглажда падовете и пиковете по линията дори в
момента на заваряване. Прецизен контрол на заваръчният ток- комутацията на напрежението се осъществява с IGBT
транзистори. Те се включват и изключват с честота от 800 до 4000 пъти за секунда. За разлика от всички други
заваръчни апарати, които се включват от заваръчното управление, но остават включени, докато мрежовото
напрежение премине през "0", то при транзисторите се управлява както включването така и изключването, което
позволява прецизно управление на заваръчния ток. При него мрежовото напрежение се изправя чрез мостова схема
(Ларионов) и се филтрува от подходящ кондензатор с цел да се намалят пулсациите му. Включването и изключването на
транзисторите /за разлика от всички други заваръчни методи/ е управляемо и алгоритмите за управление на заваръчния
процес са предсказуеми. Само времето, през което IGBT транзисторите са включени (ширината на импулса), определят
енергията, която се подава към заваръчния апарат. Технически характеристики: Инверторен електрожен за ръчно
електродъгово заваряване - IGBT технология.Вградени функции: Функция Hot Start - за лесно запалване на дъгата Функция
Anti Stick - прекъсване на захранването, за избягване на залепването на електрода за материала Функция Arc Force -
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регулиране динамиката на дъгата Защита от пренапрежение. Малки размери.Обхват на заваръчния ток: 20 - 200A
Захранващо напрежение: 220 V Захранваща мощност: 3,9 kVA Cos f: 0,93 Напрежение без товар: 62 V Електроди: до 4,0
мм включително Степен на защита: IP23 Тегло на целия комплект: 6,2 кг Тегло само на електрожена- 3,9кг В комплект
със заваръчни кабели,чукче и маска.Подходящ е както при строително-монтажни дейности, така и за домашно ползване.
http://obiavidnes.com/obiava/76165/invertoren-igbt-elektrojen-mma-200n-s-digitalen-displey---260-leva

Инверторен електрожен MMA 200L - 250 лева
Електрожените от тази серия са изключително олекотени и притежават отлични заваръчни характеристики. Вградени
функции: HOT START - за облекчено запалване на заваръчната дъга. ANTISTICK - против залепване на електрода. ARC
FORCE - за стабилизиране на дъгата по време на заваряването. Гарантирано заваряване с всички видове електроди
стоманени, алуминиеви нераждавейки и др.с дебелина до 5mm. Моделите ”VIKI-MMA200L” са апарати за прецизни и
професионални заварки СПЕЦИФИКАЦИЯ: Дигитален дисплей за използваната моментна мощност. Автоматично
охлаждане с вентилатори. Захранващо напрежение AC V 220/50Hz. Обхват на заваръчния ток /А/: 20-200А Тегло бруто:
8кг. Размери: височина 22см, широчина 16см, дължина 36см Степен на защита IP 21 Входяща мощност- 7,1 (KVA)
Окомплектовка: кабел за маса, кабел с ръкохватка за електроди, маска и аксесоари.Разгледайте всички артикули които
предлагаме на адрес:www.mashini-vp.com:За запитвания и поръчки: 0888 953 760 и 0885 902 194
http://www.mashini-vp.com
http://obiavidnes.com/obiava/76164/invertoren-elektrojen-mma-200l---250-leva

Професионални преводи 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/76163/profesionalni-prevodi-i-legalizaciya-na-dokumenti

ASRock H61 Pro BTC
ASRock H61 Pro BTC, H61, LGA1155, DDR3, PCI-E 3.0 (HDMI), SB5.1, Lan1000, 4x SATA2, ATX
http://obiavidnes.com/obiava/76162/asrock-h61-pro-btc

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/76161/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-blagoevgrad-sandanski-bansko
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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/76160/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/76159/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-plovdiv-stara-zagora-yambol-haskovo-dimi

Бързи кредити от 500 до 1000 лв само за 30 минути.burzikrediti.bg
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/62034/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
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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

Бързи кредити Онлайн от 500 до 1000 лв на burzikrediti.bg
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/76158/byrzi-krediti-onlayn-ot-500-do-1000-lv-na-burzikreditibg

GF GT 630
GF GT 630, 2GB Asus GT630-2GD3-V2, PCI-E, DDR3, 128bit, HDMI & DVI
http://obiavidnes.com/obiava/76157/gf-gt-630

Предлагаме инкубатори
Предлагаме инкубатори полуавтоматични тип люлка.
Температурата се регулира с прецизен терморегулатор.
Капацитета на предлаганите от нас инкубатори е за :
35 яйца, 55, 75 , 100, и най големите който предлагаме
за 150 яйца. Гаранцията която поемаме е една
календарна година .
inkubatorbg@abv.bg
0888291498
Skype - krasi0012
www.inkubatorbg.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/76156/predlagame-inkubatori

AMD R9 280X
AMD R9 280X, 3GB, SAPPHIRE, DDR5, HDMI, DVI-D, DVI-I, DisplayPort
http://obiavidnes.com/obiava/76155/amd-r9-280x

AMD VAPOR-X R9 280X
AMD VAPOR-X R9 280X, 3GB, Sapphire, GDDR5, HDMI, DisplayPort, DVI-D, DVI-I
http://obiavidnes.com/obiava/76154/amd-vapor-x-r9-280x

LG CH12NS30 Blu-Ray ROM & DVDRW Combo
LG CH12NS30 Blu-Ray ROM & DVDRW Combo, черна, SATA
http://obiavidnes.com/obiava/76153/lg-ch12ns30-blu-ray-rom--dvdrw-combo

LG CP40NG10 Blu-Ray ROM & DVDRW Combo
LG CP40NG10 Blu-Ray ROM & DVDRW Combo, външна, Slim, USB
http://obiavidnes.com/obiava/76152/lg-cp40ng10-blu-ray-rom--dvdrw-combo
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ТОНЕР БУТИЛКА ЗА LEXMARK MX310/410/510/511/610/611/DELL B2360/3460/3465 - Static
Control - Неоригинален Заб.: 85 gr.
ТОНЕР БУТИЛКА ЗА LEXMARK MX310/410/510/511/610/611/DELL B2360/3460/3465 - Static Control - Неоригинален Заб.: 85
gr.
http://obiavidnes.com/obiava/76151/toner-butilka-za-lexmark-mx310410510511610611dell-b236034603465---static

Блог на хотел Двореца Велинград
Блог на хотел Двореца Велинград - оферти и мнения на клиенти. Полезни статии за туризъм и отдих сред красивата
природа- http://blog.hotel-dvoreca-velingrad.com
http://obiavidnes.com/obiava/76146/blog-na-hotel-dvoreca-velingrad

Частна Детективска агенция-Фокс
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/76143/chastna-detektivska-agenciya-foks

Частна детективска агенция Фокс-разследване
Частна детективска агенция Фокс-разследване
- Извършва детективски услуги на територията
на цяла България и Европейският съюз!
- Предлага специални,дискретни разследвания
от професионални частни детективи
- ИЗНЕВЕРИ-наблюдение,фото и видео материали,
комуникации,доклад за свършена работа и местонахождение
на "обекта"по време на разследването
- ИЗДИРВАНЕ на лица-локация със съвременни технологии,
установява биологични родители
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- КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ-за частни лица и фирмипазари,продажби,покупки и др.
- Операции под прекритие и вътрешни разследвания
- СПРАВКИ-биографични данни-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация,
проследяване на активи и пасиви.
- JPS системи за проучване и наблюдение,
монтаж на скрито видео и аудио наблюдениев сгради и автомобили, както и откриване на скрити
микрофони и камери
- КОМПЮТЪРНИ ПРОГРАМИ за сигурност и проследяване
на комуникации.
Частните детективи от агенция FOX ви гарантират професионални
и надеждни резултати ,напълно Дискретно!
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://obiavidnes.com/obiava/76142/chastna-detektivska-agenciya-foks-razsledvane

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/76139/inkubatori---avtomatichni-termoregulator-s-pic-kontroler

Земеделска земя купувам на изгодни цени за централна Северна България
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/76138/zemedelska-zemya-kupuvam-na-izgodni-ceni-za--centralna-severna-bylgariya

Земеделска земя купувам в общини Павликени , Сухиндол, Горна Оряховица...
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,
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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/76137/zemedelska-zemya-kupuvam-v-obshtini-pavlikeni--suhindol-gorna-oryahovica

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,
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/76136/zemedelska-zemya-kupuvam--0886236248

Земеделска земя купувам на изгодни цени за обл.Русе,ШУМЕН,Търговище,Силистра,Разград
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/76135/zemedelska-zemya-kupuvam-na-izgodni-ceni-za-oblruseshumentyrgovishtesilistraraz

Лаптоп HP 6910p Промоция !!! Гаранция: 6 месеца
HP 6910p

Дисплей: 14.1" (35.81 см) 1280х800

Процесор: Intel Core Duo T7500 (2 x 2,20Ghz) L2=4MB Cache
Рам памет: 2GB DDR2
Твърд диск: 120GB SATA
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Оптика: DVD-RW Гаранция: 6 месеца
http://obiavidnes.com/obiava/76133/laptop-hp-6910p-promociya--garanciya-6-meseca

Компютър Dell OptiPlex 620.С 6 месеца гаранция
Dell OptiPlex 620
+ Intel Pentium Dual Core 2.8GHz, ( 4 MB L2 Cache, 800 MHz FSB)
+ 2 GB DDR2
+ 160 GB SATA II 7200 rpm
+ Intel
+ DVD-ROM
http://obiavidnes.com/obiava/76132/kompyutyr-dell-optiplex-620s-6-meseca-garanciya

Перфектен 17 ичов монитор Aoc 177sa Монитор .6 Месеца Гаранция
Тип: LCD, Размер на екрана: 17 инча, Формат на картината: 5:4, Разделителна способност: 1280 x 1024, Време за
реакция: 5 ms, Яркост: 300 cd/m2, Статичен контраст: 700:1, Тунер: , VGA (D-sub): Да, DVI: Не, HDMI: Не, DisplayPort:
Не
http://obiavidnes.com/obiava/76131/perfekten-17-ichov-monitor-aoc-177sa-monitor-6-meseca-garanciya

Лаптоп Dell Latitude E5400 втора употреба. Гаранция : 6 месеца
Лаптоп втора употреба Dell Latitude E5400
ПРОМОЦИЯ !!! ПРОМОЦИЯ !!! ПРОМОЦИЯ !!!
Процесор: Intel Core 2 Duo P8400 – 2.26GHz, FSB 1066MHz, 3MB L2 Cache
Памет: 2GB DDR2 800MHz
Твърд диск:160GB SATA
Оптично устройство: DVD-RW
Екран: 14.1-inch ( 1280 x 800 )
Видео Карта: Intel GMA 4500 до 1024 MB, VGA
Гаранционен срок 6 месеца.
http://obiavidnes.com/obiava/76130/laptop-dell-latitude-e5400-vtora-upotreba-garanciya--6-meseca

KONICA MINOLTA BZIHUB C6500 Цена: 10900.00 лв
ПРОМОЦИЯ !!!
KONICA MINOLTA BIZHUB C6500
Параметри на копира
Максимален формат А3++ (13’’x19’’)
65 копия А4/минута цветни и черно-бели
36 копия А3/минута цветни и черно-бели
Увеличение и намаление от 25 до 400% през 0.1%
Универсална касета за хартия 3x500 л. (A6 - A3++, 64 - 210 гр.)
Ръчна касета за 100л.; (A5 - A3++, 64 - 300 гр.)
Параметри на лазерен принтер + DUPLEX
Fiery IC-408/ 2,8Ghz+HDD 80GB/SATA
Разделителна способност 600 x 600 dpi (600 х 2400) dpi)
Максимален печатаем формат А3++ (330х487мм)
Печатаемо поле-максимално до 318х478мм
Банерпринт формат (300х1200мм)
Емулация – PS3, PDF, TIFF
Интерфейс – Eternet 10/100/1000 BaseT
LINE / DOT print (stochastic)
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Параметри на скенера
TWAIN Scan
Scan to e-mal, ftp, box, HDD + DADF
Резолюция 600x600 dpi
Размер на скенера A5 до A3+
Формат на сканиране – PDF, TIFF
http://obiavidnes.com/obiava/76129/konica-minolta-bzihub-c6500-cena-1090000-lv--promociya--promociya--promoci

KONICA MINOLTA BIZHUB 361 Цена: 1700.00 лв
ПРОМОЦИЯ !!!
KONICA MINOLTA BIZHUB 361
Характеристики на копира :
Процес на копиране : Електрофотографски лазер
Тонер система : Simitri™ полимеризиран тонер
Скорост на печат :
A4: до 36 стр/мин
A3: до 23 стр/мин
A4 автоматичен двустранен печат: до 36 стр/мин
Време първо копие/принт : 3.6 сек. (A4)
Време загряване : Приблизително 30 сек.
Резолюция на копиране : 600 x 600 dpi
Градации : 256 градации
Многократно копиране : 1 - 999, режим на прекъсване
Формат на оригинала : A5 – A3
Магнификация : 25 - 400% през 0.1% стъпка
Автоматично приближаване/намаляване
Функции на копиране :
Заглавна страница, Вмъкване на корица или страница
Копиране на книга
Повторение на изображение
Proof копиране
Повторно отпечатване на заявка
Запаметяване на настройки на заявки
Подложка, Подпечатване
Характеристики на принтера :
Резолюция на принтиране : Еквивалентна на 2,400 x 600 dpi
Controller CPU Celeron @ 600 MHz 32BIT
Език за принтиране : PCL 5e/6, PostScript 3
Операционни системи :
Windows 2000/XP/XP64
Windows VISTA 32/64
Windows VISTA DPWS support
Macintosh 9.x /10.x
Server 2000/2003/2003 x64
Unix/Linux/Citrix
Функции на принтера :

Страница 68/133

ПРОМОЦИЯ !!! ПРОМОЦИЯ !!!

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

09.02.2014

Директен печат : от TXT, PCL, PS, TIFF, XPS *, PDF и криптирани PDF файлове (опция)
Печат от USB памет
Мискмедиа и миксплекс
Програмиране на заявки "Easy Set”
Подложка, Воден знак
Характеристики на скенера :
Скорост на сканиране : Черно-бяло: До 70 оригинала/минута (300 dpi през ADF)
До to 50 oригинала/минута (600 dpi през ADF)
Резолюция на сканиране : 600 x 600 dpi
Режими на сканиране :
Network TWAIN scan (изисква хард диск HD-509)
Scan-to-eMail
Scan-to-FTP
Scan-to-SMB
Scan-to-Box (изисква хард диск HD-509)
Scan-to-DPWS
Scan-to-USB
Scan-to-WebDAV
Формати на файловете : PDF, TIFF, XPS (изисква хард диск HD-509), криптиран PDF
Дестинации на сканиране : 1,000 (2,000 с опцията хард диск), LDAP поддръжка
Функции на сканиране : Анотация (текст/време/дата) за PDF
До 400 програмирани заявки
Характеристики на факса :
Стандарт на факса : Super G3
Трансмисия : Аналогова,
С хард диск HD-509:
i-Fax, IP-Fax, SIP-Fax
Резолюция на факса : Макс.: 600 x 600 dpi (ултрафина)
Компресия на факса : MH, MR, MMR, JBIG
Факс модем : До 33.6 Kbps
Дестинации на факса : 1,000 (2,000 с опция хард диск)
Функции на факса : Проверка състоянието на факс получател, Смяна на времето, PC-Fax, Получаване в конфиденциална
кутия (изисква хард диск HD-509), Получаване на eMail, FTP, SMB
Характеристики на системата :
Памет на системата : 1 GB
Хард диска на системата : 60 GB
Интерфейс : 10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet USB 2.0 (опция)
Автоматичен листоподавач :до 80 оригинала A5 – A3 35 - 128 гр/м2
Paper size : A5 - A3
Нестандартни размери хартия : Paper weight 50 - 210 г/м
http://obiavidnes.com/obiava/76128/konica-minolta-bizhub-361-cena-170000-lv--promociya--promociya--promociya-

KONICA MINOLTA BZIHUB C650 Цена: 3200.00 лв
ПРОМОЦИЯ !!!
KONICA MINOLTA BIZHUB C650
Характеристики на копира :
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Процес на копиране : Електростатично лазерно копиране, тандемно, индиректно
Тонер система : Simitri® HD полимеризиран тонер
Скорост на печат :
A4: Цветно - 50 стр/мин
Черно-бяло - 65 стр/мин
A3: Цветно - 25 ст/мин
Черно-бяло - 32 стр/мин
A4 автоматичен двустранен печат:
Цветно - 25 стр/мин
Черно-бяло - 32.5 стр/мин
Време първо копие/принт :
Цветно A4: 6.0 сек.
Черно-бяло A4: 3.8 сек.
Време загряване : Прибл. 85 сек.
Резолюция на копиране : 600 x 600 dpi
Градации ; 256 нива
Многократно копиране : 1 - 9,999, режим на прекъсване
Формат на оригинала : A5 - A3
Магнификация : 25 - 400% в 0.1% стъпки
Автоматично увеличаване и намаляване
Функции на копиране :
Раздели, вмъкване на корица и страници
Proof копие
Тест принт за настройка
Digital art
Повторно извиквне на заявки
Запаметяване на заявки
Режим на постер
Подложка, Печат, Защита на копие
Характеристики на принтера:
Резолюция на принтиране : Еквивалентна на 1,800 x 600 dpi
Controller CPU : PowerPC MC7448 @ 867 MHz 64 BIT
Език за принтиране :
PCL 6c (PCL 5c XL3.0)
PostScript 3
Операционни системи :
Windows 2000/XP/XP64
Windows VISTA 32/64
Server/2000/2003/2003 x64
Macintosh 9.x/10.x
Unix/Linux/Citrix
Функции на принтера :
Директен печат от PCL, PS; TIFF, PDF и криптиран PDF
Мискмедиа и миксплекс
Програмиране на заявки Easy Set
Подложка, Воден знак, Защита при копиране
Характеристики на скенера :
Скорост на сканиране :
Цветно: 70 стр/мин (300 dpi през DF)
Черно-бяло: 70 стр/мин (300 dpi през DF)
Резолюция на сканиране : 600 x 600 dpi
Режими на сканиране :
Мрежово TWAIN сканиране
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Scan-to-eMail
Scan-to-FTP
Scan-to-SMB
Scan-to-Box
Формати на файловете : JPEG, TIFF, PDF, компактен PDF, криптиран PDF
Дестинации на сканиране : 2,100 (единична, групова), LDAP поддръжка
Функции на сканиране :
Annotation (text/time/date) for PDF
up to 400 job programs
Характеристики на факса:
Стандарт на факса : Super G3
Трансмисия : Аналогов, i-Fax, IP-Fax, SIP-Fax
Резолюция на факса : 600 x 600 dpi (ultra-fine)
Компресия на факса : MH, MR, MMH, JBIG
Факс модем : до 33.6 Kbps
Дестинации на факса : 2,100 (единични, групови)
Функции на факса :
Проверка състоянието на факса получател
Смяна на времето
PC-Факс
Получаване в конфиденциална кутия
Получаване към eMail, FTP, SMB
до 400 заявки за програмиране
Характеристики на системата :
Памет на системата : 1,024 MB
Хард диска на системата : 60 GB
Интерфейс : 10-Base-T/100-Base-T/1000-Base-T Ethernet,USB 2.0
Автоматичен листоподавач : До 100 оригинала
A6 - A3
35 - 210 г/м
http://obiavidnes.com/obiava/76127/konica-minolta-bzihub-c650-cena-320000-lv--promociya--promociya--promociya-

KONICA MINOLTA BIZHUB 250 Цена: 950.00 лв ПРОМОЦИЯ !!! ПРОМОЦИЯ !!! ПРОМОЦИЯ
!!!
Цифрова черно-бяла копирна машина Minolta Bizhub 250, лазерен мрежов принтер, мрежов скенер, формат А3
Тип - дигитален копир, мрежови принтер (опция), скенер (опция) и факс (опция)
Формат - до А3
Разделителна способност - 600x600 dpi при копиране и печат, 600x600 dpi при сканиране
Скорост на копиране А4 - 25 стр/мин. (1-во копие < 5.3 сек.), А3 - 14 стр/мин., до 70 стр/мин. при сканиране
Многократно копиране - 1?999
Мащабиране - 25?400%
Контрол на контраста - 256 полутона на сивото
Факс - 33.6 Kbps, 600x600 dpi
Хартиен носител - обикновена хартия до 210 g/m2 (през байпаса), фолио
Тави за хартия - 2x500 листа (80 g/m2) + 1x150 байпас (up to 3650 листа)
ADF, дуплекс - опция, да
Интерфейс - USB, Parallel IEEE 1284 (опция), 10/100 Base TX
Памет - 192 MB (up to 320 MB)
Други - копиране в черен цвят, електронен сортер, автоматично двустранно копиране (опция), 40 GB HD (опция)
Размери - 677x710x718 mm
Тегло - 74.0 kg
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http://obiavidnes.com/obiava/76125/konica-minolta-bizhub-250-cena-95000-lv--promociya--promociya--promociya-

KONICA MINOLTA BIZHUB 601 Цена: 3400.00 лв
ПРОМОЦИЯ !!!

ПРОМОЦИЯ !!! ПРОМОЦИЯ !!!

KONICA MINOLTA BZIHUB 601
Характеристики на копира :
Процес на копиране : електрофотографски лазер
Тонер система : Simitri® полимеризиран тонер
Скорост на печат :
A4: до 60 стр/мин
A3: до 35 стр/мин
A4 автоматичен двустранен печат: до 60 стр/мин
Време първо копие/принт : 3.3 секунди
Време загряване : приблизително 270 секунди
Резолюция на копиране : 1,200 x 600 dpi
Градации : 256 нива
Многократно копиране : 1-9999; режим на прекъсване
Формат на оригинала : A5-A3
Магнификация : 25-400% през 0.1% стъпка; автоматично приближаване/отдалечаване
Функции на копиране : заглавна страница; вмъкване на корица и страница; копиране на книга;повтаряне на изображение;
Proof копиране; извикване на заявка; памет за настройка на заявка; подложка; подпечатване
Характеристики на принтера:
Резолюция на принтиране : еквивалентна на 2,400 x 600 dpi
Език за принтиране : PCL5e/6; PostScript 3
Операционни системи :
Windows 2000/XP/XP64
Windows VISTA 32/64
Windows VISTA DPWS support
Windows Server 2000/2003/2003 x64 Macintosh 9.x/10.x Unix/Linux/Citrix
Функции на принтера :
директен печат от TXT, PCL, PS, TIFF,
XPS*; PDF и криптиран PDF файлове (опция); принтиране от USB памет*;
миксмедиа и миксплекс; програмиране на заявки Easy Set; подложка; воден
знак
* изисква опция хард диск
Характеристики на скенера :
Скорост на сканиране :
Черно-бяло: до 75 оригинала в минута (300 dpi през ADF)
Цветно/Черно-бяло 600 dpi: до 75 оригинала в минута (600 dpi през ADF)
Резолюция на сканиране : максимална 600 x 600 dpi
Режими на сканиране :
Мрежово TWAIN сканиране*
сканиране към емейл
сканиране към FTP
сканиране към SMB
сканиране към кутия (Box)*
сканиране към DPWS; сканиране към USB
сканиране към WebDAV
*изисква опция хард диск
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Формати на файловете : PDF, TIFF, XPS*, криптиран PDF
* изисква опция хард диск
Дестинации на сканиране : 1,000 (2,000 с опция хард диск), LDAP поддръжка
Функции на сканиране : Анотация (текст/време/дата) заPDF; до 400 програми за заявки
Характеристики на факса :
Стандарт на факса : Super G3
Трансмисия : аналогова, i-Fax*, IP-Fax*, SIP-Fax*
* изисква опция хард диск
Резолюция на факса : максимално 600 x 600 dpi (ултрафина)
Компресия на факса : MH, MR, MMR, JBIG
Факс модем : до 33.6 Kbps
Дестинации на факса : 1,000 (2,000 с опция хард диск)
Функции на факса : проверка състоянието на факса получател; смяна на времето; PC-факс; получаване в конфиденциална
кутия*; получаване в емейл, FTP, SMB
* изисква опция хард диск
Характеристики на системата :
Памет на системата : 1 GB
Хард диска на системата : 80 GB
Интерфейс : 10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet
USB 2.0 (optional)
Автоматичен листоподавач : до 100 оригинала; A5-A3; 50-200 g/m
http://obiavidnes.com/obiava/76124/konica-minolta-bizhub-601-cena-340000-lv--promociya--promociya--promociya-

KONICA MINOLTA BZIHUB PRO 1050 Цена: 6900.00 лв
ПРОМОЦИЯ !!!

ПРОМОЦИЯ !!! ПРОМОЦИЯ !!!

KONICA MINOLTA BIZHUB PRO 1050
Simitri HD полимеризиран тонер
Метална конструкция
Скорост :105 стр./мин
Месечно натоварване :1, 500 000 страници месечно
Тегло на хартията :300 гр/м2 от касета
Дуплекс
CS Remote Care – система за дистанционно управление и диагностика на устройството
Книжка от 100 страници
Възможности за вариране големината на телчетата
Лесен за оператора 12 цветен сензорен екран за управление
Миксмедия – бели и цветни листа от различни тави
Миксплекс – едностранен/двустранен печат – превключване между операциите
Разнообразни опции за довършване;
Топло лепило – лепене на книга от 3 см дебелина
Подмяна на тонера в движение (по време на печат)
Изрязване на книги и брошури
http://obiavidnes.com/obiava/76123/konica-minolta-bzihub-pro-1050-cena-690000-lv--promociya--promociya--promo

5-те Най-сигурни начина за печалба от интернет
Всеки може да си създаде печеливша работна среда в интернет и да печели от него приходи използвайки само
безплатните възможности на интернета.Без да влага лични срества използвайки само безплатните
приложения.Предлагаме ви 5-те Най-сигорни печеливши възможности за печелене от интернет.Посетете нашия сайт и
ще получите подробна информация с илюстрации на Български езикhttp://startbux.webnode.com/
http://obiavidnes.com/obiava/76122/5-te-nay-sigurni-nachina-za-pechalba-ot-internet
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ЗАКОННА И СИГУРНА ПЕЧАЛБА ПО ИНТЕРНЕТ
Аз се занимавам с PTC вече 18 месеца и си докарвам по около 300$ на месец. Работата е лесна и дстъпна за всеки, който
има желание да се занимава както и достатъчно свободно време пред компютъра. Около 1 час на ден е напълно
достатъчен, за да взимате средната работна заплата в България. Това не са "лесни пари" както много лъжливи обяви в
интернет пространството гласят. За сметка на това обаче можем да сме убедени, че ще си получим парите на 100%.
Няма ограничение на това колко можем да печелим, може да взимаме по 50$ на месец, може и по 500$. На запад има
хора, които правят по над 3000 само от PTC. Ако сте заинтересовани и искате повече информация прегледайте сайта
www.partybux.ovo.bg или ни пишете на Skype име obqva10 Сложил съм и ДОКАЗАТЕЛСТВА за извършените плащания
Поздрави, Галин Кръстев :)
http://obiavidnes.com/obiava/76121/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

СИГУРНА РАБОТА
Предлагаме ви сигурна работа по интернет небходимо ви е само 30 мин. на ден.Допълнете свободното си време и
увеличете доходите си.Работата е лесна и всеки може да се справи с лекота.Можете да работите от дома си или офиса
ви.В нашия сайт можете да намерите подробности как се плаща и всичко което ви интересува вищте в сайта ни
www.partybux.ovo.bg skype име- obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/76120/sigurna-rabota

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/76119/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt

KONICA MINOLTA BIZHUB 750 Цена: 2900.00 лв
ПРОМОЦИЯ !!!

ПРОМОЦИЯ !!! ПРОМОЦИЯ !!!

Konica Minolta Bizhub 750
Характеристики на копира
Процес на копиране : Електростатично лазерно копиране
Тонер система : Полимеризиран тонер
Скорост на печат : A4: 75 стр/мин
A3: 43 стр/мин
Време на първо копие/принт : 2.9 сек. (A4)
Време за загряване : Прибл. 300 сек.
Резолюция на копиране : 1,200 x 600 dpi (интерполирана)
Градации : Еквивалентни на 256 градации
Многократно копиране : 1 - 9,999, обратно отброяване, режим на прекъсване
Формат на оригинала : A5 - A3
Магнификация : 25 - 400% in 0.1% steps
Характеристики на принтера
Резолюция на принтиране : Макс.: 2,400 x 600 dpi (интерполирана)
Controller CPU : Intel Celeron 650 MHz
Операционни системи : Windows 98/ME/NT4.0/2000/XP/2003 Server
Macintosh 9.x/10.x
Характеристики на скенера
Резолюция на скенера : 600 x 600 dpi
Режим на сканиране : TWAIN мрежово сканиране, Scan-to-eMail, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan-to-Box/HDD ( с опция
хард диск)
Формати на файлове : TIFF, PDF
Дестинации на сканиране : LDAP поддръжка
Характеристики на факса
Компресия на факса : MH, MR, MMR, JBIG
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Факс модем : до 33.6 Kbps
Характеристики на системата
Хард диска на системата : 40 GB (споделена с копира)
Интерфейс : 10-Base-T/100-Base-TX Ethernet (standard), USB 2.0 (optional), IEEE 1284 (optional)
Автоматично листподаващо устройство : До 100 оригинала (стандартно)
Формат : A6 - A3 необрязан формат
Тегло на хартията ; 60 - 200 г/м
http://obiavidnes.com/obiava/76118/konica-minolta-bizhub-750-cena-290000-lv--promociya--promociya--promociya-

KONICA MINOLTA BIZHUB 362 Цена: 1400.00 лв
ПРОМОЦИЯ !!!

ПРОМОЦИЯ !!! ПРОМОЦИЯ !!!

KONICA MINOLTA BIZHUB 362
Копирни Спецификации
Процес на копиране :Електростатично лазерно копие
Тонер система:Simitri ™ - полимеризиран тонер
Copy / скорост на печат A4 моно (копия в минута):36 Страници
Copy / скорост на печат A3 моно (копия в минута):20 Страници
Autoduplex скорост A4 моно (копия в минута): 36 Страници
Първа копиране / принтиране моно (сек) :5.3
Време загряване (сек):Прибл. 24
Резолюция на копиране (DPI): 600 х 600
Нюанси :256
Multi-копие: 1-999, режим на прекъсване
Формат на оригинала:До A3
Увеличение: 25 - 400% през 0.1% стъпка
Autozooming
Функции на копиране:Cover и страница вмъкване, копиране на книга, Повторение на изображение, доказателство копие,
памет за настройка на заявки, Подложка, печат, воден знак (с опция хард диск)
Спецификации на принтера
Резолюция на печат (DPI):600 х 600
Controller CPU Speed:300MHz
Език за описание на страница:PCL 6, PostScript 3
Операционни системи:
Windows NT4.0/2000/XP/XP64/Vista/Vista64
Windows Server 2000/2003/2003 x64/Server2008
Macintosh OS 9.2 или по-нова
Macintosh OS X 10.2,3,4 / 10.4 Intel или късно
Unix / Linux / Citrix
Шрифтове на принтера:80x PCL Latin 136x PostScript 3 Emulation Latin
Характеристики на скенера
Скорост на сканиране моно (оригинала в минута):до 70
Резолюция на сканиране (DPI):Max:. 600 х 600
Режими на сканиране:Network TWAIN сканиране (по избор), сканиране към е-мейл, сканиране към FTP, сканиране към SMB,
сканиране към кутия (по желание)
Формати на файлове:PDF, TIFF
Дестинации на сканиране:540, LDAP поддръжка
Спецификации на факса
Факс стандарт:Super G3 (опция)
Трансмисия:Аналогова, I-Fax, IP-Fax
Резолюция на факса (DPI):Max:. 600 х 600
Fax компресия:MH, MR, MMR, JBIG
Факс модем (Kbps):33.6
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Дестинации на факса:540
Функции на факса:Поискване, Memory предаване, получаване на приятел / SMB / Box
Спецификация Потребителят кутия
Box функционалност:По избор
Max. потребителски кутии:1000
Тип на потребителски кутии:Обществено, лично (с парола или идентификация), защитен печат
Функционалност Потребителят кутия:Повторно отпечатване, изтегляне и изпращане на
Спецификации на системата
Стандартна памет на системата (MB):192
Системна памет по избор (MB):320
Хард диска на системата по избор (GB):40
Интерфейси стандарт:10-Base-T/100-Base-TX Ethernet, USB 2.0
Интерфейси незадължителни:Parallel IEEE1284
Мрежови протоколи:TCP / IP, IPX / SPX, AppleTalk (EtherTalk), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP
Автоматично подаване на документи:
Допълнителни
До 80 оригиналите
A5 - A3
35 - 128 грама / m
http://obiavidnes.com/obiava/76117/konica-minolta-bizhub-362-cena-140000-lv--promociya--promociya--promociya-

KONICA MINOLTA BZIHUB 282 Цена: 1600.00 лв
ПРОМОЦИЯ !!!

ПРОМОЦИЯ !!! ПРОМОЦИЯ !!!

KONICA MINOLTA BIZHUB 282
Спецификации на копира
Процес на копиране : Electrophotographic laser
Тонер: Simitri®- polymerised toner
Скорост копиране/принтиране А4 :28 cpm
Скорост копиране/принтиране А3 : 17 cpm
Автодуплекс А4: 28 cpm
Време за първо копие (А4): 5.3 sec
Време за загряване :24 сек
Резолюция на копира :600 x 600 dpi
Градация на сивото:256 нива
Multi-copy :1–999, interruption mode
Формат:Максимално А3
Мащабиране:25–400% в стъпки по 0.1%, Autozooming
Функции на копира:
Cover and page insertion, book copy, image repeat, proof copy,
job setting memory
Overlay, stamp, watermark, (with optional hard disc)
Спецификации на принтера
Резолюция:600 x 600 dpi
Контролер:300MHz
Език:PCL 6, PostScript 3
Операционна система:
Windows NT4.0/2000/XP/XP64/Vista/Vista64
Windows Server 2000/2003/2003 x64/Server2008
Macintosh OS 9.2 or later
Macintosh OS X 10.2,3,4/10.4 Intel or later
Unix/Linux/Citrix
Шрифтове :80x PCL Latin, 136x PostScript 3 Emulation Latin
Функции на принтера:Mixmedia and mixplex, Job programming “Easy Set”, Overlay,
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Watermark
Спецификации на скенера
Скорост на сканиране:
70 opm (200 dpi via ADF)
41 opm (600 dpi via ADF)
Резолюция:Максимално: 600 x 600 dpi
Scan modes :Network TWAIN scan (optional), scan-to-eMail, scan-to-FTP,
scan-to-SMB, scan-to-Box (optional)
Формати:PDF, TIFF
Дестинации на сканиране:540, LDAP support
Спецификации на факса (опция)
Факс:Super G3
Факс трансмисия:Analogue, i-Fax, IP-Fax
Резолюция на факса:Максимално: 600 x 600 dpi (ultra-fine)
Компресия:MH, MR, MMR, JBIG
Модем :До 33.6 Kbps
Факс дестинации:540
Функции на факса:Polling, Memory Transmission, Receipt to eMail/SMB/Box
User box specification (optional):Max. user boxes :1,000
Type of user boxes :Public, personal (with password or authentication), secure print
User box functionality :Reprint, download, sending
Спецификации на системата
Памет :Стандартно: 192 MB, Максимално: 320 MB
Хард диск (опция) :40 GB
Интерфейс:
10-Base-T/100-Base-TX Ethernet, USB 2.0,
Parallel IEEE1284 (optional)
Мрежови протоколи:
TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk (EtherTalk), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP
Автоматичен подавач на оригинали (опция):Up to 80 originals, A5–A3, 35–128 gsm
Размер на хартията:A6–A3
Тегло на хартията:50–210 gsm
Входен капацитет:Стандартно: 1,150 листа, Максимално: 3,650 листа
Tray 1 :500 листа, A5–A3, 60–90 gsm
Tray 2 :500 листа, A5–A3, 60–90 gsm
Ръчен байпас:150 листа, A6–A3, 50–210 gsm
Tray 3 (опция):500 листа, A5–A3, 60–90 gsm
Tray 3+4 (опция):2x 500 листа, A5–A3, 60–90 gsm
Large capacity cabinet
(опция):2,500 sheets, A4, 60–90 gsm
Автоматичн дуплекс:A5–A3, 60–90 gsm
Finishing modes (опция) :Offset, group, sort, staple, punch, centre-fold, booklet, mailbin sort
Изходен капацитет:(с финишър) :Максимално: 1,200 листа
Изходен капацитет(без финишър) :Максимално: 200 листа
Stapling capacity :50 листа
Месечно натоварване :Препоръчително: 7000/Максимално: 28.000
Живот на тонера:17.500
Живот на барабана/девелопера :80,000
Консумация на енергия:220-240 V / 50/60Hz, Less than 1.47 KW (system)
Размери(W x D x H, mm) :677 x 710 x 718
Тегло: 74 kg
http://obiavidnes.com/obiava/76116/konica-minolta-bzihub-282-cena-160000-lv--promociya--promociya--promociya-
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KONICA MINOLTA BIZHUB C220 Цена: 2400.00 лв
ПРОМОЦИЯ !!!

ПРОМОЦИЯ !!! ПРОМОЦИЯ !!!

KONICA MINOLTA BIZHUB C220
Характеристики на копира:
Скорост:
22 коп. в мин. А4 ф-т едноцветно и цветно
12 коп. в мин. А3 ф-т едноцветно и цветно
Разделителна способност:600 dpi х 600 dpi
Полутонове:256 нива
Регулиране на мащаба:25% - 400%, стъпка 0.1%
Брой копия в серия :1 - 9 999
Формат на оригинала:А5 до А3
Характеристики на принтера:
Скорост:
22 коп. в мин. А4 ф-т едноцветно и цветно
12 коп. в мин. А3 ф-т едноцветно и цветно
Разделителна способност:1 800 dpi х 600 dpi
Език на принтера (емулация):PCL6c, PostScript 3
Характеристики на скенера:
Скорост:
до 70 оригинала А4/мин. (300 dpi през DF)
до 40 оригинала А4/мин. (600 dpi през DF)
Разделителна способност:600 dpi x 600 dpi
Режим на сканиране:Мрежово TWAIN сканиране, Scan-to-FTP, Scan-to-eMail, Scan-to-box
Формат на файловете:JPEG, TIFF, PDF, Compact PDF, Encrypted PDF
Характеристики на системата:
Памет: 2 048 MB, 250 GB HDD
Интерфейс:10/100/1000Base-TX (Gigabit) Ethernet, USB 2.0
Автоматичен дуплекс (ADU): A5 до А3+, 64 до 256 g/m2
Листоподаващи касети (стандартно):
Касета 1: 500 листа, А5 до А3, 60 до 256 g/m2
Касета 2: 500 листа, А5 до А3+, 60 до 256 g/m2
Мултибайпас (ръчно): 150 листа, А6 до А3+, нестандартни размери,банер до 1 200 mm х 297 mm
Входящ капацитет хартия:
Стандартно: 1 150 листа
Максимум: 3 650 листа
Тегло на печатаема хартия: 60 до 271 g/m2
Автоматично двустранно подаване на оригинали (RADF): НЕ (опция)
Месечно натоварване:Препоръчително: 25 000 страници;Максимално: 35 000 страници
Размери ( Ш х Д х В, mm ):643 x 842 x 770
http://obiavidnes.com/obiava/76115/konica-minolta-bizhub-c220-cena-240000-lv--promociya--promociya--promociya-

KONICA MINOLTA BIZHUB C280 Цена: 2500.00 лв
ПРОМОЦИЯ !!!

ПРОМОЦИЯ !!! ПРОМОЦИЯ !!!

Konica Minolta Bizhub C280
Спецификации на копира :
Процес на копиране :Електростатично лазерно копиране; Тандемно; Индиректно
Тонер система :Simitri HD® - полимеризиран тонер
Скорост на копиране/принтиране A4 (копия/мин) :28
Скорост на копиране/принтиране A3 (копия/мин) :17
Първо копие/принт моно (сек) :7.5
Първо копие/принт цветно (сек) :11
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Време загряване (сек) :Прибл. 45 *
* Времето загряване може да варира, в зависимост от операционната среда и употребата
Резолюция на копиране (dpi) :600 x 600
Полутонове :256 нива
Формат на оригинала :A5-A3
Магнификация :25-400% през 0.1% стъпка; Автоматично приближаване/отдалечаване
Функции на копиране :Заглавна страница; вмъкване на корица и вътрешна страница; тестово копие (печатно и на екран);
тест печат за настройка; Digital art функции; памет за настройка на заявки; режим постер; повтаряне на изображение;
подложка; воден знак; печат; защита на копирането; поставяне на карта
Спецификации на принтера :
Резолюция на печат (dpi) :1,800 x 600
Тип контролер CPU:MPC8533 @ 667 MHz
Език за принтиране :PCL 6c (PCL 5c + XL3.0);
PostScript 3 (CPSI 3017)
Операционни системи :
Windows 2000/XP/XP64
Windows VISTA 32/64
Windows DPWS support
Windows Server 2000/2003/2003x64/2008/2008x64
Macintosh 9.x/10.x
Unix/Linux/Citrix
Шрифтове на принтера :80x PCL Latin; 137x PostScript 3 Emulation Latin
Функции на принтера :Директен печат от PCL; PS; TIFF; XPS; PDF и криптирани PDF файлове.Миксмедиа (вмъкване на
бели и цветни листи от различни тави) и миксплекс (комбиниране на едностранен и двустранен печат)
програмиране на заявки "Easy Set”
Подложка
Воден знак
Защитено копиране
Спецификации на скенера :
Скорост насканиране (оригинала в минута) :До 70 (300 dpi през DF)
Резолюция на сканиране (dpi) :Максимум: 600 x 600
Режими на сканиране :Мрежово TWAIN сканиране; сканиране към е-мейл (scan-to-Me); сканиране към FTP; сканиране към
SMB (scan-to-Home); сканиране към потребителска кутия; сканиране към WebDAV; сканиране към DPWS; сканиране към
USB
Формати на файлове :JPEG; TIFF; PDF; Compact PDF; Encrypted PDF; Outline PDF, XPS; Compact XPS
Дестинации на сканиране :2,100 (single + group); LDAP support
Функции на сканиране :Анотация (текст/време/дата) за PDF; до 400 програми за заявки
Спецификации на факса (опция) :Стандарт на факса :Super G3
Трансмисия :Аналогова; i-Fax; Colour i-Fax (RFC3949-C); IP-Fax; SIP-Fax
Резолюция на факса (dpi) :Максимално: 600 x 600 (ултра фина)
Компресия на факса :MH; MR; MMR; JBIG
Модем на факса (Kbps) :До 33.6
Дестинации на факса :2,100 (единичени + групи)
Функции на факса :Изчакване за сигнали от факса получател; смяна на времето; PC Fax; разписка от конфиденциална
кутия; разписка от eMail/FTP/SMB; до 400 програми за заявки
User box specification:
Максимум за съхраняване на документи :До 3,000 документа или 10,000 страници
Тип на потребителски кутии :
Публична;
пресонална (с парола или идентификация);
групова (с идентификация);
Тип на системните кутии :Защитено принтиране, криптиран PDF печат; получаване на факс; проверка състоянието на
факса получател
Функции на потребителска кутия :Репринт, комбиниране, изтегляне, изпращане (email/FTP/SMB и Fax); копиране от
потребителска кутия в друга кутия
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Спецификации на системата :
Стандартна памет на системата (MB) :2,048
Стандартен хард диск на системата (GB) :250
Стандартен интерфейс :10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0
Мрежови протоколи :TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
Frame types ;
Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Автоматично листподаващо устройство :До 100 оригинала;A6-A3; 35-210 g/m
http://obiavidnes.com/obiava/76114/konica-minolta-bizhub-c280-cena-250000-lv--promociya--promociya--promociya-

KONICA MINOLTA BIZHUB C451 Цена: 3250.00 лв
ПРОМОЦИЯ !!!

ПРОМОЦИЯ !!! ПРОМОЦИЯ !!!

Konica-Minolta Bizhub C451 копирна машина, мрежови лазерен принтер и скенер.
Спецификация на копира :
Скорост на копиране: 45коп/мин. моно и цветно
Резолюция: 600 x 600 dpi
Формат на копието: от А5 до А3
Първо копие: 7.7 сек.
Полутонове: 256 нива
Регулиране на мащаба: 25-400%
Памет: стандартно1048 MB/ 60GB harddisc
Подаване на хартия: стандартно 3650 л. максимално 6650л.
Тегло на хартията: 64-271 гр.
Интерфейс:10-Base-T/100-Base-T Ethernet USB 2.0
Месечно натоварване: 100000 копия
Спецификация на принтера :
Резолюция: 1800 x 600 dpi
Операционни системи:Windows 2000/XP/XP64
Windows VISTA 32/64
Windows DPWS support
Windows Server 2000/2003/2003x64/2008/2008x64
Macintosh 9.x/10.x
Unix/Linux/Citrix
Спецификация на скенера :
Скорост: 70стр/мин.
Резолюция: 600 x 600 dpi
Размери : 650 x 777 x 1,150 мм
Тегло : 190 кг.
http://obiavidnes.com/obiava/76113/konica-minolta-bizhub-c451-cena-325000-lv--promociya--promociya--promociya-
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KONICA MINOLTA BIZHUB 350 Цена: 1500.00 лв
ПРОМОЦИЯ !!!

ПРОМОЦИЯ !!! ПРОМОЦИЯ !!!

Цифрова копирна машина Minolta Bizhub 350
Характеристики на копирната машина
Скорост на копиране : 35 копия/мин А4; 20 копия/мин А3
Формат на оригинала : от А5 до А3
Вид на оригиналите: листa, книги, 3D обекти
Разделителна способност : 600 х 600 dpi
Полутонове : 256 нива
Първо копие : по-малко от 4.8 сек.
Дуплекс : Стандартен
Памет : 192 MB стандартно; max 320 MB
Твърд диск (опция) : 40 GB
Подаване на хартия : 2 касети (2 x 500 листа)байпас за 150 листа
Увеличение /Намаление : 25% - 400% (0.1% стъпка)
Тегло на хартията : 50 - 210 g/m2
Време за загряване : по-малко от 24 сек
Брой копия в серия : 1-999
Месечно натоварване : 10 000 до 48 000 копия
Някои възможности на копирната машина : Чупещ панел за управлениеДвустранно автоматично копиране c DF
(опция).Електронно сортиране, сортиране "на кръст", децентрирано сортиране, групиранеАвтоматично определяне на
формата и ориентацията на оригинала.Автоматично определяна формата на всеки от няколко едновременно поставени
оригинала.Вградена функция за персонален достъп и контрол на достъпа.Режим брошура, корица, създаване на поле,
вкарване на страница, многократно повтаряне на изображението в рамките на един лист, функция за номериране на
поверителни материали, воден знак, режим за изтриване на части от документа и др.
Tегло : 74 kg
Размери, mm : 677 x 710 x 718 mm
Характеристики на принтера
Скорост на принтиране : 35 страници А4 / мин ,20 страници А3 / мин
Автоматичен двустранен печат : Стандарт
CPU : 64 Bit MIPS RISC CPU (300 MHz)
Разделителна способност : 600 dpi x 600 dpi
Размер на хартията : А5 - А3
Памет : 192 MB стандартно, мax 320 MB (обща с тази на копира)
Tвърд диск (опция) : 40 GB Общ с този на копирната машина
Емулации : PCL 5e, PCL6, PostScript 3
Интерфейс : 10-Base-T/100-Base-TX Ethernet; USB 2.0Parallel IEEE 1284 /опция/
Oперационни системи : Windows 98/ME/NT 4.0/2000/XP/Server 2003
Macintosh 9.2/10.2 or later
Характеристики на скенера
Скорост на сканиране през DF : 70 страници / мин А4
Сканираща резолюция : 600 dpi x 600 dpi
Дестинации на сканиране : LDAP support
Фoрмат на файловете : TIFF, PDF
Режим на сканиране : TWAIN scan, Scan-to-eMail; Scan-to-FTP; Scan-to-SMB; Scan-to-HDD /при наличие на HDD/;
Scan-to-iFax
Характеристики на факса (опция)
Факс стандарт : Super G3
Max. скорост на модема : 33.6 Kbps
Метод на компресиран : MH, MR, MMR, JBIG
Разделителна способност : 600 dpi x 600 dpi
Други: Polling, memory transmission, broadcasting, PC fax
http://obiavidnes.com/obiava/76112/konica-minolta-bizhub-350-cena-150000-lv--promociya--promociya--promociya-
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Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/76111/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/76110/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
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Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/76109/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

KONICA MINOLTA BIZHUB 500 Цена: 1200.00 лв
ПРОМОЦИЯ !!!

ПРОМОЦИЯ !!! ПРОМОЦИЯ !!!

Konica Minolta Bizhub 500
Тонерна система : Полимеризиран тонер
Скорост Копиране/Принтиране : A4: до 50 ppm A3: до 27 ppm
Време за 1-во копие : 3.2сек. (A4)
Разделителна способност при копиране : Еквивалент на 1,200 x 600 dpi
Разделителна способност при отпечатване : Еквивалент на .: 2,400 x 600 dpi
Формат на оригинала : A5-A3
Многократно копиране : 1- 9,999 обратно броене, режим на прекъсване
Градации : Еквивалентно на 256 градации
Памет на копира : 576 MB
Формат хартия : A5-A3
Характеристики на копира :
Повтаряне на изображение Създаване на книжка
Комбинация N-в-1 Завъртане на изображение
Работни запаси Поставяне на етикет
Характеристика на скенера
Разделителна способност (скенер) : Макс: 600 x 600 dpi
Скорост на сканиране : До 70 OPM (300 dpi via DF) До 50 OPM (600 dpi via DF)
Формат : A5 - A3
Формат на файла : TIFF, PDF
Дестинации на сканиране : LDAP поддръжка
Функции на скенера : TWAIN network scan Scan-to-eMail Scan-to-FTP
Scan-to-SMB Scan-to-Box/HDD
Характеристики на факса
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Стандарт : Group 3
Максимална скорост на модема : До 33.6 Kbps
Спецификации на принтера
Контролер : Embedded Emperon Controller
CPU : MPC 8245, 400 MHz
Операционна система : Windows 98/ME/NT4.0/2000/XP/Server 2003/
Macintosh 9.0 or later/OS X 10.2, 10.3, 10.4, Linux, Unix
Harddisk : 40 GB
Интерфейс : Parallel, USB (2.0), 10BaseT / 100BaseTX
Характеристики на системата
Автоматично листоподаващо устройство : До 80 оригинала
Тегло на хартията : 60-200 g/m2 (от всички касети) 50-200 g/m2 (от байпаса)
Формат хартия : A6 - A3
Входящ капацитет за медията : Стандартно: 1,150 листи Макс.: 5,650 листи
Изходящ капацитет за медията : До 3,250 листа
Автоматичен дуплекс : A5 - A3 60-105 g/m2
Режими за довършване : Офсет, групиране, сортиране, телбодиране, перфориране,сгъване в център, брошура или малка
книжка ,
mailbin сортиране
Месечен обем на печат : Препоръчителен:17,000; Макс.: 175,000
Време загряване : Приблизително. 60 sec.
Консумация на енергия : 1,560 W
Размери(Ш x Д x В) : 677 x 708 x 1,150
Тежина : Приблизително 91.2 кг.
http://obiavidnes.com/obiava/76108/konica-minolta-bizhub-500-cena-120000-lv--promociya--promociya--promociya-

TOSHIBA E STUDIO 603 Цена: 3200.00 лв ПРОМОЦИЯ !!! ПРОМОЦИЯ !!! ПРОМОЦИЯ !!!
Toshiba E studio 603
Скорост на копието : 60 копия/мин. A4
Цифрова, моно
Формат : А3
Памет: 256MB
HDD: 40GB
Duplex, RADF: стандарт
Тежина на медията:64-209г/м2
Резолюция копиране: 600x600 dpi
Резолюция принтиране: 2400x600 dpi
Мащабиране: 25-400%
Многократно копиране:1-9999
Хартиен запас: 2 касети по 500 листа+касета голям капацитет за 2500 листа+ръчно подаване 100 листа
Access Codes (10 000)
Trimming/Masking
Mixed-size Copying
Copy to Box (e-Filing)
Cover Sheet
Sheet Insertion
Magazine Sort
n-in-1
Annotation (Date/Time)
Job Reservation (10 jobs)
Job Build
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http://obiavidnes.com/obiava/76107/toshiba-e-studio-603-cena-320000-lv--promociya--promociya--promociya-

TOSHIBA E STUDIO 305 Цена: 1600.00 лв ПРОМОЦИЯ !!! ПРОМОЦИЯ !!! ПРОМОЦИЯ !!!
Toshiba e-Studio 305
Спецификации на копира
Процес на копиране :Indirect Electrostatic Photographic Method (Dry Process)
Тип на технологията :Laser Technology
Резолюция на принтиране : 2400 x 600 dpi (with Smoothing)
Резолюция на сканиране :100 dpi, 150 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Входен капацитет :2 x 550-Sheet, 100-Sheet Stack Feed Bypass
Тегло на хартията :Cassettes: 64-105 г/м2.; Stack Feed Bypass: 50-209 г/м2
Скорост на копиране : 30 стр/мин
Памет/Хард диск :1GB RAM, 60 GB HDD
Множествено копиране :до 999 копия
Мащабиране :25% до 400%
Време за загряване :20 сек
Време за първо копие :4.7 секунди (писмо)
Месечно натоварване :максимално 120 000
Размери (Ш x Д x В) :59 см x 59 см x 76 см
Тегло :57кг.
ADU :Да
Спецификации на принтера
Памет :1GB RAM
Хард диск :60 GB
Резолюция на принтиране :2,400 x 600 dpi (with Smoothing)
Скорост на принтиране :30 стр/мин
Драйвери :Windows 2000/XP/2003/Vista/2008; Mac X OS 10.2.4/10.3 10.4/10.5 (OS 10.4 PPD), UNIX, Linux, AS/400, SAP R/3
Резолюция на сканиране :100 dpi, 150 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Скорост на сканиране :57spm LT-Size@300dpi (B&W)/43spm LT-Size@300dpi (Color)
Формати :TIFF, PDF, Slim PDF, JPEG, XPS MS Word, MS Excel, Searchable PDF w/ Adv. Scanning option
Идентификация :LDAP, SMTP, Windows Server Domain
Спецификации на факса
Communication Mode
Super G3, G3
Number of Lines
2 Lines
Скорост на модема : 33.6 Kbps
Компресия :MH/MR/MMR/JBIG
Скорост на трансмисия :Approximately 3 seconds per page
Памет на факса :Transmission 500MB (HDD); Reception 200MB (HDD); Backup Permanent (HDD)
Memory Transmission
100 Jobs; 1,000 Destinations Max; 400 Destinations/Job
Скорост на сканиране : .7 seconds per page; 50 scans per minute
Нива на сивото : 256 Gradations
http://obiavidnes.com/obiava/76106/toshiba-e-studio-305-cena-160000-lv--promociya--promociya--promociya-

TOSHIBA E STUDIO 255 Цена: 1400.00 лв ПРОМОЦИЯ !!! ПРОМОЦИЯ !!! ПРОМОЦИЯ !!!
Toshiba e-STUDIO 255
Спецификации на копира
Процес на копиране :Indirect Electrostatic Photographic Method (Dry Process)
Тип на технологията :Laser Technology
Резолюция на принтиране : 2400 x 600 dpi (with Smoothing)
Резолюция на сканиране :100 dpi, 150 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
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Original Platen Type : Stationary Platen
Available Original/Copy Paper Size : Statement-R to Ledger
Входен капацитет : 2 x 550-Sheet, 100-Sheet Stack Feed Bypass
Тегло на хартията : Cassettes: 64-105 г/м2.; Stack Feed Bypass: 50-209 г/м2
Скорост на копиране :25 стр/мин
Памет/Хард диск : 1GB RAM, 60 GB HDD
Множествено копиране : до 999 копия
Мащабиране : 25% до 400%
Време за загряване : 20 сек
Време за първо копие : 4.7 секунди (писмо)ю
Месечно натоварване : максимално 100 000
Copy Density Control : Automatic Toner Density Monitoring and Dispensing from Toner Cartridge
Консумация : Максимално 1.5kW
Размери (Ш x Д x В) : 59 см x 59 см x 76 см
Тегло : 57кг.
ADU : Да
Максимален входен капацитет : Up to 3,200 Sheets
PM Cycle : 100K
Живот на черния тонер : 30K Impressions
Живот на барабана : Organic Photoconductor; 100K
Живот на девелопера : 100K
Спецификации на принтера
Памет : 1GB RAM
Хард диск :60 GB
Резолюция на принтиране : 2,400 x 600 dpi (with Smoothing)
Скорост на принтиране :25 стр/мин
Драйвери :Windows 2000/XP/2003/Vista/2008; Mac X OS 10.2.4/10.3 10.4/10.5 (OS 10.4 PPD), UNIX, Linux, AS/400, SAP R/3
Интерфейси :10 BaseT/100 BaseTX Ethernet, 802.11b/g Wireless LAN, USB 2.0, Bluetooth (HCRP)
Network OS :Windows 2000/XP/2003/Vista/2008; Mac X OS10.2.4/10.3 10.4/10.5; UNIX, Linux, CUPS
Протоколи :IPX/SPX, TCP/IP (IPV4/V6), EtherTalk, AppleTalk PAP, LPR/LPD, IPP w/Authentication, Port 9100 Bluetooth, SMB,
Netware
Езици :PCL6 & PostScript 3, XPS
Сцързаност :Ethernet 10/100BaseT, USB 2.0, 802.11b/g Wirelesss LAN, Bluetooth (HCRP)
Спецификации на скенера:
Резолюция на сканиране :100 dpi, 150 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Скорост на сканиране :57spm LT-Size@300dpi (B&W)/43spm LT-Size@300dpi (Color)
Формати :TIFF, PDF, Slim PDF, JPEG, XPS MS Word, MS Excel, Searchable PDF w/ Adv. Scanning option
Идентификация :LDAP, SMTP, Windows Server Domain
Спецификации на факса:
Communication Mode :Super G3, G3
Number of Lines :2 Lines
Скорост на модема :33.6 Kbps
Компресия :MH/MR/MMR/JBIG
Скорост на трансмисия :Approximately 3 seconds per page
Памет на факса ;Transmission 500MB (HDD); Reception 200MB (HDD); Backup Permanent (HDD)
Memory Transmission :100 Jobs; 1,000 Destinations Max; 400 Destinations/Job
Скорост на сканиране :7 seconds per page; 50 scans per minute
http://obiavidnes.com/obiava/76105/toshiba-e-studio-255-cena-140000-lv--promociya--promociya--promociya-

TOSHIBA E STUDIO 853 Цена: 3700.00 лв ПРОМОЦИЯ !!! ПРОМОЦИЯ !!! ПРОМОЦИЯ !!!
Toshiba E studio 853
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Toshiba e studio 853
Скорост на копиране :85 копия за мин. А4 / 43 копия за мин. А3
Време за първото копие : прибл. 3.5 сек.
Първоначално време за загряване :прибл. 2 мин. и 10 сек..
Разделителна способност / Нива на сивото : 2,400 x 600 dpi (with smoothing) / 256
Памет (стандартно): 320 MB RAM + 40 GB HDD
Мащабиране : от 25% до 400%, стъпка 1%
Дуплекс : Стандартно, хартия 64-209 g/m2
Устройство за автоматично подаване и обръщане на оригиналите – RADF, 100 листа A3-A5R, 50-127 g/m2
(едностранни), 50-104 g/m2 (двустранни): Стандартно
Основни копирни, pull-scan и print on demand функции : Електронно сортиране, Авт. увеличение/ намаление, Авт. избор на
размер на лист, Sleep Mode, Energy Saver, Авт. изключване, Седмичен таймер, Авт. старт, Dual Page, Edge Erase, Image
Shift, X/Y Zoom, Trimming/ Masking, Електронни кодове за достъп (10000), Колиране, Копиране 2 в 1, 4 в 1 и др.
Капацитет на хартия : Стандартно две касети по 500 листа, касета с 2х1,250 листа, байпас за 100 листа – общо 3,600
листа. С опционална касета за хартия с голям капацитет (LCF) за 4,000 листа – макс. 7,600 листа
Размер на хартията (мин.- макс.): A5R-A3
Тегло на хартията : 64-209 g/m2 (касета) 64-209 g/m2 (байпас)
Натоварване : Максимално месечно : 600 000 копия. Препоръчително месечно : 302 500 копия.
Размери WxDxH (mm): 698 х 779 х 1213
Тегло : 204 кг.
Принтер (oпция) :
Скорост на принтиране : 85 копия за мин. А4 / 43 копия за мин. А3
Разделителна способност : 2,400 x 600 dpi (with smoothing)
Интерфейс : Стандартно: 10BaseT/100BaseTX, USB Опция: Wireless LAN (IEEE802.11b/ 802.11g), Parallel (IEEE1284,
ECP), Bluetooth (HCRP)
Драйвери : Windows® 98 / Me / 2000, Windows NT® 4.0, Windows XP®, Windows® 2003 server (32 bit), NetWare®, Citrix®
MetaFrame XP™
Памет (стандартно) : 320 MB RAM + 40 GB HDD
Мрежови протоколи : TCP/IP, IPX/SPX, Ether Talk, NetBIOS over TCP/IP
Принтерски езици : PCL6®, Adobe PostScript® 3™
Основни функции на принтера : Нормално принтиране, Принтиране в зададен час, Принтиране с парола, Пробно
принтиране, Принтиране в overlay file, Store to e-Filing, Вмъкване на страници, Принтиране върху разделители,
Отпечатване на брошури, Воден знак, Кодове за потребителите (до 10 000) и др
Скенер (oпция) :
Скорост на сканиране : 83 стр./мин. А4 при 150/300 dpi 79 стр./мин. А4 при 200/400 dpi 71 стр./мин. А4 при 600 dpi
Разделителна способност на сканиране : 600, 400, 300, 200, 150 dpi
Файлов формат : XPS, TIFF, PDF, Secure PDF, Searchable PDF1 (and other editable formats like DOC, XLS, RTF,TXT)1
Съвместимост : TWAIN
Видове сканиране : Scan to File, Scan to Email, Scan to e-Filing
Електронно съхранение (e-Filing) :
Брой кутии : Public Box: 1, User Box: 200 100 директории за всяка кутия
Капацитет на хард диска : 5GB
Източници за e-Filing : Copy to Box, Print to Box, Received Fax to Box, Received Internet Fax to Box, Scan to Box
Други опции : Касета с голям капацитет за хартия – 4 000 листа, Финишер, Перфориращо устройство, Факс карта,
Интернет факс, Безжичен LAN адаптер, Bluetooth адаптер
http://obiavidnes.com/obiava/76104/toshiba-e-studio-853-cena-370000-lv--promociya--promociya--promociya-

TOSHIBA E SHTUDIO 455 Цена: 1990.00 лв ПРОМОЦИЯ !!! ПРОМОЦИЯ !!! ПРОМОЦИЯ !!!
TOSHIBA E STUDIO 455
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ХАРАКТЕРИСТИКА :
Скорост на копиране и принтиране :45 копия за мин. А4 ; 25 копия за мин. А3
Време за първото копие :Прибл. 3.7 сек.
Първоначално време за загряване: Прибл. 20 сек.
Мащабиране: От 25% до 400%, стъпка 1%
Многократно копиране :1-999
Резолюция на копиране :2,400 x 600 dpi (with smoothing) / 256
Режими на копиране :Текст, Текст/снимка, Снимка, Цветни документи
Основни копирни функции :Електронно съхранение на копираните документи (e-filing) върху хард-диска на машината;
Принтиране на съхранените (e-filed) документи от контролния панел; Изтегляне на съхранените в машината документи
(Tiff/PDF) от компютър в мрежата; Електронно сортиране; Авт. увеличение/ намаление; Авт. избор на размер на лист;
Energy Saver; X/Y Zoom; Trimming/ Masking; Електронни кодове за достъп (1000); Колиране; Копиране 2 в 1, 4 в 1, 8 в 1;
резервиране на задача; Анотация (дата/час) и др.
Максимален размер на оригинала :A3
Размер на хартията (мин.- макс.) :A5R-A3
Тегло на хартията :64-105 g/m2 (касета) ;52-209 g/m2 (байпас)
Капацитет на хартия :Две касети за 550 листа и байпас за 100 листа – общо 1200 листа /максимум 3 200 листа с
опционален LCF
Двустранен печат :Стандартно - Автоматичен дуплекс за двустранни копия без ограничение на капацитета
Автоматичен подавач на оригинали :Опционално RADF, 100 листа A3-A5R
Контролер/Процесор :Toshiba e-BRIDGE
Дисплей :8.5 инчов цветен дисплей с допир
Памет :Основна памет: 1 GB
Хард диск :60 GB+ : shared
Интерфейс :Ethernet 10/100BaseT(incl. IPv6), High Speed USB 2.0, 802.11b/g
Размери ШxДxВ (mm) :575 x 586 x 756
Тегло :66 кг.
Принтер
Мрежово принтиране :Стандартно
Принтерски езици :XPS, PCL6®, PostScript®3TM compatible
Разделителна способност :2400 x 600 dpi /with smoothing/
Поддържани Операционни системи :Windows 2000/XP/2003/Vista/2008; Mac OS X 10.2.4/10.3/10.4/10.5; Linux; Unix; Novel
NetWare; Citrix; SAP; AS/400
Мрежови протоколи :IPX/SPX, TCP/IP (IPV4/V6), EtherTalk, AppleTalk PAP, LPR/LPD, IPP w/Authentication, Port 9100
Bluetooth, SMB, Netware
Скенер
Мрежово сканиране :Стандартно pull и push
Скорост на сканиране :57 стр./мин. (А4, 300 dpi) - черно-бяло ;43 стр./мин. (А4, 300 dpi) - цветно
Разделителна способност на сканиране :600, 400, 300, 200, 150, 100 dpi
Основни функции на скенера :Двустранно сканиране; Въртене на изображението; Сканиране на документи с различен
размер; Scan to E-mail, Scan to File (SMB, FTP); Scan to e-Filing, TWAIN1.7
Формати:JPEG, TIFF, XPS, PDF, Slim PDF, Secure PDF
Система и сигурност
Управление на устройството :E-BRIDGE Fleet Management Software (опция), TopAccess remote administration and
configuration
Системни характеристики :E-Filing document server for secure storage,document distribution and Print on Demand(1 public
box, 200 user boxes), 12,060 Onetouch templates for storage of personalisedsettings or workflows, Print from USB,e-BRIDGE Open
Platform*
Сигурност :Role Based Access, LDAP support, 1,000department codes & 10,000 user codes, cardreader support*, private/hold
print, standard dataencryption, Data Overwrite Enabler*, IP and MACaddress filter, port filter, support of SSL andIPSec* protocol,
IEEE802.1x support,Scan to Secure PDF
Опции
Допълнителни опции :Устройство за автоматично подаване на документи RADF –100 листа, Шкаф-поставка на колела,
Пиедестал с касета за хартия – PFP, 550 или 2 500 листа, Допълнителна касета за PFP-550 листа Устройство за
електронно сортиране с отместване Финишер, Перфориращо устройство, Факс карта, Интернет факс, Безжичен LAN
адаптер, Bluetooth адаптер
http://obiavidnes.com/obiava/76103/toshiba-e-shtudio-455-cena-199000-lv--promociya--promociya--promociya-
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XEROX DocuColour 240 Цена: 9400.00 лв ПРОМОЦИЯ !!! ПРОМОЦИЯ !!! ПРОМОЦИЯ !!!
XEROX DOCU COLOR 240
Цифрова, цветна
Скорост на копието : 50 копия/мин. цветно
Скорост на копието : 65 копия/мин. черно-бяло
Резолюция: 2400x2400dpi
Памет: 256MB
HDD: 80GB
Увелич./намаление: 25%-400%
Тежина на медията: до 300г/м2
Входен капацитет на хартията:
2 тави по 500 листа А3,
1 тава 870 листа А4,
ръчна тава за 250 листа
Месечно натоварване: До 20000 цветни копия А3
http://obiavidnes.com/obiava/76102/xerox-docucolour-240-cena-940000-lv--promociya--promociya--promociya-

KYOCERA KM 1650 MFP Цена: 680.00 лв ПРОМОЦИЯ !!! ПРОМОЦИЯ !!! ПРОМОЦИЯ !!!
Лазарен монохромен принтер Kyocera КМ 1650
Мтод на печат : лазерен монохромен печат
Формат : А3
Време за загряване : 20 сек.
Първо копие : 5.9 сек.
Резолюция : 600х600 dpi
Скорост : 16 копия на минута А4 , 8 копия в минута А3
LAN : опция
Duplex :опция
Месечно натоварване : 20 000
http://obiavidnes.com/obiava/76101/kyocera-km-1650-mfp-cena-68000-lv--promociya--promociya--promociya-

SAMSUNG MultiXpress 8040 nd Цена: 800.00 лв ПРОМОЦИЯ !!! ПРОМОЦИЯ !!! ПРОМОЦИЯ
!!!
SAMSUNG MultiXpress 8040 nd
Цена: 800.00 лв
ПРОМОЦИЯ !!! ПРОМОЦИЯ !!! ПРОМОЦИЯ !!!
http://obiavidnes.com/obiava/76100/samsung-multixpress-8040-nd-cena-80000-lv--promociya--promociya--promociya-

HP LASER JET P2015 N Цена: 115.00 лв ПРОМОЦИЯ !!! ПРОМОЦИЯ !!! ПРОМОЦИЯ !!!
Лазeрен принтер HP Laser Jet P2015n
Технология на печат : Monochrome Laser
Формат :A4
Разделителна способност :1200 x 1200 dpi
Време за първа страница : 8.5 сек.
Скорост на печат : 26 стр./мин.
Памет (стандартна) : 32 MB RAM
Памет (максимална) :288 MB RAM
Процесор :400 MHz Motorola ColdFire V5
Капацитет на консумативите :3 000 стр.; 7 000 стр.
Min размер на разпечатките :76 x 127 mm
Max размер на разпечатките :216 x 356 mm
Листоподаваща система :1) касета за 50 листа,2) касета за 250 листа
Управление на печата :Ръчен двустранен печат,Прав път на хартията
Капацитет на входа :300 листа
Капацитет на изхода:125 листа
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Стандартни графични езици :HP PCL6, HP PCL 5eHP PostScript level 3
Max месечно натоварване : 15 000 стр.
Стандартни интерфейси : USB 2.0 Port
Гаранция : 6 месеца
Размери Ш х Д х В : 350 x 362 x 256 mm
http://obiavidnes.com/obiava/76099/hp-laser-jet-p2015-n-cena-11500-lv-promociya--promociya--promociya-

HP LASER JET 1320 N Цена: 89.00 лв ПРОМОЦИЯ !!! ПРОМОЦИЯ !!! ПРОМОЦИЯ !!!
Лазeрен принтер HP Laser Jet 1320 n
Резолюция: 1200 dpi
Скорост на печат: 22 стр. в мин., HP PCL 6, HP PCL 5e, and HP postscript level 2 emulation
HP PCL 6, HP PCL 5e, and HP postscript level 2 emulation
Памет: 16 MB / възможност за разширение до 144 MB /
Интерфейс: Паралелен порт, USB 2.0
Формат: А4
Касети за хартия: 1бр. за 250 листа
Натоварване: 10 000 стр. Месечно
Размер: 350x 355x255 mm
Тегло: 11.2 кг.
Гаранция : 6 месеца
http://obiavidnes.com/obiava/76098/hp-laser-jet-1320-n-cena-8900-lv-promociya--promociya--promociya-

HP COLOR LASER JET 5500 Цена: 680.00 лв ПРОМОЦИЯ !!! ПРОМОЦИЯ !!! ПРОМОЦИЯ !!!
Лазeрен цветен принтер HP Color Laser Jet 5500
Технология на печат : In-line Color Laser,Direct-to-Page Printing
Формат : A3+
Разделителна способност : 600 x 600 dpi2400 dpi с HP Imageret
Скорост на печат : 22 стр./мин. за A4,11 стр./мин. за A3
Време за първа страница : 18ек.
Памет (стандартна) : 96 MB RAM
Памет (максимална) : 416 MB RAM, 10 GB HDD
Процесор : 400 MHz RISC
Капацитет на консумативите :1300стр.;12 000 стр.
Min размер на разпечатките : 76 x 127 mm
Max размер на разпечатките : 312 x 470 mm
Листоподаваща система : 1) касета за 100 листа,2) касета за 500 листа
Управление на печата : Ръчен двустранен печат
Капацитет на входа : 600 листа
Капацитет на изхода : 250 листа
Стандартни графични езици : HP PCL6, HP PCL 5c,HP PostScript level 3
Стандартни интерфейси : IEEE-1284 Parallel PortFast Infrared (FIR) Port
Max месечно натоварване : 120 000стр.
Размери Ш х Д х В : 577 x 704 x 640 mm
http://obiavidnes.com/obiava/76097/hp-color-laser-jet-5500-cena-68000-lv--promociya--promociya--promociya-

HP LASER JET 1022 Цена: 79.00 лв ПРОМОЦИЯ !!! ПРОМОЦИЯ !!! ПРОМОЦИЯ !!!
Лазeрен принтер HP LASER JET 1022
• Формат A4 • Разделит. способност 1200 dpi
• Скорост 18 стр./мин. • Памет 8 MB
Технология на печат : Monochrome Laser
Формат : A4
Разделителна способност : 1200 x 1200 dpi
Скорост на печат : 18 стр./мин.
Време за първа страница : 8 сек.
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Памет (стандартна) : 8 MB RAM
Памет (максимална) : 8 MB RAM
Процесор : 266 MHz RISC
Капацитет на консумативите : 2 000 стр.
Min размер на разпечатките : 76 x 127 mm
Max размер на разпечатките : 216 x 356 mm
Листоподаваща система : 1) касета за 250 листа, 2) ръчно подаване
Управление на печата : Ръчен двустранен печат
Капацитет на входа : 250 листа
Капацитет на изхода : 150 листа
Стандартни графични езици : GDI / Host-based printing HP PCL 5e
Стандартни интерфейси : USB 2.0 Port
Max месечно натоварване : 8 000 стр.
Размери Ш х Д х В : 370 x 245 x 241 mm
Тегло без опаковка (с опаковка) : 5.5 kg (7.7 kg)
http://obiavidnes.com/obiava/76096/hp-laser-jet-1022-cena-7900-lv--promociya--promociya--promociya-

HP LASER JET 5200 N Цена: 390.00 лв ПРОМОЦИЯ !!! ПРОМОЦИЯ !!! ПРОМОЦИЯ !!!
HP LASER JET 5200 N
Технология на печат:Monochrome Laser
Формат:A3+
Разделителна способност:1200 x 1200 dpi
Скорост на печат:35 стр./мин. за A4;18.5 стр./мин. за A3
Време за първа страница:10 сек.
Памет (стандартна):128 MB RAM
Памет (максимална):512MB RAM, 20 GB HDD
Процесор:460 MHz MIPS
Капацитет на консумативите:12 000 стр.
Min размер на разпечатките:76 x 127 mm
Max размер на разпечатките:312 x 470 mm
Листоподаваща система:
1) касета за 100 листа
2) касета за 250 листа
3) касета за 500 листа
Управление на печата:Прав път на хартията
Капацитет на входа:850 листа
Капацитет на изхода:250 листа
Стандартни графични езици:
HP PCL6, HP PCL 5e
HP PostScript level 3
Стандартни интерфейси:
10/100base-TX PrintServer
USB 2.0 Port
IEEE-1284 Parallel Port
Max месечно натоварване:65 000 стр.
Размери Ш х Д х В:490 x 600 x 405 mm
Тегло без опаковка(с опаковка): 33 кг.(52 кг)
http://obiavidnes.com/obiava/76095/hp-laser-jet-5200-n-cena-39000-lv--promociya--promociya--promociya-

HP LASER JET P 4014 DN / N Цена: 290.00 лв ПРОМОЦИЯ !!! ПРОМОЦИЯ !!! ПРОМОЦИЯ !!!
Лазерен принтер HP Laser Jet P 4014 dn / n
Технология на печат : Monochrome Laser
Формат : A4
Разделителна способност : 1200 x 1200 dpi
Скорост на печат : 43 стр./мин.
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Време за първа страница : 8.5 сек.
Памет (стандартна) : 128 MB RAM
Памет (максимална) : 640 MB RAM, 80 GB HDD
Процесор : 540 MHz Motorola Coldfire V5e
Капацитет на консумативите : 10 000 стр.
Min размер на разпечатките : 76 x 127 mm
Max размер на разпечатките : 216 x 356 mm
Листоподаваща система :
1) касета за 100 листа
2) касета за 500 листа
Управление на печата : Автоматичен двустранен печат
Прав път на хартията : Капацитет на входа 600 листа
Капацитет на изхода : 600 листа
Стандартни графични езици : HP PCL6, HP PCL 5e
HP PostScript level 3 Direct PDF 1.4
Стандартни интерфейси : USB 2.0 Port
Max месечно натоварване : 175 000 стр.
Размери Ш х Д х В : 419 x 538 x 394 mm
Тегло без опаковка (с опаковка) : 28.3 kg (29.6 kg)
http://obiavidnes.com/obiava/76094/hp-laser-jet-p-4014-dn--n-cena-29000-lv--promociya--promociya--promociya-

HP LASER JET P4015 N Цена: 340.00 лв ПРОМОЦИЯ !!! ПРОМОЦИЯ !!! ПРОМОЦИЯ !!!
Лазерен принтер HP LASER JET P 4015 N
Технология на печат : Monochrome Laser
Формат : A4
Разделителна способност : 1200 x 1200 dpi
Скорост на печат : 50 стр./мин.
Време за първа страница : 8.5 сек.
Памет (стандартна) : 128 MB RAM
Памет (максимална) : 640 MB RAM, 80 GB HDD
Процесор : 540 MHz Motorola Coldfire V5e
Капацитет на консумативите : 10 000 стр.; 24 000 стр.
Min размер на разпечатките : 76 x 127 mm
Max размер на разпечатките : 216 x 356 mm
Листоподаваща система :
1) касета за 100 листа
2) касета за 500 листа
Управление на печата : Ръчен двустранен печат
Прав път на хартията : Капацитет на входа : 600 листа
Капацитет на изхода :600 листа
Стандартни графични езици :
HP PCL6, HP PCL 5e
HP PostScript level 3
Direct PDF 1.4
Стандартни интерфейси : 10/100/1000 Ethernet RJ-45 Port
USB 2.0 Port
Max месечно натоварване : 225 000 стр.
Размери Ш х Д х В : 419 x 450 x 393 mm
Тегло без опаковка (с опаковка) : 25.8 kg (27.0 kg)
http://obiavidnes.com/obiava/76093/hp-laser-jet-p4015-n-cena-34000-lv--promociya--promociya--promociya-

LEXMARK E 352 DN Цена: 59.00 лв ПРОМОЦИЯ !!! ПРОМОЦИЯ !!! ПРОМОЦИЯ !!!
Lexmark E 352 DN - лазерен принтер
Характеристика на принтера :
Технология на печат:Лазерен
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Цвят на печат:Чернобял
Скорост при черно-бяло принтиране:До 33 страници в минута
Време за печатане на първа страница:6.5 сек.
Качество на черен печат:1200 x 1200 dpi
Двустранно принтиране: да
Цикъл на работа:До 80000 страници
Поддържани размери носители:10 Envelope, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, A4, A5, B5 Envelope, C5 Envelope, DL Envelope, A6
Card, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement , Universal
Поддържани видове носители:Envelopes, Paper Labels, Plain Paper, Transparencies
Стандартни езици на принтера:
- PCL 5e
- PCL 6
- Personal Printer Data Stream (PPDS)
- PostScrip
Капацитет на хартията :
Капацитет на хартия на вход:250 листа
Капацитет на хартия на изход:150 листа
Други спецификации :
Процесор:366 MHz
Стандартна памет:32MB
Максимална памет:160MB
Съвместими операционни системи:Mac OS X, Mac OS 9.x, Citrix MetaFrame, Red Flag Linux Desktop 4.0, 5.0, Linpus Linux
Desktop 9.2, 9.3, Red Hat Enterprise Linux WS 3.0, 4.0, 5.0, SUSE Linux Enterprise Server 8.0, 9.0, 10.0, SUSE Linux Professional
9.1, 9.2, 9.3, Debian GNU/Linux 3.1, Linspire Linux 5.0, SUSE Linux 10.0, 10.1, 10.2, Windows 2000, NT (4.00/4.00 Server), Me,
XP, Server 2003, 98 2nd Edition, XP x64, Server 2003 running Terminal Server, 2000 Server running Terminal Services, Server
2003 x64 Edition, Vista, Sun Solaris SPARC 7, 8, 9, 10, HP-UX 11.00, 11.1, IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, Sun Solaris x86 10
Ниво на шума при печат:52 dB
Температура на работа:16
http://obiavidnes.com/obiava/76092/lexmark-e-352-dn-cena-5900-lv--promociya--promociya--promociya-

KYOCERA FS 1020 D Цена: 60.00 лв ПРОМОЦИЯ !!! ПРОМОЦИЯ !!! ПРОМОЦИЯ !!!
Kyocera FS 1020 d
Общи характеристики :
Принтер устройство :
вид на печат черно и бял
Месечно натоварване : 15 000
Формат : A4
Автоматичен двустранен печат
Резолюция за черно / бяло : 2400x600 DPI
Скорост на печат : 20 страници / мин (Черно / Бяло A4)
Време за загряване : 15 секунди
Входящ капацитет :300 листа. (Standard)
Тегло на хартията : 60-163 g/m2
Печат на: картички, етикети, гланцирана хартия, пликове, матирана хартия
Размер на паметта :16 MB, 272 MB максимум
Интерфейс LPT, USB 2.0
Размери (ШxВxД) :378x235x375 mm
Тегло :10,5 кг
http://obiavidnes.com/obiava/76091/kyocera-fs-1020-d-cena-6000-lv--promociya--promociya--promociya-

KYOCERA FS 1030 DN Цена: 65.00 лв ПРОМОЦИЯ !!! ПРОМОЦИЯ !!! ПРОМОЦИЯ !!!
KYOCERA FS 1030 D
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Технически параметри:
технология на печат: монохромен лазерен печат
скорост на печат: 22 стр./ минута
резолюция: 1200 x 1200 dpi
стандартна памет: 32 MB
максимална памет: 288 MB
размер на медия: A4
капацитет на тавата за хартия: 250 листа
мултифункционална тава за хартия: 50 листа
тежест на медиите: 60 - 163 g/sm
двустранен печат: стандартен
USB порт: ДA
Parallel (IEEE 1284) порт: ДА
мрежова карта: опция
директен печат от USB flash drive: не
принтерски езици: PCL6/PCL5e incl. PJL, KPDL 3 (PostScript 3 compatible) with Automatic Emulation Sensing (AES), Line
Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630
оптимално месечно натоварване: 2.800 стр./месец
максимално месечно натоварване: 20.000 стр./месец
размер: 378 x 375 x 235 mm
тегло на устройството: 10.50 кг.
http://obiavidnes.com/obiava/76090/kyocera-fs-1030-dn-cena-6500-lv-promociya--promociya--promociya-

KYOCERA FS 1300 D Цена: 99.00 лв ПРОМОЦИЯ !!! ПРОМОЦИЯ !!! ПРОМОЦИЯ !!!
KYOCERA FS 1300 D

Скорост на печат - 28 стр. в мин.
Разделителна способност - 1200 dpi
Вградена памет - 32 MB, възможност за разширение до 544 MB
Интерфейс - USB 2.0
Тонер касета - TK-130
Месечно натоварване - 20 000 стр
http://obiavidnes.com/obiava/76088/kyocera-fs-1300-d-cena-9900-lv-promociya--promociya--promociya-

UTAX LP 3022 Цена: 55.00 лв ПРОМОЦИЯ !!! ПРОМОЦИЯ !!! ПРОМОЦИЯ !!!
Лазерен принтер UTAX LP 3022
Формат : А4 - А6
Скорост на печата : 24 страници в минута А4
Резолюция : 1200х1200
Време за първото копие : 10-15 секунди
Памет : 32 МВ
LAN - мрезжа
Размери ( ШхДхВ) : 235х378х375 мм
Тегло : 10.5 кг.
http://obiavidnes.com/obiava/76087/utax-lp-3022-cena-5500-lv--promociya--promociya--promociya-

UTAX LP 3035 Цена: 70.00 лв ПРОМОЦИЯ !!! ПРОМОЦИЯ !!! ПРОМОЦИЯ !!!
UTAX LP 3035
Скорост на печат: 30 стр. в мин. A4
Резолюция: До 1200 DPI
Памет: 64 MB
Капацитет за хартия: 1 х 500 листа 100 листа бай-пас
Свързаност: USB 2.0, IEEE 1284 Parallel Port
Мрежова карта: Standard
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http://obiavidnes.com/obiava/76086/utax-lp-3035-cena-7000-lv--promociya--promociya--promociya-

CANON IRC1021i Цена: 290.00 лв ПРОМОЦИЯ !!! ПРОМОЦИЯ !!! ПРОМОЦИЯ !!!
Canon IRC1021i
Цветно копиране: Да,
Функция сканиране: Да,
Факс: Да,
Скорост на Ч/Б копиране: 21 бр/мин,
Скорост на цветно копиране: 21 бр/мин,
Разделителна способност Ч/Б: 600 x 600 dpi,
Разделителна способност: 600 x 600
http://obiavidnes.com/obiava/76085/canon-irc1021i-cena-29000-lv--promociya--promociya--promociya-

CANON LBP 6670 DN Цена: 260.00 лв ПРОМОЦИЯ !!! ПРОМОЦИЯ !!! ПРОМОЦИЯ !!!
Canon i-SENSYS LBP6670dn монохромен лазерен принтер - нов
Характеристики:
Резолюция 1200 x 1200 dpi
Скорост 33 ppm mono (A4); FPOT: Approx. 7 seconds
Памет, MB 512 MB
Интерфейс USB 2.0 High-Speed
Мрежа 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
Медия, тип Plain paper, Heavy Paper, Transparency, Label, Index card, Envelope,Post card
Медия, размер Cassette (Standard and optional): A4, B5, A5, A6, LGL, LTR, EXECUTIVE, 16K, Custom sizes; Multi-purpose tray:
A4, B5, A5, A6, LGL, LTR, EXECUTIVE, 16K, Envelop COM-10, Monarch, DL, C5, B5(ISO), Index Card, Custom sizes
Медия, g/m2 Cassette (Standard and optional): 60 to 120 g/m2; Multi-purpose tray: 60 to 163 g/m2
Капацитет за хартия - Входяща тава Standard: 250-sheet cassette, 50-sheet multi-purpose tray; Optional: 500-sheet cassette
Капацитет за хартия - Изходяща тава 150-sheet face down, 1 sheet face up
Двустранен печат Automatic (Only A4/LTR/LGL)
Консумативи Standard: Cartridge 719 (2100 pages;) High yield: Cartridge 719 H (6400 pages)
Натоварване, стр./месец Max. 50,000 pages per month
Съвместими операционни системи Windows 2000 / XP (32bit/64bit) / Vista (32bit/64bit) / 7 (32bit/64bit) / Server 2003
(32bit/64bit) / Server 2008 R2 (64bit) / Server 2008 (32bit/64bit) / Mac OS10.4.9 - 10.7.x / Linux / Citrix
Размери, mm 400 mm x 376 mm x 289 mm (With Panel)
Цвят White-Black
Други Control Panel: 5 line LCD display, 8 LED indicators, 10 Operation keys; Printer Languages: UFRII (Ultra Fast Rendering),
PCL5e, PCL6, Adobe® PostScript Level 3 (optional)
http://obiavidnes.com/obiava/76084/canon-lbp-6670-dn-cena-26000-lv--promociya--promociya--promociya-

TravelGSM предплатена карта за международни разговори
TravelGSM е предплатена карта за работа с мобилни телефони. Тя поддържа всички разпространени функции и
операции: Call, SMS,MMS, GPRS.
Картата може да бъде използвана от всеки мобилен телефон, който не е блокиран от оператора на мобилна връзка.
СИМ-картата е предназначена за компании с международна дейност,туристи и студенти който се обучават в чужбина.
С TravelGSM спестявате до 90% от роуминг. Също така имате възможност да изпратите безплатно неограничен брой
SMS-и през нашият сайт.
Предплатена карта за мобилен телефон
Един мобилен номер за целият свят
Можете да намалите до 90% от роуминг таксите
Покритие в над 195 страни
Безплатни входящи обаждания в 135 страни
Безплатни изходящи обаждания от SKYPE към всеки TravelGSM номер*
Безплатнен СМС към всички TravelGSM номера от нашият сайт
Безплатни входящи СМС-и от целият свят
Без срок на валидност
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Без месечни такси
Без регистрация на картата
Можете да приемате обажния в 135 страни при 0.00 баланс
0.25 евро/мин TravelGSM към TravelGSM *
Мобилен Интернет
ММС функция
Можете да заредите или закупте нашите карти в повече от 500 обекта
Можете да си заредите картата от всяка точка на света
Микро СИМ
Помогни на приятел
Тази услуга ви позволява да прехвърлите време за разговор от вашия към друг TravelGSM номер по всяко време със
следната комбинация (*146*98вашият TravelGSM номер*сума*# позвъни)
http://obiavidnes.com/obiava/76082/travelgsm-predplatena-karta-za-mejdunarodni-razgovori

Само през февруари от 14% до 24% за писмени преводи
Ако имате нужда от преводачески услуги, сега е точният момент! Само през февруари – в месеца на влюбените, можете
да се възползвате от нашите отстъпки – от 14% до 24% за писмени преводи от и на всички езици, според обема на
материалите за превод! От 1 до 30 страници – 14%, над 31 и повече страници – 24%.
Адрес: гр. София, бул. Васил Левски № 74
Телефони: 029899867; 0888 888 400
Факс: 02 989 98 67
E-mail: adapt@abv.bg
skype: adaptbg
Адрес: гр. Севлиево, ул. Христо Спиридонов № 6
Телефони: 0675 35059; 0885 473 186
Факс: 0675 35059
E-mail: adapt_s@abv.bg
skype: prevodi.sevlievo
http://www.adaptbg.com
http://www.facebook.com/adapt.bulgaria
http://obiavidnes.com/obiava/76081/samo-prez-fevruari-ot-14-do-24-za-pismeni-prevodi

Хотели и почивка в България
Каталог с подбрани хотели в България. Всички обекти са с актуални снимки, описание, цени и контакти. Резервирай
хотел на добра цена сега на http://super-hoteli.com.
http://obiavidnes.com/obiava/76080/hoteli-i-pochivka-v-bylgariya

Продавам добре угоени прасета
Продавам добре угоено прасе - 0878943590 - Стоян Славков - село Труд, Пловдивско
http://obiavidnes.com/obiava/76079/prodavam-dobre-ugoeni-praseta

Супер лесно преписване на изпит
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!
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.
http://www.gadgetstore.ovo.bg
Skype: marti_1987
Мтел: 0883 33 88 92
Виваком: 0878 33 88 72
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http://obiavidnes.com/obiava/76076/super-lesno-prepisvane-na-izpit

Elago магазин
Добре е, ако нямате протектор за вашия дисплей да се сдобиете с такъв за да предпазите вашия телефон по-дълго време
от наранявания и драскотини. Ние предлагаме богат избор от различни аксесоари за iPad, iPhone и други
високо-технологични устройства.
http://obiavidnes.com/obiava/76075/elago-magazin

"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/76073/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas

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/76072/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt

Детективска Агенция Аякс Частен Детектив-РУСЕ СИЛИСТРА ВЕЛИКО ТЪРНОВО СВИЩОВ
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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/76069/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/76068/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-plovdiv-stara-zagora-yambol-haskovo-dimi

Детективска Агенция Аякс Частен Детектив-0888112075
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/76067/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888112075

Обучение по италиански език за изпита след 8 клас
Учебен център Орбис организира групова и индивидуална подготовка по италиански език за външно оценяване след осми
клас. Груповото обучение се провежда веднъж седмично в блок от 4 учебни часа при минимум четирима ученици. Цена -
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16 лв. за посещение на седмица. Индивидуалното обучение е 10 лв. на учебен час в удобно за курсиста и преподавателя
време.
Подготовката се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център "Орбис"
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/76066/obuchenie-po-italianski-ezik-za-izpita-sled-8-klas

Подготовка за външно оценяване за 8 клас
Учебен център Орбис организира индивидуална подготовка по италиански, френски, испански, немски и английски език за
изпита след осми клас. Обучението включва преговор на граматиката, разширяване на лексиката и работа по формата
на изпита. Часовете се провеждат в удобно на ученика и преподавателя време. Цената е 10 лв. на учебен час (40
минути).
Подготовката се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център "Орбис"
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/76065/podgotovka-za-vynshno-ocenyavane-za-8-klas

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/76064/ispanski-ezik--podgotovka-za-matura

Индивидуални уроци за подготвителните класове
Учебен център Орбис предлага индивидуална езикова подготовка по италиански, френски, испански, немски и английски
език за ученици от 8 клас в подготвителните паралелки.
Обучението цели трайното усвояване и разширяване на познанията на ученика, като се работи по допълнителни
материали с текстове за четене и слушане с разбиране, с граматични и лексикални упражнения. Цената е 10 лева на
учебен час (40 минути).
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/76062/individualni-uroci-za-podgotvitelnite-klasove

Страница 99/133

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

09.02.2014

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

Бързи кредити от 500 до 1000 лв само за 30 минути.burzikrediti.bg
Бързи кредити Онлайн от 500 до 1000 лв на burzikrediti.bg
Срещу лична карта!
Вноските са месечни.
Без такса обработка.
Одобрение до 30 минути!
Адрес:гр.Перник
ул.Отец Паисий №52/зад сградата на НОИ/
моб. 0876/32 30 30 ; 0876/27 27 67
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/54165/byrzi-krediti-ot-500-do-1000-lv-samo-za-30-minutiburzikreditibg

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

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/76061/30-50-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.
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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/76060/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/76059/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Здраве: СЛУХОВ АПАРАТ LOUD N CLEAR ** от 60 на 29 лв.!
СЛУХОВ АПАРАТ LOUD N CLEAR
Слуховият апарат LOUD N CLEAR е много лек, с мощен звуков сигнал и висока разделителна способност. Подходящ за
използване на работа, в училище, по време на почивка, у дома, т.е. навсякъде където е необходимо.
Повечето хора се срамуват да носят традиционния слухов апарат, но този апарат прави изключение, тъй като по
външен вид не се отличава от масово използваните слушалки към мобилните телефони (Bluetooth) .
Апаратът е подходящ за всеки, който иска да чува висок и ясен говор и звук!
Високата степен на усилване на звука, широкия честотен диапазон и висока чувствителност, позволяват апаратът
успешно да се конкурира с много по-скъпите от подобен вид.
За усилване на звука има специален регулатор. Гъвкавото приспособление за прикрепване на апарата към ухото
позволява да се регулира идеално спрямо формата и големината на ухото. Ниското тегло на апарата позволява да се
носи непрекъснато целодневно без да създава някакъв дискомфорт и неудобство.
ХАРАКТЕРИСТИКА:
- модерен дизайн подобен на слушалките на GSM (Bluetooth);
- регулатор за усилване на звука до 130 db;
- честотен диапазон: 300-4000 Hz;
- консумация на ток: по-малко от 4 mA;
- шум на входа по-малко от 30 db;
- подходящ за двете уши (ляво и дясно);
- огъващо захващане според формата и големината на ухото;
- три силиконови уплътнения за ухото с различни размери;
- захранване: батерия LR41;
- размери: 60х22х19 мм;
- ниско тегло: около 20 гр. позволяващо целодневно носене.
Гаранция 1 г.
Произход: Китай
ПРОМОЦИОНАЛНА ТОП ЦЕНА 29 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 4 лв. и до адрес 5,90 лв. и получаване
на следващия ден, а до селища без офис на Еконт такса 7,20 лв. и
получаване до три работни дни.
Ползва се намаление на куриерската такса -20%!
КОНТАКТИ:
02/855 26 35; 0887/255 692; 0888/373 974
albods@abv.bg
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ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ:
www.albo-bg.com
www.albobg.com
http://obiavidnes.com/obiava/76057/zdrave-sluhov-aparat-loud-n-clear--ot-60-na-29-lv

7" (17.78 cm) GoClever TAB ARIES 70
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

5-те Най-сигурни начина за печалба от интернет
Всеки може да си създаде печеливша работна среда в интернет и да печели от него приходи използвайки само
безплатните възможности на интернета.Без да влага лични срества използвайки само безплатните
приложения.Предлагаме ви 5-те Най-сигорни печеливши възможности за печелене от интернет.Посетете нашия сайт и
ще получите подробна информация с илюстрации на Български езикhttp://startbux.webnode.com/
http://obiavidnes.com/obiava/76051/5-te-nay-sigurni-nachina-za-pechalba-ot-internet

СИГУРНА РАБОТА
Предлагаме ви сигурна работа по интернет небходимо ви е само 30 мин. на ден.Допълнете свободното си време и
увеличете доходите си.Работата е лесна и всеки може да се справи с лекота.Можете да работите от дома си или офиса
ви.В нашия сайт можете да намерите подробности как се плаща и всичко което ви интересува вищте в сайта ни
www.partybux.ovo.bg skype име- obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/76050/sigurna-rabota

ЗАКОННА И СИГУРНА ПЕЧАЛБА ПО ИНТЕРНЕТ
Аз се занимавам с PTC вече 18 месеца и си докарвам по около 300$ на месец. Работата е лесна и дстъпна за всеки, който
има желание да се занимава както и достатъчно свободно време пред компютъра. Около 1 час на ден е напълно
достатъчен, за да взимате средната работна заплата в България. Това не са "лесни пари" както много лъжливи обяви в
интернет пространството гласят. За сметка на това обаче можем да сме убедени, че ще си получим парите на 100%.
Няма ограничение на това колко можем да печелим, може да взимаме по 50$ на месец, може и по 500$. На запад има
хора, които правят по над 3000 само от PTC. Ако сте заинтересовани и искате повече информация прегледайте сайта
www.partybux.ovo.bg или ни пишете на Skype име obqva10 Сложил съм и ДОКАЗАТЕЛСТВА за извършените плащания
Поздрави, Галин Кръстев :)
http://obiavidnes.com/obiava/76049/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/76048/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt

Детективски услуги, изневери, наблюдение
24 часа Детективски услуги, изневери, наблюдение
1.СЕМЕЙНИ КОНФЛИКТИ
-изневери
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-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, месторабо
http://obiavidnes.com/obiava/76047/detektivski-uslugi-izneveri-nablyudenie

16GB USB Flash
16GB USB Flash, A-Data C103, USB3.0
http://obiavidnes.com/obiava/75957/16gb-usb-flash

32GB USB Flash
32GB USB Flash, A-Data C103, USB3.0
http://obiavidnes.com/obiava/75956/32gb-usb-flash

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/76046/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/76045/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt

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/76044/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet
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8GB USB Flash
8GB USB Flash, A-Data C103, USB3.0
http://obiavidnes.com/obiava/75955/8gb-usb-flash

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/76043/sigurna-rabota

СИГУРНА РАБОТА
Предлагаме ви сигурна работа по интернет небходимо ви е само 30 мин. на ден.Допълнете свободното си време и
увеличете доходите си.Работата е лесна и всеки може да се справи с лекота.Можете да работите от дома си или офиса
ви.В нашия сайт можете да намерите подробности как се плаща и всичко което ви интересува вищте в сайта ни
www.partybux.ovo.bg skype име- obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/76042/sigurna-rabota

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/76041/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt

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/76040/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/76039/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt

ПРЕДЛАГАМ ДОПЪЛНИТЕЛНА РАБОТА ПО ИНТЕРНЕТ
Търсим хора за надомна дейност от цялата страна.Можете да я извършвате от дома си,от офиса си в удомно за вас
време.Това е най-реалното предложение за изкарване на пари чрез интернет.В нашия сайт щте намерите подробно
информация за какво точно се състои дейността и какви са условията за започване,вижте в сайта ни
www.partybux.ovo.bg или се свържете с нас по скайп име на obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/76038/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
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има желание да се занимава както и достатъчно свободно време пред компютъра. Около 1 час на ден е напълно
достатъчен, за да взимате средната работна заплата в България. Това не са "лесни пари" както много лъжливи обяви в
интернет пространството гласят. За сметка на това обаче можем да сме убедени, че ще си получим парите на 100%.
Няма ограничение на това колко можем да печелим, може да взимаме по 50$ на месец, може и по 500$. На запад има
хора, които правят по над 3000 само от PTC. Ако сте заинтересовани и искате повече информация прегледайте сайта
www.partybux.ovo.bg или ни пишете на Skype име obqva10 Сложил съм и ДОКАЗАТЕЛСТВА за извършените плащания
Поздрави, Галин Кръстев :)
http://obiavidnes.com/obiava/76037/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/76036/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt

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

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/76035/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/76034/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt

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/76033/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt

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 :)

Страница 105/133

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

09.02.2014

http://obiavidnes.com/obiava/76032/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/76031/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt

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/76030/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt

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/76029/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt

5-те Най-сигурни начина за печалба от интернет
Всеки може да си създаде печеливша работна среда в интернет и да печели от него приходи използвайки само
безплатните възможности на интернета.Без да влага лични срества използвайки само безплатните
приложения.Предлагаме ви 5-те Най-сигорни печеливши възможности за печелене от интернет.Посетете нашия сайт и
ще получите подробна информация с илюстрации на Български езикhttp://startbux.webnode.com/
http://obiavidnes.com/obiava/76028/5-te-nay-sigurni-nachina-za-pechalba-ot-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/76027/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/76026/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/76025/sigurna-rabota
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ПРЕДЛАГАМ ДОПЪЛНИТЕЛНА РАБОТА ПО ИНТЕРНЕТ
Търсим хора за надомна дейност от цялата страна.Можете да я извършвате от дома си,от офиса си в удомно за вас
време.Това е най-реалното предложение за изкарване на пари чрез интернет.В нашия сайт щте намерите подробно
информация за какво точно се състои дейността и какви са условията за започване,вижте в сайта ни
www.partybux.ovo.bg или се свържете с нас по скайп име на obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/76024/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/76023/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

СИГУРНА РАБОТА
Предлагаме ви сигурна работа по интернет небходимо ви е само 30 мин. на ден.Допълнете свободното си време и
увеличете доходите си.Работата е лесна и всеки може да се справи с лекота.Можете да работите от дома си или офиса
ви.В нашия сайт можете да намерите подробности как се плаща и всичко което ви интересува вищте в сайта ни
www.partybux.ovo.bg skype име- obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/76022/sigurna-rabota

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

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,
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http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/76021/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnostkorektnostprofesionaliz

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

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/76020/detektivska-agenciya-foks-blagoevgradsandanskipetrichbansko

ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ ИВАН ИВАНОВ-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!
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Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/76019/chasten-detektiv-ivan-ivanov-detektivska-agenciya-fox

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/76018/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
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(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/76017/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/76016/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

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

"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/76015/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas

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

Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe Stidio
3DKoev-Studio I-Pro
Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe Stidio 3DKoev-Studio Най изгодни
цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM 0882870171 Пловдив от400лв 700лв
https://www.facebook.com/3dkoevstudio http://superpc.site11.com
http://obiavidnes.com/obiava/76014/video-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientski-balov

Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe Stidio
3DKoev-Studio I-Pro
Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe Stidio 3DKoev-Studio Най изгодни
цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM 0882870171 Пловдив от400лв 700лв
https://www.facebook.com/3dkoevstudio http://superpc.site11.com
http://obiavidnes.com/obiava/76013/video-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientski-balov
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Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe Stidio
3DKoev-Studio I-Pro
Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe Stidio 3DKoev-Studio Най изгодни
цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM 0882870171 Пловдив от400лв 700лв
https://www.facebook.com/3dkoevstudio http://superpc.site11.com
http://obiavidnes.com/obiava/76012/video-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientski-balov

3D визуализации на сгради и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране
на сгради и Графичен дизайн.
3D визуализации на сгради и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и Графичен
дизайн. Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел.
tel.0882870171 http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална
визия
http://obiavidnes.com/obiava/76011/3d-vizualizacii-na-sgradi-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proe

3D визуализации на сгради и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране
на сгради и Графичен дизайн.
3D визуализации на сгради и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и Графичен
дизайн. Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел.
tel.0882870171 http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална
визия
http://obiavidnes.com/obiava/76010/3d-vizualizacii-na-sgradi-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proe

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

Интернет магазин за лампи PHILIPS,OSRAM и KANLUX
Лед, луминесцентни енергоспестяващи лампи с добри цени и богат избор!
Изпращаме с куриер и наложен платеж!
http://obiavidnes.com/obiava/76009/internet-magazin-za-lampi-philipsosram-i-kanlux

Легализация на документи на английски, руски, немски, френски. . .
Бързи и качествени преводи от/на всички езици от заклети преводачи, заверки на документи във всички институции и
посолства, превод на специализирана литература, бизнес и лична кореспонденция, устни преводи.
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
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http://obiavidnes.com/obiava/76008/legalizaciya-na-dokumenti-na-angliyski-ruski-nemski-frenski--

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
• 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/76007/bylgarski-ezik-za-chujdenci--korporativno-obuchenie

Болгарский язык для иностранцев
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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
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/76006/bolgarskiy-yazk-dlya-inostrancev

Кана за жива и мъртва вода
Обикновената чешмяна вода е неутрална. Пълна е с примеси, като хлор, флуор, тежки метали, котлен камък
причинявщ камъни в бъбреците и жлъчката и много други заболявания. Като цяло водата по търбопроводите
разболява, отслабва имунната система. Хлорът в нея също, а освен това и подтиска и отслабва мозъчните
функции.
Какво прави електрическият активатор за ВОДА?
1. На електролитен принцип водата бива разделена от неутрална на жива и мъртва.
2. Живата Вода действа стимулиращо, тонизиращо и с възстановителни функции за човешкия организъм.
Жива вода за астма
Жива вода за простуди
Жива вода за опорно двигателната с-ма
Жива вода за дихателната с-ма
Жива вода за имунната с-ма
Жива вода за храносмилателната с-ма
Жива вода за ниско кръвно
Жива вода за съня
Жива вода за кръвоносната с-ма
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Жива вода за тонуса
Жива вода за нервната с-ма
Жива вода за идеална фигура
Жива вода киселините в стомаха
Жива вода за детоксикация
Мъртва вода за дезинфектант
Мъртва вода за високо кръвно
Мъртва вода за зъбобола
Мъртва вода за компреси
www.jivavoda.net
http://obiavidnes.com/obiava/74198/kana-za-jiva-i-myrtva-voda

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/76005/angliyski-nemski--frenski--ruski--grupovo-i-individualno

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

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 .
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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/76004/detektivska-agenciya-avalon---24ch-diskretni--detektivski-uslugi

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

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

Извозване на строителни отпадъци, Изхвърляне на стари мебели, Почистване на мазета, тавани,
дворове, жилища, ниски цени. 0884842660
Извозване на строителни отпадъци, Изхвърляне на стари мебели, Почистване на мазета, тавани, дворове, жилища, ниски
цени. 0884842660
http://obiavidnes.com/obiava/74346/izvozvane-na-stroitelni-otpadyci-izhvyrlyane-na-stari-mebeli-pochistvane-na-maze

Почистване на мазета, тавани, дворове, Извозване на строителни отпадъци и Изхвърляне на
стари мебели. 0884842660
Почистване на мазета, тавани, дворове, Извозване на строителни отпадъци и Изхвърляне на стари мебели. 0884842660
http://obiavidnes.com/obiava/76003/pochistvane-na-mazeta-tavani-dvorove-izvozvane-na-stroitelni-otpadyci-i-izhvyr

Изхвърляне на строителни отпадъци Извозване на стари мебели, Чистене на мазета, тавани,
апартаменти, двор, контейнери и самосвали, ниски цени. 0888385951
Изхвърляне на строителни отпадъци Извозване на стари мебели, Чистене на мазета, тавани, апартаменти, двор,
контейнери и самосвали, ниски цени. 0888385951
http://obiavidnes.com/obiava/76002/izhvyrlyane-na-stroitelni-otpadyci-izvozvane-na-stari-mebeli-chistene-na-mazeta-

Чистене на тавани, мазета, дворове Почистване и извозване на строителни отпадъци, стари
мебели, Изхвърляне на битови отпадъци от жилища. 0888385951
Чистене на тавани, мазета, дворове Почистване и извозване на строителни отпадъци, стари мебели, Изхвърляне на
битови отпадъци от жилища. 0888385951
http://obiavidnes.com/obiava/76001/chistene-na-tavani-mazeta-dvorove-pochistvane-i-izvozvane-na-stroitelni-otpadyci

Преместване на огнеупорни Каси и метални Сейфове, превоз с падащ борд, достъпни цени, Без
почивен ден. 0895191972
Преместване на огнеупорни Каси и метални Сейфове, превоз с падащ борд, достъпни цени, Без почивен ден. 0895191972
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http://obiavidnes.com/obiava/76000/premestvane-na-ogneuporni-kasi-i-metalni-seyfove-prevoz-s-padasht-bord-dostypni-

Пиана БГ
Преместване на пиано и роял от Пиана БГ на най-ниски цени Ако се нуждаете от специализиран пренос и превоз на
Вашето пиано или роял може да се възползвате от нашата професионална помощ! 0895191972
http://obiavidnes.com/obiava/75999/piana-bg

Чистене на мазета, тавани, дворове, Извозване на строителни отпадъци, Изхвърляне на стари
мебели, Почистване на отпадъци 0895191972
Чистене на мазета, тавани, дворове, Извозване на строителни отпадъци, Изхвърляне на стари мебели, Почистване на
отпадъци 0895191972
http://obiavidnes.com/obiava/75998/chistene-na-mazeta-tavani-dvorove-izvozvane-na-stroitelni-otpadyci-izhvyrlyane

Извозване на стари мебели, Изхвърляне и почистване на строителни отпадъци от мазета, тавани,
дворове, апартаменти с контейнери, самосвали, бусове.0895191972
Извозване на стари мебели, Изхвърляне и почистване на строителни отпадъци от мазета, тавани, дворове, апартаменти
с контейнери, самосвали, бусове.0895191972
http://obiavidnes.com/obiava/75997/izvozvane-na-stari-mebeli-izhvyrlyane-i-pochistvane-na-stroitelni-otpadyci-ot-maz

Кърти бетон, фаянс, теракот, замазка, тухла Професионални Къртачи и къртачни услуги,
демонтаж, Събаря, разрушава, Извозва и чисти. 0887631238
Кърти бетон, фаянс, теракот, замазка, тухла Професионални Къртачи и къртачни услуги, демонтаж, Събаря,
разрушава, Извозва и чисти. 0887631238
http://obiavidnes.com/obiava/75996/kyrti-beton-fayans-terakot-zamazka-tuhla-profesionalni-kyrtachi-i-kyrtachni-usl

Къртене, Кърти чисти извозва, професионални Къртачи и Къртачни услуги, демонтаж, Кърти
бетон, тухла, теракот, фаянс, мозайка, замазка Извозване на строителни и битови отпадъци
0897306790
Къртене, Кърти чисти извозва, професионални Къртачи и Къртачни услуги, демонтаж, Кърти бетон, тухла, теракот,
фаянс, мозайка, замазка Извозване на строителни и битови отпадъци 0897306790
http://obiavidnes.com/obiava/75995/kyrtene-kyrti-chisti-izvozva-profesionalni-kyrtachi-i-kyrtachni-uslugi-demontaj

Пренасяне и транспорт с падащ борд на Каси и Сейфове, Преместване на Всякакви модели от
100 килограма до 2 тона, професионално и експресно на ниски цени 0887631238
Пренасяне и транспорт с падащ борд на Каси и Сейфове, Преместване на Всякакви модели от 100 килограма до 2 тона,
професионално и експресно на ниски цени 0887631238
http://obiavidnes.com/obiava/75994/prenasyane-i-transport-s-padasht-bord-na-kasi-i-seyfove-premestvane-na-vsyakakvi-mo

Пренасяне на пиана, рояли, транспорт, специализирано, надеждно и сигурно преместване от
екип с дългогодишен опит и професионални умения. 0889 36 33 06
Пренасяне на пиана, рояли, транспорт, специализирано, надеждно и сигурно преместване от екип с дългогодишен опит и
професионални умения. 0889 36 33 06
http://obiavidnes.com/obiava/75993/prenasyane-na-piana-royali-transport-specializirano-nadejdno-i-sigurno-premest

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.
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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/75992/detektivska-agenciya-diskret-namerete-otgovorite-pri-nas

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/75991/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-blagoevgrad-sandanski-bansko

Преместване на Пиано, Пренасяне на Роял, превоз и пренос, Експресно и качествено. 0877 95 95
22
Преместване на Пиано, Пренасяне на Роял, превоз и пренос, Експресно и качествено. 0877 95 95 22
http://obiavidnes.com/obiava/75990/premestvane-na-piano-prenasyane-na-royal-prevoz-i-prenos-ekspresno-i-kachestveno

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/75989/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
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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/75988/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-plovdiv-stara-zagora-yambol-haskovo-dimi

Преместване на пиана, рояли, транспорт
Преместване на пиана, рояли, транспорт, Без почивен ден, Отстъпки всяка Събота и Неделя, Възползвайте се Сега!
0897306790
http://obiavidnes.com/obiava/75987/premestvane-na-piana-royali-transport

Почистване на мазета, тавани
Почистване на мазета, тавани, двор, апартаменти, Чистене и извозване на битови и строителни отпадъци на сметище.
0887631238
http://obiavidnes.com/obiava/75986/pochistvane-na-mazeta-tavani

Извозване на стари мебели, дограма, клони, храсти, строителни и много други отпадъци
Изхвърляне и почистване от мазета, тавани, дворове, жилища.
Извозване на стари мебели, дограма, клони, храсти, строителни и много други отпадъци Изхвърляне и почистване от
мазета, тавани, дворове, жилища.
http://obiavidnes.com/obiava/75985/izvozvane-na-stari-mebeli-dograma-kloni-hrasti-stroitelni-i-mnogo-drugi-otpa

Товаро разтоварни услуги, товарене и разтоварване на мебели, кашони
Товаро разтоварни услуги, товарене и разтоварване на мебели, кашони и много други. Товаро разтоварна дейност,
професионално и експресно обслужване на приемливи цени. 0897306790
http://obiavidnes.com/obiava/75984/tovaro-raztovarni-uslugi-tovarene-i-raztovarvane-na-mebeli-kashoni

Транспортни услуги, товарен превоз с падащ борд за София и страната, експресно обслужване на
достъпни цени. 0897306790
Транспортни услуги, товарен превоз с падащ борд за София и страната, експресно обслужване на достъпни цени.
0897306790
http://obiavidnes.com/obiava/75983/transportni-uslugi-tovaren-prevoz-s-padasht-bord-za-sofiya-i-stranata-ekspresno-o

отпушване на канали,мивки,тоалетни и сифони Варна
Справяме се със всички проблеми свързани с отпушване на канали, тоалетни, сифони, мивки, шахти и други, бързо и на
разумни цени. Също така предлагаме услуги по отводняване на наводнени помещения. Реагираме бързо и се отзоваваме
веднага след получаване на сигнала. Съобразяваме се със свободното време на клиента и работим чисто и качествено.
Потърсете ни при нужда за да решим вашият проблем.
http://obiavidnes.com/obiava/75982/otpushvane-na-kanalimivkitoaletni-i-sifoni-varna

Хамалски услуги на Топ Цени, Поръчайте преместване и транспорт на мебели, багаж с нашите
опитни хамали Сега! 0887631238
Хамалски услуги на Топ Цени, Поръчайте преместване и транспорт на мебели, багаж с нашите опитни хамали Сега!
0887631238
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http://obiavidnes.com/obiava/75981/hamalski-uslugi-na-top-ceni-porychayte-premestvane-i-transport-na-mebeli-bagaj-

Преместване на офиси, дома
Преместване на офиси, дома, опаковане и демонтаж на офис оборудване и мебели, хамали и превози в София и страната.
0897306790
http://obiavidnes.com/obiava/75980/premestvane-na-ofisi-doma

Преместване на мебели, багаж от дома, офиса, хамалски услуги, товарен превоз, експресно
обслужване на най-ниски цени. 0897306790
Преместване на мебели, багаж от дома, офиса, хамалски услуги, товарен превоз, експресно обслужване на най-ниски
цени. 0897306790
http://obiavidnes.com/obiava/75979/premestvane-na-mebeli-bagaj-ot-doma-ofisa-hamalski-uslugi-tovaren-prevoz-ek

Хамалски услуги и преместване в София на офиси, мебели, жилища, багаж, превоз, товарене,
разтоварване с опитни и надеждни хамали 0897306790
Хамалски услуги и преместване в София на офиси, мебели, жилища, багаж, превоз, товарене, разтоварване с опитни и
надеждни хамали 0897306790
http://obiavidnes.com/obiava/75978/hamalski-uslugi-i-premestvane-v-sofiya-na-ofisi-mebeli-jilishta-bagaj-prevoz-t

Хамалски услуги в София преместване от врата до врата до съседната улица и в целия град
Безплатен оглед и оценка за преместване в удобно за Вас време.
Хамалски услуги в София преместване от врата до врата до съседната улица и в целия град Безплатен оглед и оценка за
преместване в удобно за Вас време.
http://obiavidnes.com/obiava/75977/hamalski-uslugi-v-sofiya-premestvane-ot-vrata-do-vrata-do-sysednata-ulica-i-v-cel

Преместване на каси Пренасяне на сейфове /метални и огнеупорни/, превоз, дългогодишен опит,
коректност, достъпни цени. 0899251143
Преместване на каси Пренасяне на сейфове /метални и огнеупорни/, превоз, дългогодишен опит, коректност, достъпни
цени. 0899251143
http://obiavidnes.com/obiava/75976/premestvane-na-kasi-prenasyane-na-seyfove-metalni-i-ogneuporni-prevoz-dylgogo

Преместване на пиано, роял, собствен транспорт, дългогодишен опит Научете за нашите цени
сега! 0899251143
Преместване на пиано, роял, собствен транспорт, дългогодишен опит Научете за нашите цени сега! 0899251143
http://obiavidnes.com/obiava/75975/premestvane-na-piano-royal-sobstven-transport-dylgogodishen-opit-nauchete-za-nash

Пренасяне на пиана, рояли
Пренасяне на пиана, рояли, Транспорт, Професионален Пренос, Експресно обслужване. 0887192094
http://obiavidnes.com/obiava/75974/prenasyane-na-piana-royali

Кърти Чисти Извозва, къртене на бетон, тухла
Кърти Чисти Извозва, къртене на бетон, тухла, фаянс, къртачи с опит, ниски цени, демонтира, събаря, извозва
отпадъци с контейнери, самосвал. 0887192094
http://obiavidnes.com/obiava/75973/kyrti-chisti-izvozva-kyrtene-na-beton-tuhla

Извозване на строителни отпадъци, стари мебели, почистване на мазета, тавани
Извозване на строителни отпадъци, стари мебели, почистване на мазета, тавани, дворове, складове, гаражи, жилища.
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0899251143
http://obiavidnes.com/obiava/75972/izvozvane-na-stroitelni-otpadyci-stari-mebeli-pochistvane-na-mazeta-tavani

Чистене на тавани, мазета, двор
Чистене на тавани, мазета, двор, извозване на строителни отпадъци, стари мебели, дограми, изхвърляне на сметище.
0887192094
http://obiavidnes.com/obiava/75971/chistene-na-tavani-mazeta-dvor

Изхвърляне на строителни отпадъци
Изхвърляне на строителни отпадъци, Извозване стари мебели Почистване на мазета тавани двор жилища. 0887192094
http://obiavidnes.com/obiava/75970/izhvyrlyane-na-stroitelni-otpadyci

Чистене на мазета, тавани,
Чистене на мазета, тавани, двор, извозване на строителни отпадъци, стари мебели, дограма, клони, храсти, дървета,
натоварване на превоз. 0887192094
http://obiavidnes.com/obiava/75969/chistene-na-mazeta-tavani

Преместване на дома и офиса
Преместване на дома и офиса, Професионални хамалски и транспортни услуги в София. 02927-99-76
http://obiavidnes.com/obiava/75968/premestvane-na-doma-i-ofisa

Пренасяне на багаж, мебели, Хамалски услуги в София, опаковане и де/монтаж, превоз на
всякакви стоки и товари, професионални хамали. 0899251143
Пренасяне на багаж, мебели, Хамалски услуги в София, опаковане и де/монтаж, превоз на всякакви стоки и товари,
професионални хамали. 0899251143
http://obiavidnes.com/obiava/75967/prenasyane-na-bagaj-mebeli-hamalski-uslugi-v-sofiya-opakovane-i-demontaj-prev

Преместване на пиана, Пренасяне на роял
Преместване на пиана, Пренасяне на роял, транспорт с падащ борд, Доверете се на професионалистите Свържете се с
нас Сега! 0898529009
http://obiavidnes.com/obiava/75966/premestvane-na-piana-prenasyane-na-royal

Изхвърляне на строителни отпадъци, Извозване на стари мебели, Почистване на мазета, тавани,
Извозване на строителни отпадъци, Изхвърляне на стари мебели, Чистене на мазета, тавани, двор, апартаменти от
битови боклуци. 02/825-81-23
http://obiavidnes.com/obiava/75965/izhvyrlyane-na-stroitelni-otpadyci-izvozvane-na-stari-mebeli-pochistvane-na-maze

Транспортни услуги София
Транспортни услуги София и страната, транспорт 2 тона, обем 15 кубика с падащ борд, превозване на мебели, багаж,
машини, палета, каси, пиана, апаратура, техника, строителни материали, натоварване, разтоварване. 0888620269
http://obiavidnes.com/obiava/75964/transportni-uslugi-sofiya

Хамали и хамалски услуги Цени
Хамали и хамалски услуги Цени, Преместване на мебели, Пренасяне на багаж, Товаро разтоварни услуги 10 лева на час,
Товарен превоз - 25 лева на час в София или 40 - 50 лева на курс, в страната - 0,60 - 0,95 лв./км. в зависимост от
дестинацията и тонажа на транспортното средство, заплаща се и в двете посоки.
http://obiavidnes.com/obiava/75963/hamali-i-hamalski-uslugi-ceni
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Хамалски услуги и Хамали в София
Преместване на мебели, багаж, офиси, жилища, складове, магазини.
Преместване на пиана, рояли, каси, сейфове, машини, медицинско оборудване и техника, принтери, ксерокс, компютри.
Товаро разтоварни услуги.
Опаковане на документация, събиране в кашони, подреждане.
Транспортни услуги в София и страната, товарен превоз с падащ борд, транспорт на всякакви стоки и товари.
Изхвърляне на строителни и битови отпадъци.
Почистване на мазета, тавани, дворове, жилища, складове, гаражи.
Къртене на тухла, бетон, замазка, стени, фаянс, теракот, разбива, събаря, къртачни услуги по домовете, Кърти баня,
комин, стени, демонтаж, рязане.
http://obiavidnes.com/obiava/75962/hamalski-uslugi-i-hamali-v-sofiya

Хамали Студенти, опаковане и пренасяне на багаж и мебели, преместване на дома, офиси,
складове, магазини, товарене, разтоварване на всякакви стоки и вещи, транспортни услуги
0898529009
Хамали Студенти, опаковане и пренасяне на багаж и мебели, преместване на дома, офиси, складове, магазини, товарене,
разтоварване на всякакви стоки и вещи, транспортни услуги 0898529009
http://obiavidnes.com/obiava/75961/hamali-studenti-opakovane-i-prenasyane-na-bagaj-i-mebeli-premestvane-na-doma-o

Изхвърляне на стари мебели, извозване на строителни отпадъци
Изхвърляне на стари мебели, извозване на строителни отпадъци от апартаменти, къщи, дворове, тавански помещения,
мазета и техните коридори, складове, гаражи, халета, Контейнер, товарачи, натоварване и извозване на отпадъците.
088 777 1157
http://obiavidnes.com/obiava/75960/izhvyrlyane-na-stari-mebeli-izvozvane-na-stroitelni-otpadyci

ASUS SABERTOOTH X79
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

Здраве: СЛУХОВ АПАРАТ LOUD N CLEAR ** от 60 на 29 лв.!
СЛУХОВ АПАРАТ LOUD N CLEAR
Слуховият апарат LOUD N CLEAR е много лек, с мощен звуков сигнал и висока разделителна способност. Подходящ за
използване на работа, в училище, по време на почивка, у дома, т.е. навсякъде където е необходимо.
Повечето хора се срамуват да носят традиционния слухов апарат, но този апарат прави изключение, тъй като по
външен вид не се отличава от масово използваните слушалки към мобилните телефони (Bluetooth) .
Апаратът е подходящ за всеки, който иска да чува висок и ясен говор и звук!
Високата степен на усилване на звука, широкия честотен диапазон и висока чувствителност, позволяват апаратът
успешно да се конкурира с много по-скъпите от подобен вид.
За усилване на звука има специален регулатор. Гъвкавото приспособление за прикрепване на апарата към ухото
позволява да се регулира идеално спрямо формата и големината на ухото. Ниското тегло на апарата позволява да се
носи непрекъснато целодневно без да създава някакъв дискомфорт и неудобство.
ХАРАКТЕРИСТИКА:
- модерен дизайн подобен на слушалките на GSM (Bluetooth);
- регулатор за усилване на звука до 130 db;
- честотен диапазон: 300-4000 Hz;
- консумация на ток: по-малко от 4 mA;
- шум на входа по-малко от 30 db;
- подходящ за двете уши (ляво и дясно);
- огъващо захващане според формата и големината на ухото;
- три силиконови уплътнения за ухото с различни размери;
- захранване: батерия LR41;
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- размери: 60х22х19 мм;
- ниско тегло: около 20 гр. позволяващо целодневно носене.
Гаранция 1 г.
Произход: Китай
ПРОМОЦИОНАЛНА ТОП ЦЕНА 29 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 4 лв. и до адрес 5,90 лв. и получаване
на следващия ден, а до селища без офис на Еконт такса 7,20 лв. и
получаване до три работни дни.
Ползва се намаление на куриерската такса -20%!
КОНТАКТИ:
02/855 26 35; 0887/255 692; 0888/373 974
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ:
www.albo-bg.com
www.albobg.com
http://obiavidnes.com/obiava/75959/zdrave-sluhov-aparat-loud-n-clear--ot-60-na-29-lv

Здраве: СЛУХОВ АПАРАТ LOUD N CLEAR ** от 60 на 29 лв.!
СЛУХОВ АПАРАТ LOUD N CLEAR
Слуховият апарат LOUD N CLEAR е много лек, с мощен звуков сигнал и висока разделителна способност. Подходящ за
използване на работа, в училище, по време на почивка, у дома, т.е. навсякъде където е необходимо.
Повечето хора се срамуват да носят традиционния слухов апарат, но този апарат прави изключение, тъй като по
външен вид не се отличава от масово използваните слушалки към мобилните телефони (Bluetooth) .
Апаратът е подходящ за всеки, който иска да чува висок и ясен говор и звук!
Високата степен на усилване на звука, широкия честотен диапазон и висока чувствителност, позволяват апаратът
успешно да се конкурира с много по-скъпите от подобен вид.
За усилване на звука има специален регулатор. Гъвкавото приспособление за прикрепване на апарата към ухото
позволява да се регулира идеално спрямо формата и големината на ухото. Ниското тегло на апарата позволява да се
носи непрекъснато целодневно без да създава някакъв дискомфорт и неудобство.
ХАРАКТЕРИСТИКА:
- модерен дизайн подобен на слушалките на GSM (Bluetooth);
- регулатор за усилване на звука до 130 db;
- честотен диапазон: 300-4000 Hz;
- консумация на ток: по-малко от 4 mA;
- шум на входа по-малко от 30 db;
- подходящ за двете уши (ляво и дясно);
- огъващо захващане според формата и големината на ухото;
- три силиконови уплътнения за ухото с различни размери;
- захранване: батерия LR41;
- размери: 60х22х19 мм;
- ниско тегло: около 20 гр. позволяващо целодневно носене.
Гаранция 1 г.
Произход: Китай
ПРОМОЦИОНАЛНА ТОП ЦЕНА 29 лв.
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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 4 лв. и до адрес 5,90 лв. и получаване
на следващия ден, а до селища без офис на Еконт такса 7,20 лв. и
получаване до три работни дни.
Ползва се намаление на куриерската такса -20%!
КОНТАКТИ:
02/855 26 35; 0887/255 692; 0888/373 974
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ:
www.albo-bg.com
www.albobg.com
http://obiavidnes.com/obiava/75958/zdrave-sluhov-aparat-loud-n-clear--ot-60-na-29-lv

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

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

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

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
http://obiavidnes.com/obiava/75920/173-4394-cm-acer-aspire-v3-772g-747a8g1tmakk

НАНО ЧАСТИЦИ УСПЕШНО ВЪЗСТАНОВЯВАТ ИЗНОСВАНЕТО БЕЗ РЕМОНТ!
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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
>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
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-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>JPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/75949/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
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http://obiavidnes.com/obiava/75948/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
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.
Дейността на детективска агенция Фокс се извършва
на територията на цяла България, напълно дискретно!
-Разкрива изневери,издирва личности
-фирмено разследване и бизнес проблеми,
-Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.
-Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация.
- и други...
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана от Детективска Агенция Фокс с
бивши служители на МВР и дългогодишен опит!
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
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тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/75944/detektivska-agenciya-foks-detektivski-uslugi-bansko-blagoevgrad-sandanski

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/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 !
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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/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
!
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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/75937/advokatska-kantora-tyrgovsko-pravo---kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-i-osvobojdava

"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

Страница 130/133

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

09.02.2014

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.
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

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"
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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

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

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

Детективска Агенция Аякс Частен Детектив-РУСЕ СИЛИСТРА ВЕЛИКО ТЪРНОВО СВИЩОВ
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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

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

Страница 133/133

