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БЕЗ РЕМОНТ и ИЗЛИШНИ РАЗХОДИ! НАНО ДОБАВКИ „РиМЕТ”за ДВИГАТЕЛИ!
БЕЗ РЕМОНТ руската нано добавка РиМЕТ” възстановява износването на двигатели, скорости, диференциали чрез нано
частици и гарантира дълготраен ефект - 50 000 км.
ЦЕНИ от 15 лв.
Излива се в маслото на двигателя или скорости без значение вида на маслото /пълна синтетика, полусинтетитика или
минерално/ и възстановява износването – БЕЗ РЕМОНТ. ПРИНЦИП НА ДЕЙСТВИЕ е следния -налягането отлага нано
частиците само в износените зони на триене. Подробно на www.rimetbg.com - ОНЛАЙН МАГАЗИН.
„РиМЕТ"сертифициран по ISO 9001:2008 от BUREAU VERITAS Certification.
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/77175/bez-remont-i-izlishni-razhodi-nano-dobavki-rimetza-dvigateli

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/77103/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-foks-stara-zagora

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
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http://obiavidnes.com/obiava/77044/inkubatori---avtomatichni-termoregulator-s-pic-kontroler

2 GENIUS SP-U115
2 GENIUS SP-U115, 1.5W RMS
http://obiavidnes.com/obiava/77431/2-genius-sp-u115

2 GENIUS SP-U115
2 GENIUS SP-U115, 1.5W RMS, захранване с USB
http://obiavidnes.com/obiava/77430/2-genius-sp-u115

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/77446/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/77445/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
!
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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/77444/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas

2 GENIUS SP-U150X
2 GENIUS SP-U150X, 3.5W RMS, захранване чрез USB
http://obiavidnes.com/obiava/77429/2-genius-sp-u150x

2 GENIUS SW-5.1 1505
2 GENIUS SW-5.1 1505, 47W RMS, субуфер
http://obiavidnes.com/obiava/77423/2-genius-sw-51-1505

5+1 GENIUS SW-5.1 1020
5+1 GENIUS SW-5.1 1020, 26W RMS, субуфер
http://obiavidnes.com/obiava/77422/51-genius-sw-51-1020

5+1 GENIUS SW-5.1 3005
5+1 GENIUS SW-5.1 3005, 75W RMS, субуфер
http://obiavidnes.com/obiava/77417/51-genius-sw-51-3005

5+1 GENIUS SW-HF5.1 4800
5+1 GENIUS SW-HF5.1 4800, 125W RMS, субуфер, LED дисплей
http://obiavidnes.com/obiava/77416/51-genius-sw-hf51-4800

5+1 GENIUS SW-HF5.1 5200
5+1 GENIUS SW-HF5.1 5200, 150W RMS, субуфер, LED дисплей
http://obiavidnes.com/obiava/77415/51-genius-sw-hf51-5200

унищожаване на инсекти хлебарки, мравки, бълхи, мухи, комари, дървеници,кърлежи,оси
Лицензирана ДДД фирма за борба с вредители, работеща под контрола на РИОКОЗ (ХЕИ).
ДЕЗИНФЕКЦИЯ – унищожаване на патогенни микроорганизми
ДЕЗИНСЕКЦИЯ – унищожаване на инсекти хлебарки, мравки, бълхи, мухи, комари, дървеници,кърлежи,оси и други
насекоми
ДЕРАТИЗАЦИЯ – унищожаване на вредни гризачи мишки, плъхове и други
ДЕЗАКАРИЗАЦИЯ - обработка на тревни площи против кърлежи и други.
РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА - предпазване на растенията от болести, неприятели и плевели с най – качествените материали,
одобрени от Министерство на здравеопазването, като се съобразим с всички мерки за Вашето здраве и извършим
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процедурите в най – удобното за Вас време. НАШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СА:
ЗА ГРАЖДАНИ:
Обработка на жилища, входове, къщи, тавани, мазета, тревни площи и други против хлебарки, бълхи, кърлежи, плъхове,
мишки и всякакви други битови вредители.При обработка на общите части във вашият вход можете да се възползвате
от преференциална цена за обработка на апартамент до 120 m2. Цената за обработка на един апартамент се определя в
зависимост от броя на домакинствата в кооперацията, които желаят да бъдат обработени.
•
•

от 1 до 9 апартамента – 15 лв./апартамент,
от 10 до 15 апартамента – 11 лв./апартамент

ЗА ФИРМИ:
Абонаментни договори и еднократни обработки в съответствие с действащите в страната нормативни документи,
регламентиращи ДДД дейностите в Република България.
Абонаментът включва посещение и обработка /дезинсекция и дератизация/ на всички договорирани обекти един път на
месец или тримесечие, без прекъсване на Вашия производствен процес съобразно работното Ви време, като даваме
гаранция за освобождаване на обектите от вредни насекоми и гризачи.
GSM: 0876896482 / 02 416 94 46 Работно време
07:00 - 23:00
вече и събота и неделя
Цени до 75 кв. м.- 30 лв. / до 100 кв. м.- 0,40 лв. кв. м. / до 300 кв. м. - 0,25 лв. кв. м. / над 300 кв. м. - по договаряне
http://obiavidnes.com/obiava/77443/unishtojavane-na-insekti-hlebarki-mravki-bylhi-muhi-komari-dyrvenicikyrleji

Тонколони GENIUS SP-HF2020
Тонколони GENIUS SP-HF2020, гланц черни
http://obiavidnes.com/obiava/77414/tonkoloni-genius-sp-hf2020

Тонколонки GENIUS SP-HF360B
Тонколонки GENIUS SP-HF360B, 10W, дървен материал
http://obiavidnes.com/obiava/77413/tonkolonki-genius-sp-hf360b

2+1 PRIVILEG ANELIA-S21157
2+1 PRIVILEG ANELIA-S21157, 26W RMS, субуфер
http://obiavidnes.com/obiava/77412/21-privileg-anelia-s21157

Слушалки SteelSeries UFC In-Ear-Headset
Слушалки SteelSeries UFC In-Ear-Headset, тип "тапи", микрофон
http://obiavidnes.com/obiava/77411/slushalki-steelseries-ufc-in-ear-headset

Уроци по италиански език за 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 клас в София
Частни уроци по италиански език за 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 клас в София от Учебен център 6+ /тел.: 0894 850 660/.
Предлагаме индивидуален и групов формат до трима курсисти. Уроците по италиански език от 2 до 4 клас се водят от
начален учител, от 5 до 10 – от гимназиален преподавател, а за 11 и 12 клас – от университетски или гимназиален
преподавател.
http://obiavidnes.com/obiava/77442/uroci-po-italianski-ezik-za-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-i-12-klas-v-sofiya

Уеб камера Logitech HD Webcam C615
Уеб камера Logitech HD Webcam C615, 1080p FULL HD, микрофон
http://obiavidnes.com/obiava/77410/ueb-kamera-logitech-hd-webcam-c615
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Уроци по италиански език за 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 клас в София
Частни уроци по италиански език за 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 клас в София от Учебен център 6+ /тел.: 0894 850 660/.
Предлагаме индивидуален и групов формат до трима курсисти. Уроците по италиански език от 2 до 4 клас се водят от
начален учител, от 5 до 10 – от гимназиален преподавател, а за 11 и 12 клас – от университетски или гимназиален
преподавател.
http://obiavidnes.com/obiava/77441/uroci-po-italianski-ezik-za-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-i-12-klas-v-sofiya

Детективска Агенция Аякс Частен Детектив-0888112075-Русе Шумен Силистра Свищов Варна
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/77440/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888112075-ruse-shumen-silistra-svishtov-v

Детективска Агенция АЯКС-Право на избор!-Пазарджик Пловдив Сливен Хасково Ямбол
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/77439/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-pazardjik-plovdiv-sliven-haskovo-yambol-

Детективска Агенция Дискрет-БЛАГОЕВГРАД САНДАНСКИ БАНСКО ПЕТРИЧ
Агенцията извършва следните услугиАудио, видео-наблюдение,изневери,справки,издирване,Фирмено проучване.
GPS предаватели,снимков и видео материал.Скрити камери и микрофони.
Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
0888116420-0893736266
discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
http://obiavidnes.com/obiava/77438/detektivska-agenciya-diskret-blagoevgrad-sandanski-bansko-petrich
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Детективска Агенция Дискрет-Русе Шумен Велико Търново
Агенцията извършва следните услугиАудио, видео-наблюдение,изневери,справки,издирване,Фирмено проучване.
GPS предаватели,снимков и видео материал.Скрити камери и микрофони.
Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
0888116420-0893736266
discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
http://obiavidnes.com/obiava/77437/detektivska-agenciya-diskret-ruse-shumen-veliko-tyrnovo

7" (17.7 cm) Privileg MID-72K таблет
7" (17.7 cm) Privileg MID-72K таблет, двуядрен Cortex A9 1GHz, LED, капацитивен мулти-тъч екран, 512MB RAM, 4GB
Flash памет (+MicroSD слот), miniUSB, 802.11n, Android 4.2
http://obiavidnes.com/obiava/77408/7-177-cm-privileg-mid-72k-tablet

7" (17.8 cm) Privileg MID-7G Plus таблет
7" (17.8 cm) Privileg MID-7G Plus таблет, 3G, четириядрен VIA WM8850 1.2GHz, TFT LED, капацитивен мулти-тъч екран,
512MB RAM, 4GB Flash памет (+MicroSD слот), miniHDMI, microUSB, 802.11n, 2x камера, Android 4.0
http://obiavidnes.com/obiava/77400/7-178-cm-privileg-mid-7g-plus-tablet

7" (17.8 cm) Privileg SANEI N77 таблет
7" (17.8 cm) Privileg SANEI N77 таблет, Allwinner A13 1GHz, TFT LED, капацитивен мулти-тъч екран, 512MB RAM, 8GB
Flash памет (+MicroSD слот), microUSB, 802.11n, Android 4.0.4
http://obiavidnes.com/obiava/77399/7-178-cm-privileg-sanei-n77-tablet

унищожаване на инсекти хлебарки, мравки, бълхи, мухи, комари, дървеници,кърлежи,оси
Лицензирана ДДД фирма за борба с вредители, работеща под контрола на РИОКОЗ (ХЕИ).
ДЕЗИНФЕКЦИЯ – унищожаване на патогенни микроорганизми
ДЕЗИНСЕКЦИЯ – унищожаване на инсекти хлебарки, мравки, бълхи, мухи, комари, дървеници,кърлежи,оси и други
насекоми
ДЕРАТИЗАЦИЯ – унищожаване на вредни гризачи мишки, плъхове и други
ДЕЗАКАРИЗАЦИЯ - обработка на тревни площи против кърлежи и други.
РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА - предпазване на растенията от болести, неприятели и плевели с най – качествените материали,
одобрени от Министерство на здравеопазването, като се съобразим с всички мерки за Вашето здраве и извършим
процедурите в най – удобното за Вас време. НАШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СА:
ЗА ГРАЖДАНИ:
Обработка на жилища, входове, къщи, тавани, мазета, тревни площи и други против хлебарки, бълхи, кърлежи, плъхове,
мишки и всякакви други битови вредители.
ЗА ФИРМИ:
Абонаментни договори и еднократни обработки в съответствие с действащите в страната нормативни документи,
регламентиращи ДДД дейностите в Република България.
Абонаментът включва посещение и обработка /дезинсекция и дератизация/ на всички договорирани обекти един път на
месец или тримесечие, без прекъсване на Вашия производствен процес съобразно работното Ви време, като даваме
гаранция за освобождаване на обектите от вредни насекоми и гризачи.
GSM: 0876896482 / 02 416 94 46 Работно време
07:00 - 23:00
вече и събота и неделя
Цени до 75 кв. м.- 30 лв. / до 100 кв. м.- 0,40 лв. кв. м. / до 300 кв. м. - 0,25 лв. кв. м. / над 300 кв. м. - по договаряне
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http://obiavidnes.com/obiava/77436/unishtojavane-na-insekti-hlebarki-mravki-bylhi-muhi-komari-dyrvenicikyrleji

7" (17.9 cm) Privileg MID-72B таблет
7" (17.9 cm) Privileg MID-72B таблет, 3G, GPS, двуядрен Cortex A9 1GHz, TFT LED, капацитивен мулти-тъч екран, 512MB
RAM, 4GB Flash памет (+MicroSD слот), miniHDMI, microUSB, 802.11n, 2x камери, Android 4.1
http://obiavidnes.com/obiava/77398/7-179-cm-privileg-mid-72b-tablet

7" (17.9 cm) Privileg MID-72D таблет
7" (17.9 cm) Privileg MID-72D таблет, 3G, двуядрен Cortex A9 1GHz, TFT LED, капацитивен мулти-тъч екран, 512MB
RAM, 4GB Flash памет (+MicroSD слот), microUSB, 802.11n, 2x камери, Android 4.1
http://obiavidnes.com/obiava/77397/7-179-cm-privileg-mid-72d-tablet

7" (17.9 cm) Privileg MID-72F таблет
7" (17.9 cm) Privileg MID-72F таблет, двуядрен Cortex A7 1GHz, TFT LED, капацитивен мулти-тъч екран, 512MB RAM,
4GB Flash памет (+MicroSD слот), miniHDMI, microUSB, 802.11n, 2x камера, Android 4.2
http://obiavidnes.com/obiava/77396/7-179-cm-privileg-mid-72f-tablet

7" (17.9 cm) Privileg MID-74A таблет
7" (17.9 cm) Privileg MID-74A таблет, 3G, четириядрен Cortex A9 1.2GHz, LED, капацитивен мулти-тъч екран, 1GB RAM,
8GB Flash памет (+MicroSD слот), miniHDMI, microUSB, 802.11n, 2x камери, Android 4.2
http://obiavidnes.com/obiava/77395/7-179-cm-privileg-mid-74a-tablet

2 GENIUS SP-M150
2 GENIUS SP-M150, 4W RMS
http://obiavidnes.com/obiava/77435/2-genius-sp-m150

2 GENIUS SP-M200
2 GENIUS SP-M200, 6W RMS
http://obiavidnes.com/obiava/77434/2-genius-sp-m200

2 GENIUS SP-S110
2 GENIUS SP-S110, 1W RMS
http://obiavidnes.com/obiava/77433/2-genius-sp-s110

2 GENIUS SP-T1200
2 GENIUS SP-T1200, 30W RMS, Touch panel
http://obiavidnes.com/obiava/77432/2-genius-sp-t1200

Машини за безшевни улуци
Фирмата изработва всички видове машини за производство на безшевни улуци
1.Американски безшевен улук (трапец)
2.Немски безшевен улук
(овален,обикновен)
3.Машина за производство на водосточна тръба
Продукцията на всички машини е с неограничена дължина!
http://obiavidnes.com/obiava/77428/mashini-za-bezshevni-uluci
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Дарсонвал-лечебна терапия на лицето
Дарсонвал-лечебна терапия на лицето
Предназначен както за професионална употреба от козметични салони, така и за домашно ползване.
Дарсонвализацията е лечебен метод. Чрез нея се получава дразнене на нервните окончания и на нервните апарати в
кожата
и по рефлекторен път се причинява кратко свиване на кръвоносните съдове, последвано от продължителното им
разширение
и засилване на притока на кръв в кожата, което води до подобряване на обмяната на веществата в нея. Токът на
Дарсонвала намалява възбудимостта на нервните окончания в кожата, които възприемат болката и има обезболяващ
ефект.
В резултат на всичко това тонусът на кожата и подлежащите тъкани се повишава, увеличава се еластичността на
кожата и на стените на кожните съдове, подобрява се дейността на мастните жлези. Високочестотният ток,
действа антисептично на кожата, т.е. унищожава бактериите, които могат да предизвикат възпаления, облекчава
самите възпаления и стимулира кръвообращението на кожата. Резултатът е по-свежа, по-чиста и по-тонизирана
кожа. Процедурите с дарсонвал трябва да бъдат част от всяко почистване на кожата.
Високо честотният, електротерапевтичен дарсонвалe уред, е важен и свързан с разкрасяването. Лечебната терапия се
прилага на лицето, чрез електроди с високо честотно напрежение, които преминават през стъклена тръба.
Ускорява циркулацията на кръвта и подобрява метаболизма.
Има функцията да забавя стареенето, да предпазва от бръчки и да стяга кожата.Запознайте се по добре с
работата на уреда - посетете нашите магазини и се запознайте с уреда. Цена 99лв.
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/77427/darsonval-lechebna-terapiya-na-liceto

Безшевни улуци ТОНИ
Фирмата разполага с едни от най-добрите бригади-тенекеджии за поставянето на безшевни улуци с неограничена
дължина.Специализирана в производството на всякакъв вид метални изделия-стандартни и по поръчка на клиента.
Произвеждаме кошчета за смет изработени изцяло от негорими материали - поцинкована ламарина с полимерно
покритие и цвят по избор. Покрива всички изисквания за противопожарна безопасност. Защитено е от корозия.
Продуктите на "Тони" се използват както от фамилни къщи, вили, така и от хотели, производствени халета и големи
търговски складове без значение от какъв материал са изработени. Това показва, че продуктите на Тони могат да се
използват за всякакви конструктивни решения.
"Тони" е търговска марка, наложила се на българският пазар с нови материални и най-нови технологични решения.
Основно производство на "Тони" са покривни водоотвеждащи системи от метал.
Единствена в страната притежава цялостна Американска технологична линия за производство на безшевни улуци,
водосточни тръби и колена за тях.
Аксесоарите обслужващи водоотвеждащи те системи са изработени в САЩ.
Предимство в технологичните решения на "Тони" е факта, че произвежданите улуци нямат ограничения в дължината ,
могат да се изтеглят направо на строителния обект , а водосточните тръби са със стандартизирани дължини от 3 до
10 метра.
http://obiavidnes.com/obiava/77426/bezshevni-uluci-toni

Безшевни улуци ТОНИ
Фирмата разполага с едни от най-добрите бригади-тенекеджии за поставянето на безшевни улуци с неограничена
дължина.Специализирана в производството на всякакъв вид метални изделия-стандартни и по поръчка на клиента.
Произвеждаме кошчета за смет изработени изцяло от негорими материали - поцинкована ламарина с полимерно
покритие и цвят по избор. Покрива всички изисквания за противопожарна безопасност. Защитено е от корозия.
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Продуктите на "Тони" се използват както от фамилни къщи, вили, така и от хотели, производствени халета и големи
търговски складове без значение от какъв материал са изработени. Това показва, че продуктите на Тони могат да се
използват за всякакви конструктивни решения.
"Тони" е търговска марка, наложила се на българският пазар с нови материални и най-нови технологични решения.
Основно производство на "Тони" са покривни водоотвеждащи системи от метал.
Единствена в страната притежава цялостна Американска технологична линия за производство на безшевни улуци,
водосточни тръби и колена за тях.
Аксесоарите обслужващи водоотвеждащи те системи са изработени в САЩ.
Предимство в технологичните решения на "Тони" е факта, че произвежданите улуци нямат ограничения в дължината ,
могат да се изтеглят направо на строителния обект , а водосточните тръби са със стандартизирани дължини от 3 до
10 метра.
http://obiavidnes.com/obiava/77425/bezshevni-uluci-toni

Турмалинов колан
Турмалинов колан
имате ли проблеми с кръста или гръбначният стълб? Не се колебайте на Вас ви е необходим
турмалинов колан.Защо ли?Защото той ще ви осигури стабилност на гърба,кръста ,краката и др.
Турмалиновият колан е предназначен за превантивна грижа и подобряване на състоянието при остеохондроза на
гръдните и лумбални прешлени на гръбначния стълб, херния на междупрешленните дискове, болки в областта на таза,
мускулите на глезените и бедрата, ишиас, невралгии, спазми на бедрения мускул, разширени вени, отоци и болки в
краката, болки в гърба.
Засилва устойчивостта на костите, стимулира производството на синовиална течност и осигурява надеждно смазване
на ставните повърхности.
Повишава еластичността на костно-ставните връзки, премахва мускулно напрежение, стрес, повишава устойчивостта
и издръжливостта на организма. Подобрява съня, оказва общо-укрепващо действие.Цена 39лв
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/77424/turmalinov-kolan

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
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услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/77421/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/77420/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
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Бизнес-сграда "България 2000"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/77419/detektivska-agenciya-foks-detektivski-uslugi-veliko-tyrnovo

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/77418/detektivska-agenciya-foks-blagoevgradpetrichsandanskibansko

Преводи, заверка и легализация на документи
Преводаческа агенция Нов Век извършва качествени преводи на Английски, Немски, Турски, Испански, Гръцки,
Португалски, Френски, Италиански, Арабски, Китайски, Иврит и много други езици. Заверки и ЛЕГАЛИЗАЦИЯ на лични и
официални фирмени документи във всички държавни институции и чуждестранни посолства в Република България.
Отлично качество на конкурентни цени!
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/77409/prevodi-zaverka-i-legalizaciya-na-dokumenti

Адвокатска Кантора"КОРЕКТ"-КУПУВАМЕ БИЗНЕС-ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС АКТИВИ-ПАСИВИ,ФИНАНСОВИ ПРОБЛЕМИ-ЗАДЪЛЖЕНИЯ,ЗАПОР НА ДРУЖЕСТВЕНИ
ДЯЛОВЕ!!! Предлагаме професионална и компетентна помощ,в областта на фирмените задължения.Офертата е
валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на страната.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили
заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата, общините или
доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
След консултация с нас можем да Ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата от наши сътрудници и партньори, за да
Ви освободим за 1 час от солидарна, юридическа и финансова отговорност.
Всички правни действия, които предприемаме с цел намаляване или пълно освобождаване от задължения, са напълно
легални и в съответствие с действащата нормативна уредба.
ЗА КОНТАКТИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА-на тел.0897558320 0885017754
ЗА ВСИЧКИ УСЛУГИ КОИТО ПРЕДЛАГАМЕ НА САЙТА НИ-http://kupuvamebusiness.blogspot.com/
http://obiavidnes.com/obiava/77407/advokatska-kantorakorekt-kupuvame-biznes-firmi-sys-zadyljeniya

КУПУВАМЕ
ФИРМИ
СЪС
АКТИВИ-ПАСИВИ,ФИНАНСОВИ
ПРОБЛЕМИ-ЗАДЪЛЖЕНИЯ,ЗАПОР НА ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ!!!
КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС АКТИВИ-ПАСИВИ,ФИНАНСОВИ ПРОБЛЕМИ-ЗАДЪЛЖЕНИЯ,ЗАПОР НА ДРУЖЕСТВЕНИ
ДЯЛОВЕ!!! Предлагаме професионална и компетентна помощ,в областта на фирмените задължения.Офертата е
валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на страната.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили
заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата, общините или
доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
След консултация с нас можем да Ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата от наши сътрудници и партньори, за да
Ви освободим за 1 час от солидарна, юридическа и финансова отговорност.
Всички правни действия, които предприемаме с цел намаляване или пълно освобождаване от задължения, са напълно
легални и в съответствие с действащата нормативна уредба.
ЗА КОНТАКТИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА-на тел.0897558320 0885017754
ЗА ВСИЧКИ УСЛУГИ КОИТО ПРЕДЛАГАМЕ НА САЙТА НИ-http://kupuvamebusiness.blogspot.com/
http://obiavidnes.com/obiava/77406/kupuvame-firmi-sys-aktivi-pasivifinansovi-problemi-zadyljeniyazapor-na-drujestv

КУПУВАМЕ
ФИРМИ
СЪС
АКТИВИ-ПАСИВИ,ФИНАНСОВИ
ПРОБЛЕМИ-ЗАДЪЛЖЕНИЯ,ЗАПОР НА ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ!!!
КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС АКТИВИ-ПАСИВИ,ФИНАНСОВИ ПРОБЛЕМИ-ЗАДЪЛЖЕНИЯ,ЗАПОР НА ДРУЖЕСТВЕНИ
ДЯЛОВЕ!!! Предлагаме професионална и компетентна помощ,в областта на фирмените задължения.Офертата е
валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на страната.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили
заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата, общините или
доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
След консултация с нас можем да Ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата от наши сътрудници и партньори, за да
Ви освободим за 1 час от солидарна, юридическа и финансова отговорност.
Всички правни действия, които предприемаме с цел намаляване или пълно освобождаване от задължения, са напълно
легални и в съответствие с действащата нормативна уредба.
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ЗА КОНТАКТИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА-на тел.0897558320 0885017754
ЗА ВСИЧКИ УСЛУГИ КОИТО ПРЕДЛАГАМЕ НА САЙТА НИ-http://kupuvamebusiness.blogspot.com/
http://obiavidnes.com/obiava/77405/kupuvame-firmi-sys-aktivi-pasivifinansovi-problemi-zadyljeniyazapor-na-drujestv

Детективска Агенция Дискрет-Бургас Равда Созопол Поморие Приморско
Агенцията извършва следните услугиАудио, видео-наблюдение,изневери,справки,издирване,Фирмено проучване.
GPS предаватели,снимков и видео материал.Скрити камери и микрофони.
Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
0888116420-0893736266
discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
http://obiavidnes.com/obiava/77404/detektivska-agenciya-diskret-burgas-ravda-sozopol-pomorie-primorsko

Детективска Агенция Аякс Частен Детектив-0888112075-Бургас
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/77403/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888112075-burgas

Детективска Агенция Аякс Частен Детектив-0888112075-Русе Шумен Силистра Свищов Варна
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/77402/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888112075-ruse-shumen-silistra-svishtov-v

Детективска Агенция АЯКС-Право на избор!-Пазарджик Пловдив Сливен Хасково Ямбол
Димитровград
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
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Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/77401/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-pazardjik-plovdiv-sliven-haskovo-yambol-

Охлаждаща поставка за лаптоп
Охлаждаща поставка за лаптоп, DeepCool N17, черна, за лаптопи до 14" (35.56 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/77394/ohlajdashta-postavka-za-laptop

Охлаждаща поставка за лаптоп
Охлаждаща поставка за лаптоп, DeepCool N180, за лаптопи до 17" (43.18 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/77393/ohlajdashta-postavka-za-laptop

Охлаждаща поставка за лаптоп
Охлаждаща поставка за лаптоп, DeepCool N19, черна, за лаптопи до 14" (35.56 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/77392/ohlajdashta-postavka-za-laptop

Охлаждаща поставка за лаптоп
Охлаждаща поставка за лаптоп, DeepCool N1, бяла, за лаптопи до 15.6" (39.62 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/77391/ohlajdashta-postavka-za-laptop

Охлаждаща поставка за лаптоп
Охлаждаща поставка за лаптоп, DeepCool N1, черна, за лаптопи до 15.6" (39.62 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/77390/ohlajdashta-postavka-za-laptop

Охлаждаща поставка за лаптоп
Охлаждаща поставка за лаптоп, DeepCool N2000 IV, черна, за лаптопи до 15.6" (39.62 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/77389/ohlajdashta-postavka-za-laptop

Охлаждаща поставка за лаптоп
Охлаждаща поставка за лаптоп, DeepCool N200, черна, за лаптопи до 15.6" (39.62 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/77388/ohlajdashta-postavka-za-laptop

Охлаждаща поставка за лаптоп
Охлаждаща поставка за лаптоп, DeepCool N20, черна, за лаптопи до 14" (35.56 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/77387/ohlajdashta-postavka-za-laptop

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
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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/77386/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Охлаждаща поставка за лаптоп
Охлаждаща поставка за лаптоп, DeepCool N25, черна, вграден 2,5" HDD Docking Station, за лаптопи до 17" (43.18 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/77385/ohlajdashta-postavka-za-laptop

Охлаждаща поставка за лаптоп
Охлаждаща поставка за лаптоп, DeepCool N300, черна, за лаптопи до 15.6" (39.62 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/77384/ohlajdashta-postavka-za-laptop

Уроци по френски език за 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 клас в София
Частни уроци по френски език за 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 клас в София от Учебен център 6+ /тел.: 0894 850 660/.
Предлагаме индивидуален и групов формат до трима курсисти. Уроците по френски език от 2 до 4 клас се водят от
начален учител, от 5 до 10 – от гимназиален преподавател, а за 11 и 12 клас – от университетски или гимназиален
преподавател.
http://obiavidnes.com/obiava/77382/uroci-po-frenski-ezik-za-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-i-12-klas-v-sofiya

Хидрофобен шперплат MEGAPLEX | НОВ
Хидрофобен шперплат MEGAPLEX - най-висок клас водоустойчив шперплат предлаган на българския пазар.
Продукта се предлага само от МИП ГРУП ООД. Размери на шперплата 1220x2440x21мм, лепило WBP, дебелина на всяко
платно 21мм.
Произход на водоустойчив шперплат MEGAPLEX - Индонезия. Двустранно брандирано лого MEGAPLEX на всеки лист.
Посетете сайта ни http://www.megaplex.bg и http://www.mipgroup.eu за повече информация.
МИП ГРУП ООД предлага още хидрофобен шперплат КИТАЙ:
- 20мм черен филм второ качество.
- 20мм черен филм трето качество.
- 21мм черен филм първо качество
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- 21мм кафяв филм първо качество
ВНИМАНИЕ:
- Фирмата търгува САМО на едро - количество над 50 листа (1 пале) !
- САМО НОВ и САМО ПРОДАВА !
Работно време: Понеделник-Петък 09:00-17:30
-МИП ГРУП ООД
MIPGROUP LTD.
0896 699 099
www.mipgroup.eu
http://obiavidnes.com/obiava/77181/hidrofoben-shperplat-megaplex--nov

Охлаждаща поставка за лаптоп
Охлаждаща поставка за лаптоп, DeepCool N360 FS Black, алуминиева повърхност, за лаптопи до 17" (43.18 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/77383/ohlajdashta-postavka-za-laptop

Охлаждаща поставка за лаптоп
Охлаждаща поставка за лаптоп, DeepCool N360, сребриста, алуминиев панел, за лаптопи до 17" (43.18 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/77381/ohlajdashta-postavka-za-laptop

Делничен СПА пакет в ПАРК хотел ПИРИН- Сандански
Елегантният петзвезден Парк хотел „Пирин” е разположен върху западните склонове на Пирин планина, край устието на
живописната река Санданска Бистрица, до прохладния парк на балнео и климатичен курорт Сандански
http://obiavidnes.com/obiava/77380/delnichen-spa-paket-v-park-hotel-pirin--sandanski

СУПЕР ОФЕРТА ДУБАЙ - С ВКЛЮЧЕНА ВИЗА И ДЖИП САФАРИ В ПУСТИНЯТА
Лъскав, блестящ, винаги на върха, Дубай живее за да привлича внимание. Тук ще се почувствате като истинска VIP
персона. Това е съвсем лесно сред модерните молове, пищни хотели, шеметното разнообразие от популярни ресторанти,
клубове и барове. Дубай Ви очаква, за да Ви впечатли! Към цената на пакета се добавя цена за самолетен билет по
новата линия София - Дубай - София на авиокомпания Wizz Air.
Дати на пътуване 6 дни / 5 нощувки: 08.02 и 01.05.2014
Дати на пътуване 5 дни / 4 ношувки: 08.03 и 01.04.2014
За повече информация: http://www.allnewdeals.com/en/deals/186402/
http://obiavidnes.com/obiava/77379/super-oferta-dubay---s-vklyuchena-viza-i-djip-safari-v-pustinyata

Супер оферта! Великден в Парк и Спа Хотел Екзотик 4*, Пловдив
Четиризвездни удобства
Парк и СПА хотел „Екзотик“ се намира в подножието на митичната Орфеева планина Родопа и само на 6 километра от
града на древните траки Пловдив. Със своето уникално местонахождение, ние Ви предлагаме парк, разположен върху 17
декара площ, кръстосан от множество алеи, потънал в зеленина, градини, места за отдих и развлечения в компанията на
екзотични животни. В сърцето на парка лежи езеро с водопад , което създава невероятното усещане за свежест и
прохлада. Където и да погледнете пред Вас се открива или величието на Родопа планина, или ще се насладите на
панорамната гледка от птичи поглед на "Града на седемте тепета".
ДАТИ НА НАСТАНЯВАНЕ: от 18 до 21 април 2014
ранни резервации с 5 % отстъпка от пакетната цена, следва да бъдат направени най-късно до 10.03.2014 г. с 50 %
депозит
За повече информация: http://www.allnewdeals.com/en/deals/186383/
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http://obiavidnes.com/obiava/77378/super-oferta-velikden-v-park-i-spa-hotel-ekzotik-4-plovdiv

Супер оферта! Великден на о-в Закинтос с автобус, хотел Alexandra Beach Hotel 4*
Комплекс Alexandra Beach Hotel & Bungalows е разположен на самия пясъчен плаж Циливи. Красивите околности и буйна
растителност на Остров Закинтос, спираща дъха гледка от хотела го правят идеалното място за една спокойна и
комфортна почивка с роматнични вечери край морето.
За повече информация: http://www.allnewdeals.com/en/deals/186661/
http://obiavidnes.com/obiava/77377/super-oferta-velikden-na-o-v-zakintos-s-avtobus-hotel-alexandra-beach-hotel-4

Охлаждаща поставка за лаптоп
Охлаждаща поставка за лаптоп, DeepCool N400, черна, за лаптопи до 15.6" (39.62 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/77376/ohlajdashta-postavka-za-laptop

хлебарки, насекоми, кърлежи, бълхи, дървеници, оси и др.
Лицензирана ДДД фирма за борба с вредители, работеща под контрола на РИОКОЗ (ХЕИ).
ДЕЗИНФЕКЦИЯ – унищожаване на патогенни микроорганизми
ДЕЗИНСЕКЦИЯ – унищожаване на инсекти хлебарки, мравки, бълхи, мухи, комари, дървеници,кърлежи,оси и други
насекоми
ДЕРАТИЗАЦИЯ – унищожаване на вредни гризачи мишки, плъхове и други
ДЕЗАКАРИЗАЦИЯ - обработка на тревни площи против кърлежи и други.
РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА - предпазване на растенията от болести, неприятели и плевели с най – качествените материали,
одобрени от Министерство на здравеопазването, като се съобразим с всички мерки за Вашето здраве и извършим
процедурите в най – удобното за Вас време. НАШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СА:
ЗА ГРАЖДАНИ:
Обработка на жилища, входове, къщи, тавани, мазета, тревни площи и други против хлебарки, бълхи, кърлежи, плъхове,
мишки и всякакви други битови вредители.
ЗА ФИРМИ:
Абонаментни договори и еднократни обработки в съответствие с действащите в страната нормативни документи,
регламентиращи ДДД дейностите в Република България.
Абонаментът включва посещение и обработка /дезинсекция и дератизация/ на всички договорирани обекти един път на
месец или тримесечие, без прекъсване на Вашия производствен процес съобразно работното Ви време, като даваме
гаранция за освобождаване на обектите от вредни насекоми и гризачи.
GSM: 0876896482 / 02 416 94 46 Работно време
07:00 - 23:00
вече и събота и неделя
Цени до 75 кв. м.- 30 лв. / до 100 кв. м.- 0,40 лв. кв. м. / до 300 кв. м. - 0,25 лв. кв. м. / над 300 кв. м. - по договаряне
http://obiavidnes.com/obiava/77375/hlebarki--nasekomi--kyrleji--bylhi--dyrvenici--osi-i-dr

хлебарки, насекоми, кърлежи, бълхи, дървеници, оси и др.
Лицензирана ДДД фирма за борба с вредители, работеща под контрола на РИОКОЗ (ХЕИ).
ДЕЗИНФЕКЦИЯ – унищожаване на патогенни микроорганизми
ДЕЗИНСЕКЦИЯ – унищожаване на инсекти хлебарки, мравки, бълхи, мухи, комари, дървеници,кърлежи,оси и други
насекоми
ДЕРАТИЗАЦИЯ – унищожаване на вредни гризачи мишки, плъхове и други
ДЕЗАКАРИЗАЦИЯ - обработка на тревни площи против кърлежи и други.
РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА - предпазване на растенията от болести, неприятели и плевели с най – качествените материали,
одобрени от Министерство на здравеопазването, като се съобразим с всички мерки за Вашето здраве и извършим
процедурите в най – удобното за Вас време. НАШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СА:
ЗА ГРАЖДАНИ:
Обработка на жилища, входове, къщи, тавани, мазета, тревни площи и други против хлебарки, бълхи, кърлежи, плъхове,
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мишки и всякакви други битови вредители.
ЗА ФИРМИ:
Абонаментни договори и еднократни обработки в съответствие с действащите в страната нормативни документи,
регламентиращи ДДД дейностите в Република България.
Абонаментът включва посещение и обработка /дезинсекция и дератизация/ на всички договорирани обекти един път на
месец или тримесечие, без прекъсване на Вашия производствен процес съобразно работното Ви време, като даваме
гаранция за освобождаване на обектите от вредни насекоми и гризачи.
GSM: 0876896482 / 02 416 94 46 Работно време
07:00 - 23:00
вече и събота и неделя
Цени до 75 кв. м.- 30 лв. / до 100 кв. м.- 0,40 лв. кв. м. / до 300 кв. м. - 0,25 лв. кв. м. / над 300 кв. м. - по договаряне
http://obiavidnes.com/obiava/77374/hlebarki--nasekomi--kyrleji--bylhi--dyrvenici--osi-i-dr

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/77373/detektivski-uslugi-ot-detektivska-agenciya-foks-burgas

Детективска Агенция Фокс -Русе Велико Търново Шумен Варна
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.
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-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/77372/detektivska-agenciya-foks--ruse-veliko-tyrnovo-shumen-varna

Блог за хотели в Пирин
Блог с полезна информация за места за почивка и развлечения в България. Докоснете се до неповторимостта на красиви
кътчета от Родината ни на http://blog.parkhotel-pirin.com !
http://obiavidnes.com/obiava/77371/blog-za-hoteli-v-pirin

Вечерен курс по бразилски португалски
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.
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/77370/vecheren-kurs-po-brazilski-portugalski

Дневен курс по португалски за начинаещи
Учебен център Орбис организира дневен 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, провежда се три пъти седмично (понеделник, сряда и петък) от 10.00 до 12.00 часа. Цена
160 лв. Начало: 10.03.2014г
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
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ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/77369/dneven-kurs-po-portugalski-za-nachinaeshti

Курс по френски език за начинаещи
Учебен център Орбис организира неделен курс по френски език по системата Campus, начално ниво. По време на
обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от
около 1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на френски
език. Цена 230 лв. Продължителност 60 часа, един път седмично (неделя) от 10.30 до 13.30 часа. Начало: 16.03.2014г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за вас време по 10 лв на час.
Допълнителна информация и записване :
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/77368/kurs-po-frenski-ezik-za-nachinaeshti

Охлаждаща поставка за лаптоп
Охлаждаща поставка за лаптоп, DeepCool N600, черна, за лаптопи до 17" (43.18 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/77367/ohlajdashta-postavka-za-laptop

Съботен курс по италиански език
Учебен център Орбис организира съботен курс по италиански език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Progetto Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1800-2000 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на италиански език.
Нивото е с продължителност 80 часа и се провежда всяка събота от 10.00 до 13.30 часа. Цена: 250 лева. Начало:
15.03.2014г
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/77366/syboten-kurs-po-italianski-ezik

Частни детективи - 24 детективски услуги на територията на България и ЕС
Детективска Агенция Фокс с пълна гама детективски услуги за частни лица и фирми.Бързина, точност, ефективност!
Частни детективи - 24 ч, 100% Дискретно!
Професионални детективски услуги на територията на България и ЕС
- Безплатни консултации
- Разкриване и доказване на изневери
- Фирмени проучвания
- Консултации на фирми относно сигурността
- Установяване и издирване на лица
- Частен детектив - Разследване
- Справки на лица, автомобили, телефони и др.
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- Издирване на биологични родители
- "Откриване" на скрити микрофони и камери в жилища, автомобили, офиси и др.
- Проверка на телефони и компютри за вграден в тях шпионски софтуер
- GPS системи за проучване и установяване
- Други ефективни детективски услуги !
Дискретността на проведения разговор или разследване е гарантирана
от нашите Частни Детективи.
За контакти:
GSM: 0888400413, 0897024504, 0879527229
e-mail: detective-fox@infojoker.bg
http://detective-fox.infojoker.bg
http://obiavidnes.com/obiava/77365/chastni-detektivi---24-detektivski-uslugi-na-teritoriyata-na-bylgariya-i-es

Медицински документи – превод и легализация
Преводаческа агенция Нов Век предлага превод, заверка, легализация на медицински документи, академични справки,
уверения, дипломи, юридически, общински, фирмени, финансови, счетоводни и всички видове документи.
гр. София, бул. Васил Левски 1Б
тел: 02 49 00 756
моб.тел.: 0895 60 71 50
E - mail: sofia@nov-vek.org
Уеб страница: www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/77364/medicinski-dokumenti--prevod-i-legalizaciya

РАЗПРОДАЖБА - 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/77363/razprodajba---fosforni-kuki-za-ribolov-bez-stryv

Охлаждаща поставка за лаптоп
Охлаждаща поставка за лаптоп, DeepCool N6, черна, за лаптопи до 17" (43.18 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/77362/ohlajdashta-postavka-za-laptop

На хотел в България
Разнообразни предложения за настаняване в хотели, вили и къщи за гости в България. Обектите са представени с цени
снимки и описание. Резервирай сега на http://na-hotel.com !
http://obiavidnes.com/obiava/77361/na-hotel-v-bylgariya

Охлаждаща поставка за лаптоп
Охлаждаща поставка за лаптоп, DeepCool N7 Black, черна, регулируема височина, за лаптопи до 15.6" (39.62 cm)
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http://obiavidnes.com/obiava/77360/ohlajdashta-postavka-za-laptop

Финансова Институция Опуска Заем Срещу Ипотека до 200 000 лв на burzikrediti.bg
Финансова Институция Опуска Заем Срещу Ипотека до 200 000 лв. 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/76941/finansova-instituciya-opuska-zaem-sreshtu-ipoteka-do-200-000-lv-na-burzikreditibg

Охлаждаща поставка за лаптоп
Охлаждаща поставка за лаптоп, DeepCool N8 Black, черна, алуминиев панел, за лаптопи до 17" (43.18 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/77359/ohlajdashta-postavka-za-laptop

"КУПУВАМЕ" ЕООД, ООД, АД, ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА
ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - НИЕ сме ВАШЕТО РЕШЕНИЕ с
компетентно съдействие !
ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ и СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !
ОСИГУРЯВАМЕ НОВ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за
КОРЕСПОНДЕНЦИЯ – ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост,
съдебни изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по
ДДС, ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
ВПИСВАНЕ на промени на обстоятелства - ПРОМЯНА на СОБСТВЕНИК , ПРОМЯНА на адрес - седалище , ПРОМЯНА
на УПРАВИТЕЛ , ПРОМЯНА на СЪДРУЖНИЦИ , ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ , увеличаване на
капитала, прекратяване и ликвидация , и всичко по Търговския Закон - НИЕ ИЗГОТВЯМЕ и ПОДАВАМЕ всички документи
!
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - ЗАПОВЯДАЙТЕ ПРИ НАС
, НЕ ОТЛАГАЙТЕ ЗАКОНОВОТО РЕШЕНИЕ на Вашия ПРОБЛЕМ !
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
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+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 !
"Има много хубави неща, които не правиш сега и ги оставяш за някой друг ден, когато ще има – както се надяваш –
по-благоприятни обстоятелства. Но единственото време, с което някога ще разполагаш, е точно тук и сега..."
Гренвил Клейзър
http://obiavidnes.com/obiava/77358/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
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС , НИЕ НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВНИ ДНИ !
"Има много хубави неща, които не правиш сега и ги оставяш за някой друг ден, когато ще има – както се надяваш –
по-благоприятни обстоятелства. Но единственото време, с което някога ще разполагаш, е точно тук и сега..."
Гренвил Клейзър
http://obiavidnes.com/obiava/77357/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas

Бързи кредити Онлайн от 500 до 1500 лв на burzikrediti.bg
Бързи кредити от 500 до 1500 лв само за 15 минути burzikrediti.bg
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Срещу лична карта!
Вноските са месечни.
Без такса обработка.
Одобрение до 15 минути!
burzikrediti.bg тел: 0877 99 99 60
http://obiavidnes.com/obiava/76946/byrzi-krediti-onlayn-ot-500-do-1500-lv-na-burzikreditibg

Уроци по руски език за 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 клас в София
Частни уроци по руски език за 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 клас в София от Учебен център 6+ /тел.: 0894 850 660/.
Предлагаме индивидуален и групов формат до трима курсисти. Уроците по руски език от 2 до 4 клас се водят от начален
учител, от 5 до 10 – от гимназиален преподавател, а за 11 и 12 клас – от университетски или гимназиален преподавател.
http://obiavidnes.com/obiava/77355/uroci-po-ruski-ezik-za-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-i-12-klas-v-sofiya

Охлаждаща поставка за лаптоп
Охлаждаща поставка за лаптоп, DeepCool N8 Ultra Black, сребриста, алуминиев панел, 4-портов USB хъб, за лаптопи до
17" (43.18 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/77356/ohlajdashta-postavka-za-laptop

Латино красота, уебкам стриптийз
Искаш ли да ме гледаш докато галя котето си или вземам най дебелата и ръбеста играчка и си я навирам на много тъмно
и дълбоко място? Заповядай в стаята ми за уебкам секс и еротичен чат в скайп. Всичко е на живо от камерата в
спалнята ми и съм реална, снимките са мои, не се предплаща а само ако ви допада това което правя и смятате че
заслужавам!
http://obiavidnes.com/obiava/77354/latino-krasota-uebkam-striptiyz

Охлаждаща поставка за лаптоп
Охлаждаща поставка за лаптоп, DeepCool N8 Ultra Black, черна, алуминиев панел, 4-портов USB хъб, за лаптопи до 17"
(43.18 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/77353/ohlajdashta-postavka-za-laptop

Детективска Агенция Аякс Частен Детектив-0888112075-Бургас
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/77352/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888112075-burgas

Детективска Агенция Аякс Частен Детектив-0888112075-Русе Шумен Силистра Свищов Варна
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/77351/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888112075-ruse-shumen-silistra-svishtov-v

Детективска Агенция АЯКС-Право на избор!-Пазарджик Пловдив Сливен Хасково Ямбол
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/77350/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-pazardjik-plovdiv-sliven-haskovo-yambol-

Водоустойчив шперплат за кофраж директен вносител - www.shperplat.com
Планет Строй 2008 ООД е директен вносител на:
http://obiavidnes.com/obiava/77349/vodoustoychiv-shperplat-za-kofraj-direkten-vnositel----wwwshperplatcom

Водоустойчив шперплат за кофраж директен вносител - www.shperplat.com
Планет Строй 2008 ООД е директен вносител на:
http://obiavidnes.com/obiava/77348/vodoustoychiv-shperplat-za-kofraj-direkten-vnositel----wwwshperplatcom

Водоустойчив шперплат за кофраж директен вносител - www.shperplat.com
Планет Строй 2008 ООД е директен вносител на:
http://obiavidnes.com/obiava/77347/vodoustoychiv-shperplat-za-kofraj-direkten-vnositel----wwwshperplatcom

Охлаждаща поставка за лаптоп
Охлаждаща поставка за лаптоп, DeepCool Wind Pal FS, черна, 4-портов USB хъб, за лаптопи до 17" (43.18 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/77346/ohlajdashta-postavka-za-laptop

Magic Ex Hose Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Magic Ex Hose
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Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Сгънат 8 метра - разгънат 23 метра
Подарък пистолет с 5 режима на пръскане
без да се усуква, сгъва и заплита
разгъвате и сгъвате за секунди
устойчив на износване
миете двора и колата
поливате-градината, тревата и цветята
Лесно се плъзга през градината, по стълбите, без да се пречупва или усуква!
Маркучът е изработен от висококачествен материал, който го прави здрав и в същото време много гъвкав.
Дебелите стени осигуряват надеждност и дълъг живот на материала.
Градински "магически" маркуч - характеристика:
Размери: 8м./22.5м.
Тегло: 1 кг.
Произход: Китай
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/77345/magic-ex-hose--magicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-pyti

Електрическа подочистачка Twister Sweeper
Електрическа подочистачка Twister Sweeper
Twister Sweeper е универсална триъгълна подочистачка за бързо почистване на Вашия дом.
С модерната му триъгълна форма с почистващи четки Twister Sweeper ще е Вашия пръв помощник,
когато нямате време да чистите с прахосмукачка всеки ден и да опъвате така досадните кабели.
Ултра лека, супер маневрена и многофункционална. Триъгълна подочистачка със спираловидни четки,
въртящи се на 2000 оборота в минута и събираща отпадъците от 3 страни.
Пълна свобода на движение на 360 градуса. Чисти напред, назад, настрани, в кръг и дори на зиг-заг.
Лек, плосък и компактен. Twister Sweeper е идеалното решение за Вас.
Без колелца, а с 3 силиконови плъзгача, които го правят подходящ за използване и върху най-фините и скъпи подови
покрития.
Работи с акумулаторна батерия, което позволява пълна свобода на движение, без да се съобразявате с кабели!
Комплектът включва подочистачка и акумулаторна батерия / 7,2 V - NI -MH/.
0877540309
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
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www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/77344/elektricheska-podochistachka-twister-sweeper

ЦЕЛУТРОН ЗА ОТСЛАБВАНЕ, , Редукция на мастна тъкан, Повдигане на бюста,
Физиотерапия и Лифтинг
Целутрон
ЦЕЛУТРОН ЗА ОТСЛАБВАНЕ, , Редукция на мастна тъкан, Повдигане на бюста, Физиотерапия и Лифтинг
ЦЕЛУТРОН ЗА УСКОРЯВАНЕ НА МЕТАБОЛИЗМА И РЕДУЦИРАНЕ НА ТЕЛЕСНИТЕ МАЗНИНИ !
Основни функции и режими на работа :
F1 Мускулен масаж, релакс и Физиотерапия:
F2 Тонизиране
F3 Стимулация на кръвната и лимфната циркулация – при уморени крака, варикозни вени, целулит и след липосукция
F4 Редуциране на теглото и стягане на тъканите
Изборът на времетраене на процедурата може да бъде направен ръчно – 20 до 30 минути за максимална ефективност.
Апаратът за ускоряване на метаболизма и редукция на телесните мазнини е устройство създадено с методите на
съвременната медицина, с активно използване на последните научни изследвания в областта на медицината,
физиотерапията и козметиката, с отчитане на биологичното и физиологично взаимодействие между мазинините и
мускулната тъкан в човешкото тяло и биохимията на човешкият организъм.
Действието на уреда използва нормалните принципи на функциониране на човешкото тяло; крайната цел е да се
постигне естествено ускоряване на метаболизма, в пълно съответствие с природата на организма, използвайки само
естествените процеси в тялото. Създаването на това устройство е резултат от дългогодишни тестове, опити и
анализи, правени от водещи специалисти в съответните области.
Използваната технология, базирана на микропроцесорна основа, дава възможност за прецизно действие в проблемните
зони без, или с минимум странични въздействия. Уредът обединява няколко режима на работа, на база на
усъвършенстваните през хилядолетията методи на акупунктурата, предназначени за решаване на различни телесни
проблеми – наднормено тегло, забавена обмяна на веществата, детренираност на отделни мускулни групи, липса на
еластичност на кръвоносните съдове и като цяло – липса на тонус; апаратът предлага комплексно решение за всички
тези проблеми с методите на акупунктурата, физиотерапията и масажът.
Модел: GS-14 -2013
Гаранция - 12 месеца. Сертификация: CE, RoHS, CQCЦена:650 лв.
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/77343/celutron-za-otslabvane--redukciya-na-mastna-tykan-povdigane-na-byusta-fizioter

Магнитни наколенки Др. Ливайн
Страница 28/114

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

02.03.2014

Магнитни наколенки Др. Ливайн:
*** подобряват състоянието при болка в колянната става;
*** подпомагат втзстановяването при травми;
*** подобряват кръвообращението;
*** подходящи при спортни натоварвания;
*** удобни за носене и незабележими под дрехите;
Комплектът включва:
2 бр. магнитни наколенки;
1 бр. магнитна лента за ръка;
Цвят - черен
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/77342/magnitni-nakolenki--dr-livayn

Охлаждаща поставка за лаптоп
Охлаждаща поставка за лаптоп, DeepCool Wind Pal White, бяла, 4-портов USB хъб, за лаптопи до 15.6" (39.62 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/77341/ohlajdashta-postavka-za-laptop

Охлаждаща поставка за лаптоп
Охлаждаща поставка за лаптоп, DeepCool Wind Pal, черна, 4-портов USB хъб, за лаптопи до 15.6" (39.62 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/77340/ohlajdashta-postavka-za-laptop

Охлаждаща поставка за лаптоп
Охлаждаща поставка за лаптоп, DeepCool Wind Shaper, черна, за лаптопи до 15.6" (39.62 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/77339/ohlajdashta-postavka-za-laptop

Охлаждаща поставка за лаптоп
Охлаждаща поставка за лаптоп, DeepCool Windwheel FS, черна, за лаптопи до 15.6" (39.62 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/77338/ohlajdashta-postavka-za-laptop

3000GB Seagate
3000GB Seagate, SAS 6Gb/s, 7200rpm, 64MB
http://obiavidnes.com/obiava/77337/3000gb-seagate

3000GB Seagate
3000GB Seagate, SATA 6Gb/s, 7200rpm, 128MB
http://obiavidnes.com/obiava/77336/3000gb-seagate

3000GB Seagate
3000GB Seagate, SATA 6Gb/s, 7200rpm, 64MB
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http://obiavidnes.com/obiava/77335/3000gb-seagate

3000GB Seagate
3000GB Seagate, SATA 6Gb/s, 7200rpm, 64MB
http://obiavidnes.com/obiava/77334/3000gb-seagate

4000GB Seagate
4000GB Seagate, SATA 6Gb/s, 7200rpm, 64MB
http://obiavidnes.com/obiava/77333/4000gb-seagate

500GB Seagate
500GB Seagate, SAS 6Gb/s, 7200rpm, 64MB
http://obiavidnes.com/obiava/77332/500gb-seagate

500GB Seagate
500GB Seagate, SATA 6Gb/s, 7200rpm, 16MB
http://obiavidnes.com/obiava/77331/500gb-seagate

500GB Seagate
500GB Seagate, SATA 6Gb/s, 7200rpm, 64MB
http://obiavidnes.com/obiava/77330/500gb-seagate

Детективска Агенция Фокс-Частен Детектив Пловдив/Пазарджик 0888400413
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“!
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Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/77329/detektivska-agenciya-foks-chasten-detektiv-plovdivpazardjik-0888400413

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/77328/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-foks-sofiya-plovdiv-varnaburgas

Ръководител международен превоз на товари
Отдавам удостоверение за професионална компетентност на ръководител на транспортна дейност, за международен
превоз на товари.
телефон 0988978981
http://obiavidnes.com/obiava/77327/rykovoditel-mejdunaroden-prevoz-na-tovari

MS Windows Server 2012 CAL (Device) 1Clt DSP OEI
MS Windows Server 2012 CAL (Device) 1Clt DSP OEI
http://obiavidnes.com/obiava/77326/ms-windows-server-2012-cal-device-1clt-dsp-oei

MS Windows Server 2012 CAL (User) 1Clt DSP OEI
MS Windows Server 2012 CAL (User) 1Clt DSP OEI
http://obiavidnes.com/obiava/77325/ms-windows-server-2012-cal-user-1clt-dsp-oei

"КУПУВАМЕ" ЕООД, ООД, АД, ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА
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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 !
"Има много хубави неща, които не правиш сега и ги оставяш за някой друг ден, когато ще има – както се надяваш –
по-благоприятни обстоятелства. Но единственото време, с което някога ще разполагаш, е точно тук и сега..."
Гренвил Клейзър
http://obiavidnes.com/obiava/77324/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.
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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 !
"Има много хубави неща, които не правиш сега и ги оставяш за някой друг ден, когато ще има – както се надяваш –
по-благоприятни обстоятелства. Но единственото време, с което някога ще разполагаш, е точно тук и сега..."
Гренвил Клейзър
http://obiavidnes.com/obiava/77323/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas

MS Windows Server 2012 R2 Essentials 64bit English 1pk DSP DVD
MS Windows Server 2012 R2 Essentials 64bit English 1pk DSP DVD
http://obiavidnes.com/obiava/77322/ms-windows-server-2012-r2-essentials-64bit-english-1pk-dsp-dvd

MS Windows Server 2012 R2 Standard 64bit English 1pk DSP DVD
MS Windows Server 2012 R2 Standard 64bit English 1pk DSP DVD
http://obiavidnes.com/obiava/77321/ms-windows-server-2012-r2-standard-64bit-english-1pk-dsp-dvd

Офис сътрудник – OUTLOOK, EXPRESS, ACCESS, POWER POINT- КЕЙМБРИДЖ ЦЕНТЪР
КЕЙМБРИДЖ ЦЕНТЪР предлага курс за офис асистент: WORD, EXCEL, INTERNET, OUTLOOK EXPRESS, ACCESS,
POWER POINT в 45 уч.ч. Работи се в малки групи до 6 курсиста, всеки работи на индивидуален компютър. Възможност
за провеждане на обучението през седмицата в удобно за вас време сутрешни, следобедни, вечерни, както и
съботно-неделни.
След завършване на курса се прави практически изпитен тест, издава се удостоверение според изискванията. на
Европейската езикова рамка. Най-доброто обучение, на най-ниски цени!
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул”Генерал Гурко”56(от южната страна на хотел”Верея”) Телефон за контакти: 042/637389
0895/622468
E-mail:cambridge_center@abv.bg
https://www.facebook.com/cambridgecenterstz
http://cambridgestz.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/77320/ofis-sytrudnik--outlook-express-access-power-point--keymbridj-centyr

Стартира курс по Практическо фирмено счетоводство- 3 модула- КЕЙМБРИДЖ ЦЕНТЪР ЗА
ЧУЖДИ ЕЗИЦИ И КУЛТУРА!
ВИСОКО КВАЛИФИЦИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ.ОБУЧЕНИЕ В МАЛКИ ГРУПИ НА РАЗУМНИ ЦЕНИ!
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КЕЙМБРИДЖ ЦЕНТЪР предлага счетоводни курсове с практическа насоченост за обслужване на малък и среден бизнес
в60уч.ч. . Вечерни, дневни или съботно- неделни групи!
1. Общо и практическо счетоводство с АСД.
2. Общо и практическо компютърно счетоводство
Внимателно и качествено обучение с отношение към всеки курсист!
Работа в малки групи до 6 човека! . Предлагаме и индивидуално обучение, изцяло съобразено с вашето свободно време.
Възможност за разсрочено плащане без оскъпяване. Курсът завършва с полагане на практичен изпит и Легитимно
Удостоверение за завършен курс на обучение
Най-доброто обучение, на най-ниски цени!
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул”Генерал Гурко”56(от южната страна на хотел”Верея”) Телефон за контакти: 042/637389
0895/622468
E-mail:cambridge_center@abv.bg
https://www.facebook.com/cambridgecenterstz
http://cambridgestz.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/77319/startira-kurs-po-praktichesko-firmeno-schetovodstvo--3-modula--keymbridj-centyr-za

Специализирани курсове AutoCAD, ArchiCAD и SOLIDWORKS с КЕЙМБРИДЖ ЦЕНТЪР
ВИСОКО КВАЛИФИЦИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ.ОБУЧЕНИЕ В МАЛКИ ГРУПИ НА РАЗУМНИ ЦЕНИ!
КЕЙМБРИДЖ ЦЕНТЪР предлага специализирани курсове по AutoCAD, ArchiCAD, SOLIDWORKS в 45 уч.ч.. Работи се в
малки групи до 6 курсиста, всеки работи на самостоятелен компютър. Възможност за провеждане на обучението през
седмицата в удобно за вас време - сутрешни, следобедни, вечерни, както и съботно-неделни курсове.
След завършване на курса се прави практически изпитен тест, издава се удостоверение, според изискванията на
Европейската езикова рамка. Най-доброто обучение, на най-ниски цени!
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул”Генерал Гурко”56(от южната страна на хотел”Верея”) Телефон за контакти: 042/637389
0895/622468
E-mail:cambridge_center@abv.bg
https://www.facebook.com/cambridgecenterstz
http://cambridgestz.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/77318/specializirani-kursove-autocad-archicad-i-solidworks-s-keymbridj-centyr

Photoshop и CorelDraw- графичен дизайн и реклама - Кеймбридж Център!
ВИСОКО КВАЛИФИЦИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ.ОБУЧЕНИЕ В МАЛКИ ГРУПИ НА РАЗУМНИ ЦЕНИ!
КЕЙМБРИДЖ ЦЕНТЪР предлага специализирани курсове по CorelDRAW, PhotoShop
в 30 уч.ч.. Работи се в малки групи до 6 курсиста, всеки работи на самостоятелен компютър. Възможност за
провеждане на обучението през седмицата в удобно за вас време - сутрешни, следобедни, вечерни, както и
съботно-неделни курсове.
След завършване на курса се прави практически изпитен тест, издава се удостоверение, според изискванията на
Европейската езикова рамка. Най-доброто обучение, на най-ниски цени!
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул”Генерал Гурко”56(от южната страна на хотел”Верея”) Телефон за контакти: 042/637389
0895/622468
E-mail:cambridge_center@abv.bg
https://www.facebook.com/cambridgecenterstz
http://cambridgestz.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/77317/photoshop-i-coreldraw--grafichen-dizayn-i-reklama---keymbridj-centyr

3D Studio MAX– Кеймбридж Център за чужди езици и култура!
ВИСОКО КВАЛИФИЦИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ.ОБУЧЕНИЕ В МАЛКИ ГРУПИ НА РАЗУМНИ ЦЕНИ!
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КЕЙМБРИДЖ ЦЕНТЪР предлага специализиран курс 3D Studio MAX .Работи се в малки групи до 6 курсиста, всеки работи
на индивидуален компютър. Възможност за провеждане на обучението през седмицата в удобно за вас време - сутрешни,
следобедни, вечерни, както и съботно-неделни курсове. След завършване на курса се прави практически изпитен тест,
издава се удостоверение, според изискванията. Качествено обучение на най-ниски цени!
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул”Генерал Гурко”56(от южната страна на хотел”Верея”) Телефон за контакти: 042/637389
0895/622468
E-mail:cambridge_center@abv.bg
https://www.facebook.com/cambridgecenterstz
http://cambridgestz.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/77316/3d-studio-max--keymbridj-centyr-za-chujdi-ezici-i-kultura

15.5" (39.37 cm) Sony VAIO Fit 15E (SVF1532C1EW)
15.5" (39.37 cm) Sony VAIO Fit 15E (SVF1532C1EW), бял, двуядрен Pentium® 3556U 1.7 GHz, HD LED Display & GeForce GT
740M 1GB (HDMI), 4GB, 500GB, 2x USB3.0, Windows8.1, 2.5kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/77315/155-3937-cm-sony-vaio-fit-15e-svf1532c1ew

Начална компютърна грамотност в удобно за Вас време - Кеймбридж Център -Стара Загора
Обучение в малки групи на невероятно ниски цени!
КЕЙМБРИДЖ ЦЕНТЪР предлага компютърно обучение WINDOWS, WORD, EXСEL, INTERNET в 50 у.ч. Работи се в малки
групи 6-8 курсиста, всеки работи на индивидуален компютър. Възможност за провеждане на обучението през седмицата
в удобно за вас време сутрешни, следобедни, вечерни, както и съботно-неделни.
След завършване на курса се прави практически изпитен тест, издава се удостоверение според изискванията на
Европейската езикова рамка. Най-доброто обучение, на най-ниски цени!
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул”Генерал Гурко”56(от южната страна на хотел”Верея”) Телефон за контакти: 042/637389
0895/622468
E-mail:cambridge_center@abv.bg
https://www.facebook.com/cambridgecenterstz
http://cambridgestz.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/77314/nachalna-kompyutyrna-gramotnost-v-udobno-za-vas-vreme---keymbridj-centyr--stara-za

Качествена подготовка за Кеймбридж сертификатите FCE (First Certificate in English) и CAE
(Certificate in Advanced English)
ВИСОКО КВАЛИФИЦИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ.ОБУЧЕНИЕ В МАЛКИ ГРУПИ НА РАЗУМНИ ЦЕНИ!
Качествена подготовка за Кеймбридж сертификатите FCE (First Certificate in English) и CAE (Certificate in Advanced
English) в 100 уч.ч. ( за всеки от сертификатите) . Изучава се по утвърдени системи на обучение – COMPLETE FCE и
COMPLETE CAE. Малки групи (4-6 курсисти), oбръща се индивидуално внимание на всеки един курсист. Преподавателите
са филолози с богат опит и стаж в преподаването на чужди езици. Интензивни и полунтензивни курсове в удобно за
курсистите време (дневни, вечерни съботно-неделни). Предлагаме и индивидуално обучение, изцяло съобразено с вашето
свободно време. Възможност за разсрочено плащане на таксата, при това без оскъпяване! Изгодни цени, отстъпки за
фирми и групи.
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
град Стара Загора, «Ген.Гурко»56, тел: 042/637389; 0895/622468
E-mail: cambridge_center@abv.bg
Skype: cambridge_center1
https://www.facebook.com/cambridgecenterstz
http://cambridgestz.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/77313/kachestvena-podgotovka-za-keymbridj-sertifikatite-fce-first-certificate-in-engli

Фирмено ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ В КЕЙМБРИДЖ ЦЕНТЪР!
С КЕЙМБРИДЖ ЦЕНТЪР имате възможност да изучавате над 10 езика - английски, немски, френски, испански,
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италиански, гръцки, турски, руски и др. С висок стандарт на преподаването, осигурен от квалифицирани преподаватели
и съвременна учебна база. Малки групи 6- 8 човека, индивидуален подход към всеки един от курсистите. Интензивни и
полунтензивни курсове в удобно за курсистите време (дневни, вечерни, съботно-неделни). Предлагаме и индивидуално
обучение, изцяло съобразено с вашето свободно време. Възможност за разсрочено плащане на таксата, при това без
оскъпяване! След успешно издържан тест в края на обучението, се издава удостоверение за владеене на езика според
Европейската езикова рамка! Отстъпка при записване на втори курс!
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
град Стара Загора, «Ген.Гурко»56,
E-mail: cambridge_center@abv.bg
уебсайт: http://cambridgestz.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/77312/firmeno-ezikovo-obuchenie-v-keymbridj-centyr

Качествено групово обучение по Холандски , Норвежки, Шведски език в Кеймбридж Център!
ВИСОКО КВАЛИФИЦИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ.ОБУЧЕНИЕ В МАЛКИ ГРУПИ НА РАЗУМНИ ЦЕНИ!
Кеймбридж Център предлага нова езикови групи - 80 учебни часа за ниво, 2-3 пъти седмично. Изучава се по утвърдени
системи на обучение. Усвояват се уменията за водене разговор в различни направления и области. Малки групи, обръща се
индивидуално внимание на всеки един курсист. Висококвалифицирани преподаватели – филолози. Интензивни и
полуинтензивни курсове в удобно за курсистите време (дневни, вечерни съботно-неделни). Изгодни цени, отстъпки за
фирми и групи. Легитимно удостоверение, съгласно изискванията. НОВО! Специални отстъпки за записване на следващо
ниво!!!
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул”Генерал Гурко”56(от южната страна на хотел”Верея”) Телефон за контакти: 042/637389
0895/622468
E-mail:cambridge_center@abv.bg
https://www.facebook.com/cambridgecenterstz
http://cambridgestz.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/77311/kachestveno--grupovo-obuchenie-po-holandski--norvejki-shvedski-ezik-v-keymbridj-c

Kурс по РУСКИ език - Достъпна цена! Кеймбридж център!
ВИСОКО КВАЛИФИЦИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ.ОБУЧЕНИЕ В МАЛКИ ГРУПИ НА РАЗУМНИ ЦЕНИ!
КЕЙМБРИДЖ ЦЕНТЪР Ви предлага курс Руски език - 80 учебни часа. Малки групи , обръща се индивидуално внимание на
всеки един курсист. Висококвалифицирани преподаватели – филолози. Интензивни и полунтензивни курсове в удобно за
курсистите време (дневни, вечерни, съботно-неделни). Изгодни цени, отстъпки за фирми Възможност за разсрочено
плащане без оскъпяване и групи. Легитимно удостоверение съгласно изискванията на Европейската езикова рамка. .
Лицензирани сме към МОН и Националната Агенция за квалификация и преквалификация към МС Възможност за
разсрочено плащане без оскъпяване НОВО! Специални отстъпки за безработни, ученици, пенсионери и други. Отстъпка
при записване на втори курс!
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул”Генерал Гурко”56(от южната страна на хотел”Верея”) Телефон за контакти: 042/637389
0895/622468
E-mail:cambridge_center@abv.bg
https://www.facebook.com/cambridgecenterstz
http://cambridgestz.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/77310/kurs-po-ruski-ezik---dostypna-cena-keymbridj-centyr

Езиков курс по Турски език 1 и 2 ниво- КЕЙМБРИДЖ ЦЕНТЪР - качество и професионализъм!
ВИСОКО КВАЛИФИЦИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ.ОБУЧЕНИЕ В МАЛКИ ГРУПИ НА РАЗУМНИ ЦЕНИ!
Кеймбридж Център предлага нова група по Турски език I-III ниво - 80 учебни часа за ниво, 2-3 пъти седмично. Езика се
изучава както граматически така и лексикално. Много разговори, диалози, устни и писмени упражнения. Малки групи (4-6
курсисти), oбръща се индивидуално внимание на всеки един курсист. Преподавателите са филолози с богат опит и стаж
в преподаването на чужди езици. Интензивни и полунтензивни курсове в удобно за курсистите време (дневни, вечерни
съботно-неделни). Предлагаме и индивидуално обучение, изцяло съобразено с вашето свободно време. Възможност за
разсрочено плащане на таксата, при това без оскъпяване! След успешно издържан тест в края на обучението, се издава
удостоверение за владеене на езика според Европейската езикова рамка! . Лицензирани сме към МОН и Националната
Агенция за квалификация и преквалификация към МС Изгодни цени, отстъпки за фирми и групи.

Страница 36/114

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

02.03.2014

гр. Стара Загора, ул”Генерал Гурко”56(от южната страна на хотел”Верея”) Телефон за контакти: 042/637389
0895/622468
E- ma il:cambridge_center@abv.bg
https://www.facebook.com/cambridgecenterstz
http://cambridgestz.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/77309/ezikov-kurs-po--turski-ezik-1-i-2--nivo--keymbridj-centyr---kachestvo-i-profesion

Говорете свободно ГРЪЦКИ ЕЗИК - I до III ниво- Кеймбридж Център!
ВИСОКО КВАЛИФИЦИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ.ОБУЧЕНИЕ В МАЛКИ ГРУПИ НА РАЗУМНИ ЦЕНИ!
Кеймбридж Център предлага нова група по Гръцки език I-III ниво - 80 учебни часа за ниво, 2-3 пъти седмично. Изучава се
по много добра гръцка система – ЕЛИНИКИ ТОРА / езика се изучава както граматически така и лексикално/. Много
разговори, диалози, устни и писмени упражнения. Малки групи (4-6 курсисти), oбръща се индивидуално внимание на всеки
един курсист. Преподавателите са филолози с богат опит и стаж в преподаването на чужди езици. Интензивни и
полунтензивни курсове в удобно за курсистите време (дневни, вечерни съботно-неделни). Предлагаме и индивидуално
обучение, изцяло съобразено с вашето свободно време. Възможност за разсрочено плащане на таксата, при това без
оскъпяване! След успешно издържан тест в края на обучението, се издава удостоверение за владеене на езика според
Европейската езикова рамка! . Лицензирани сме към МОН и Националната Агенция за квалификация и преквалификация
към МС Изгодни цени, отстъпки за фирми и групи.
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул”Генерал Гурко”56(от южната страна на хотел”Верея”) Телефон за контакти: 042/637389
0895/622468
E-mail:cambridge_center@abv.bg
https://www.facebook.com/cambridgecenterstz
http://cambridgestz.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/77308/govorete-svobodno-grycki-ezik---i-do-iii-nivo--keymbridj-centyr

ИСПАНСКИ ЕЗИК – 1 и 2 ниво - Кеймбридж Център! Качественото обучение!
ВИСОКО КВАЛИФИЦИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ.ОБУЧЕНИЕ В МАЛКИ ГРУПИ НА РАЗУМНИ ЦЕНИ!
Кеймбридж Център предлага нова група по Испански език - 80 учебни часа за ниво, 2-3 пъти седмично. Изучава се по
много добра испанска система – NUEVOVEN / езика се изучава както граматически така и лексикално/. Малки групи (4-6
курсисти), oбръща се индивидуално внимание на всеки един курсист. Преподавателите са филолози с богат опит и стаж
в преподаването на чужди езици. Интензивни и полунтензивни курсове в удобно за курсистите време (дневни, вечерни
съботно-неделни). Предлагаме и индивидуално обучение, изцяло съобразено с вашето свободно време. Възможност за
разсрочено плащане на таксата, при това без оскъпяване! След успешно издържан тест в края на обучението, се издава
удостоверение за владеене на езика според Европейската езиков а рамка! . Лицензирани сме към МОН и Националната
Агенция за квалификация и преквалификация към МС Изгодни цени, отстъпки за фирми и групи. НОВО! Специални
отстъпки за записване на следващо ниво!!!
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул”Генерал Гурко”56(от южната страна на хотел”Верея”) Телефон за контакти: 042/637389
0895/622468
E-mail:cambridge_center@abv.bg
https://www.facebook.com/cambridgecenterstz
http://cambridgestz.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/77307/ispanski-ezik---1-i-2--nivo---keymbridj-centyr-kachestvenoto-obuchenie

Курсове по Италиански език -Стара Загора с Кеймбридж център!
ВИСОКО КВАЛИФИЦИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ.ОБУЧЕНИЕ В МАЛКИ ГРУПИ НА РАЗУМНИ ЦЕНИ!
Кеймбридж Център предлага нова група по Италиански език I-III ниво - 80 учебни часа за ниво, 2-3 пъти седмично.
Изучава се по много добра италианска система – PROGETTO ITALIANO / разговорен италиански език/. Много разговори,
диалози, устни и писмени упражнения. Капацитет на нивото около 1800 – 2000 думи. Малки групи (4-6 курсисти),
oбръща се индивидуално внимание на всеки един курсист. Преподавателите са филолози с богат опит и стаж в
преподаването на чужди езици. Интензивни и полунтензивни курсове в удобно за курсистите време (дневни, вечерни
съботно-неделни). Предлагаме и индивидуално обучение, изцяло съобразено с вашето свободно време. Възможност за
разсрочено плащане на таксата, при това без оскъпяване! След успешно издържан тест в края на обучението, се издава
удостоверение за владеене на езика според Европейската езикова рамка! . Лицензирани сме към МОН и Националната
Агенция за квалификация и преквалификация към МС Изгодни цени, отстъпки за фирми и групи.
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Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул”Генерал Гурко”56(от южната страна на хотел”Верея”) Телефон за контакти: 042/637389
0895/622468
E-mail:cambridge_center@abv.bg
https://www.facebook.com/cambridgecenterstz
http://cambridgestz.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/77306/kursove-po-italianski-ezik--stara-zagora-s-keymbridj-centyr

Научете ФРЕНСКИ ЕЗИК с Кеймбридж Център! Достъпното качество!
ВИСОКО КВАЛИФИЦИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ.ОБУЧЕНИЕ В МАЛКИ ГРУПИ НА РАЗУМНИ ЦЕНИ!
Кеймбридж Център предлага на своите клиенти нови групи по Френски език I-III ниво. Изучава се по утвърдена
система на обучение - CAMPUS. Усвояват се уменията за водене разговор в различни направления и области. Малки групи
(4-6 курсисти), oбръща се индивидуално внимание на всеки един курсист. Висококвалифицирани преподаватели – филолози.
Интензивни и полунтензивни курсове в удобно за курсистите време (дневни, вечерни съботно-неделни). Предлагаме и
индивидуално обучение, изцяло съобразено с вашето свободно време. Възможност за разсрочено плащане на таксата, при
това без оскъпяване! След успешно издържан тест в края на обучението, се издава удостоверение за владеене на езика
според Европейската езикова рамка! . Лицензирани сме към МОН и Националната Агенция за квалификация и
преквалификация към МС Изгодни цени, отстъпки за фирми и групи.
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул”Генерал Гурко”56(от южната страна на хотел”Верея”) Телефон за контакти: 042/637389
0895/622468
E-mail:cambridge_center@abv.bg
https://www.facebook.com/cambridgecenterstz
http://cambridgestz.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/77305/nauchete-frenski-ezik--s-keymbridj-centyr-dostypnoto-kachestvo

Научете НЕМСКИ ЕЗИК от I-IV ниво Кеймбридж Център. Стартиращ курс!
Кеймбридж Център организира курсове по Немски език I-IV ниво - 100 учебни часа /за ниво/. Изучава се по много добра
немска система THEMEN AKTUEL. Усвояват се уменията за водене разговор в различни направления и области. Малки
групи (4-6 курсисти), oбръща се индивидуално внимание на всеки един курсист. Преподавателите са филолози с богат
опит и стаж в преподаването на чужди езици. Интензивни и полунтензивни курсове в удобно за курсистите време
(дневни, вечерни съботно-неделни). Предлагаме и индивидуално обучение, изцяло съобразено с вашето свободно време.
Възможност за разсрочено плащане на таксата, при това без оскъпяване! След успешно издържан тест в края на
обучението, се издава удостоверение за владеене на езика според Европейската езикова рамка! . Лицензирани сме към
МОН и Националната Агенция за квалификация и преквалификация към МС Изгодни цени, отстъпки за фирми и групи.
КЕЙМБРИДЖ ЦЕНТЪР ЗА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ И КУЛТУРА е доставчик на обучение по оперативна програма “АЗ МОГА
ПОВЕЧЕ”.
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул”Генерал Гурко”56(от южната страна на хотел”Верея”) Телефон за контакти: 042/637389
0895/622468
E-mail:cambridge_center@abv.bg
https://www.facebook.com/cambridgecenterstz
http://cambridgestz.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/77304/nauchete-nemski-ezik-ot-i-iv-nivo-keymbridj-centyr-startirasht-kurs

Английски ЕЗИК от I-V ниво с Кеймбридж Център!
ВИСОКО КВАЛИФИЦИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ. ОБУЧЕНИЕ В МАЛКИ ГРУПИ НА РАЗУМНИ ЦЕНИ!
Кеймбридж Център предлага на своите клиенти нови групи по Английски език I-V ниво. Изучава се по утвърдена
Оксфордска система на обучение – NEW HEADWAY / езика се изучава както граматически така и лексикално/. Малки
групи (4-6 курсисти), oбръща се индивидуално внимание на всеки един курсист. Преподавателите са филолози с богат
опит и стаж в преподаването на чужди езици. Интензивни и полунтензивни курсове в удобно за курсистите време
(дневни, вечерни съботно-неделни). Предлагаме и индивидуално обучение, изцяло съобразено с вашето свободно време.
Възможност за разсрочено плащане на таксата, при това без оскъпяване! След успешно издържан тест в края на
обучението, се издава удостоверение за владеене на езика според Европейската езикова рамка! . Лицензирани сме към
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МОН и Националната Агенция за квалификация и преквалификация към МС Изгодни цени, отстъпки за фирми и групи.
КЕЙМБРИДЖ ЦЕНТЪР ЗА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ И КУЛТУРА е доставчик на обучение по оперативна програма “АЗ МОГА
ПОВЕЧЕ”.
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул”Генерал Гурко”56(от южната страна на хотел”Верея”) Телефон за контакти: 042/637389
0895/622468
E-mail:cambridge_center@abv.bg
https://www.facebook.com/cambridgecenterstz
http://cambridgestz.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/77303/angliyski-ezik-ot-i-v-nivo-s-keymbridj-centyr

Най-доброто място за вашето Перфектно Езиково обучение!
ВИСОКО КВАЛИФИЦИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ. ОБУЧЕНИЕ В МАЛКИ ГРУПИ НА РАЗУМНИ ЦЕНИ!
С КЕЙМБРИДЖ ЦЕНТЪР ЗА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ И КУЛТУРА- имате възможност да изучавате над 10 европейски езика
английски, немски, френски, испански, италиански, гръцки, турски, руски и др.; компютърно обучение (Windows, Word,
Excel, Internet, Corel Draw, Рhoto shop, Auto CAD и др); курсове по практическо счетоводство, курсове за подготовка на
екскурзоводи и др. Интензивни, полуинтензивни курсове, възможност за провеждане на обучението през седмицата в
удобно за вас време - сутрешни, следобедни, вечерни, както и съботно-неделни обучения, съобразени със свободното Ви
време! Работа в малки групи от 6-8 човека или индивидуално! Ние предлагаме и ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ
съобразено с потребностите на всеки наш клиент. Най-добрите преподаватели специалисти! Съвременни образователни
системи! След полагане на успешен заключителен тест се издава заверено легитимно удостоверение според изискванията
на Европейската Езикова Рамка. Обучение с доказан резултат и приложение!
НОВО! 5% отстъпка за всяко следващо ниво!!!
КЕЙМБРИДЖ ЦЕНТЪР ЗА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ И КУЛТУРА е доставчик на обучение по оперативна програма “АЗ МОГА
ПОВЕЧЕ”.
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул”Генерал Гурко”56(от южната страна на хотел”Верея”) Телефон за контакти: 042/637389
0895/622468
E-mail:cambridge_center@abv.bg
https://www.facebook.com/cambridgecenterstz
http://cambridgestz.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/77302/nay-dobroto-myasto-za-vasheto-perfektno-ezikovo-obuchenie

15.5" (39.37 cm) Sony VAIO Fit 15E (SVF1532G1EW)
15.5" (39.37 cm) Sony VAIO Fit 15E (SVF1532G1EW), бял, двуядрен Intel® Core™ i3 4005U 1.7 GHz, HD LED Display &
GeForce GT 740M 1GB (HDMI), 4GB, 500GB, 2x USB3.0, Windows8.1, 2.5kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/77301/155-3937-cm-sony-vaio-fit-15e-svf1532g1ew

Адвокатска Кантора"КОРЕКТ"-КУПУВАМЕ БИЗНЕС-ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
КУПУВАМЕ АД ЕАД ООД ЕООД СД СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ-ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ ФИНАНСОВА,ЮРИДИЧЕСКА И
СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ!!!
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили
заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата, общините или
доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
ОСИГУРЯВАМЕ НОВ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за
КОРЕСПОНДЕНЦИЯ – ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !
Всички правни действия, които предприемаме с цел намаляване или пълно освобождаване от задължения, са напълно
легални и в съответствие с действащата нормативна уредба.
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Адвокатска Кантора "КОРЕКТ"
гр.ПЛОВДИВ
ул."4-ЯНУАРИ" №36
тел.0897558320 0885017754
http://kupuvamebusiness.blogspot.com/
http://obiavidnes.com/obiava/77300/advokatska-kantorakorekt-kupuvame-biznes-firmi-sys-zadyljeniya

КУПУВАМЕ АД ЕАД ООД ЕООД СД СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ-ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ
ФИНАНСОВА,ЮРИДИЧЕСКА И СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
КУПУВАМЕ АД ЕАД ООД ЕООД СД СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ-ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ ФИНАНСОВА,ЮРИДИЧЕСКА И
СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ!!!
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили
заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата, общините или
доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
ОСИГУРЯВАМЕ НОВ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за
КОРЕСПОНДЕНЦИЯ – ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !
Всички правни действия, които предприемаме с цел намаляване или пълно освобождаване от задължения, са напълно
легални и в съответствие с действащата нормативна уредба.
Адвокатска Кантора "КОРЕКТ"
гр.ПЛОВДИВ
ул."4-ЯНУАРИ" №36
тел.0897558320 0885017754
http://kupuvamebusiness.blogspot.com/
http://obiavidnes.com/obiava/77299/kupuvame-ad-ead-ood-eood-sd-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-vi-ot-finansovayuridiche

15.5" (39.37 cm) Sony VAIO Fit 15E (SVF1532L1EB)
15.5" (39.37 cm) Sony VAIO Fit 15E (SVF1532L1EB), черен, двуядрен Intel® Core™ i5 4200U 1.6/2.6Ghz, HD LED Display
(HDMI), 6GB, 750GB, 2x USB3.0, Windows8.1, 2.5kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/77298/155-3937-cm-sony-vaio-fit-15e-svf1532l1eb

Детективска агенция Хамелеон !!! Гарантирана анонимност,коректност,професионализъм !!!
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела ,
проверка на алиби , издирване на лица и МПС,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение ,
фото и видео заснемане ,
издирване на биологични родители ,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни и непълнолетни ,
проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства .
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана !
тел:0878747345,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://hameleondetective.alle.bg
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http://obiavidnes.com/obiava/77297/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnostkorektnostprofesionaliz

ремонт на дизелови помпи
Ремонт на дизелови помпи , роторни и редови горивни нафтови помпи ,цялостно окачване , дренажни ремъци, ходова
част , ремонт на стартери
Ако сте от друг град работим и с куриерски услуги ,като ни пратите помпата и съответно е направим и доставим
обратно
http://obiavidnes.com/obiava/77296/remont-na-dizelovi-pompi

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/77295/detektivska-agenciya-avalon-24ch-diskretni-detektivski-uslugi

15.5" (39.37 cm) Sony VAIO Fit 15E (SVF1532X1EB)
15.5" (39.37 cm) Sony VAIO Fit 15E (SVF1532X1EB), черен, двуядрен Haswell Intel® Core™ i7 4500U 1.8/3.0 GHz, FULL HD
LED Display & GeForce GT 740M 2GB (HDMI), 8GB, 1TB, 2x USB3.0, Windows8.1, 2.5kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/77294/155-3937-cm-sony-vaio-fit-15e-svf1532x1eb

120GB
120GB, Seagate 600, SSD SATA 6Gb/s
http://obiavidnes.com/obiava/77293/120gb-seagate-600-ssd-sata-6gbs

240GB
240GB, Seagate 600, SSD SATA 6Gb/s
http://obiavidnes.com/obiava/77292/240gb-seagate-600-ssd-sata-6gbs

хлебарки, насекоми, кърлежи, бълхи, дървеници, оси и др.
Лицензирана ДДД фирма за борба с вредители, работеща под контрола на РИОКОЗ (ХЕИ).
ДЕЗИНФЕКЦИЯ – унищожаване на патогенни микроорганизми
ДЕЗИНСЕКЦИЯ – унищожаване на инсекти хлебарки, мравки, бълхи, мухи, комари, дървеници,кърлежи,оси и други
насекоми
ДЕРАТИЗАЦИЯ – унищожаване на вредни гризачи мишки, плъхове и други
ДЕЗАКАРИЗАЦИЯ - обработка на тревни площи против кърлежи и други.
РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА - предпазване на растенията от болести, неприятели и плевели с най – качествените материали,
одобрени от Министерство на здравеопазването, като се съобразим с всички мерки за Вашето здраве и извършим
процедурите в най – удобното за Вас време. НАШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СА:
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ЗА ГРАЖДАНИ:
Обработка на жилища, входове, къщи, тавани, мазета, тревни площи и други против хлебарки, бълхи, кърлежи, плъхове,
мишки и всякакви други битови вредители.
ЗА ФИРМИ:
Абонаментни договори и еднократни обработки в съответствие с действащите в страната нормативни документи,
регламентиращи ДДД дейностите в Република България.
Абонаментът включва посещение и обработка /дезинсекция и дератизация/ на всички договорирани обекти един път на
месец или тримесечие, без прекъсване на Вашия производствен процес съобразно работното Ви време, като даваме
гаранция за освобождаване на обектите от вредни насекоми и гризачи.
GSM: 0876896482 / 02 416 94 46 Работно време
07:00 - 23:00
вече и събота и неделя
Цени до 75 кв. м.- 30 лв. / до 100 кв. м.- 0,40 лв. кв. м. / до 300 кв. м. - 0,25 лв. кв. м. / над 300 кв. м. - по договаряне
http://obiavidnes.com/obiava/77291/hlebarki--nasekomi--kyrleji--bylhi--dyrvenici--osi-i-dr

хлебарки, насекоми, кърлежи, бълхи, дървеници, оси и др.
Лицензирана ДДД фирма за борба с вредители, работеща под контрола на РИОКОЗ (ХЕИ).
ДЕЗИНФЕКЦИЯ – унищожаване на патогенни микроорганизми
ДЕЗИНСЕКЦИЯ – унищожаване на инсекти хлебарки, мравки, бълхи, мухи, комари, дървеници,кърлежи,оси и други
насекоми
ДЕРАТИЗАЦИЯ – унищожаване на вредни гризачи мишки, плъхове и други
ДЕЗАКАРИЗАЦИЯ - обработка на тревни площи против кърлежи и други.
РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА - предпазване на растенията от болести, неприятели и плевели с най – качествените материали,
одобрени от Министерство на здравеопазването, като се съобразим с всички мерки за Вашето здраве и извършим
процедурите в най – удобното за Вас време. НАШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СА:
ЗА ГРАЖДАНИ:
Обработка на жилища, входове, къщи, тавани, мазета, тревни площи и други против хлебарки, бълхи, кърлежи, плъхове,
мишки и всякакви други битови вредители.
ЗА ФИРМИ:
Абонаментни договори и еднократни обработки в съответствие с действащите в страната нормативни документи,
регламентиращи ДДД дейностите в Република България.
Абонаментът включва посещение и обработка /дезинсекция и дератизация/ на всички договорирани обекти един път на
месец или тримесечие, без прекъсване на Вашия производствен процес съобразно работното Ви време, като даваме
гаранция за освобождаване на обектите от вредни насекоми и гризачи.
GSM: 0876896482 / 02 416 94 46 Работно време
07:00 - 23:00
вече и събота и неделя
Цени до 75 кв. м.- 30 лв. / до 100 кв. м.- 0,40 лв. кв. м. / до 300 кв. м. - 0,25 лв. кв. м. / над 300 кв. м. - по договаряне
http://obiavidnes.com/obiava/77290/hlebarki--nasekomi--kyrleji--bylhi--dyrvenici--osi-i-dr

хлебарки, насекоми, кърлежи, бълхи, дървеници, оси и др.
Лицензирана ДДД фирма за борба с вредители, работеща под контрола на РИОКОЗ (ХЕИ).
ДЕЗИНФЕКЦИЯ – унищожаване на патогенни микроорганизми
ДЕЗИНСЕКЦИЯ – унищожаване на инсекти хлебарки, мравки, бълхи, мухи, комари, дървеници,кърлежи,оси и други
насекоми
ДЕРАТИЗАЦИЯ – унищожаване на вредни гризачи мишки, плъхове и други
ДЕЗАКАРИЗАЦИЯ - обработка на тревни площи против кърлежи и други.
РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА - предпазване на растенията от болести, неприятели и плевели с най – качествените материали,
одобрени от Министерство на здравеопазването, като се съобразим с всички мерки за Вашето здраве и извършим
процедурите в най – удобното за Вас време. НАШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СА:
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ЗА ГРАЖДАНИ:
Обработка на жилища, входове, къщи, тавани, мазета, тревни площи и други против хлебарки, бълхи, кърлежи, плъхове,
мишки и всякакви други битови вредители.
ЗА ФИРМИ:
Абонаментни договори и еднократни обработки в съответствие с действащите в страната нормативни документи,
регламентиращи ДДД дейностите в Република България.
Абонаментът включва посещение и обработка /дезинсекция и дератизация/ на всички договорирани обекти един път на
месец или тримесечие, без прекъсване на Вашия производствен процес съобразно работното Ви време, като даваме
гаранция за освобождаване на обектите от вредни насекоми и гризачи.
GSM: 0876896482 / 02 416 94 46 Работно време
07:00 - 23:00
вече и събота и неделя
Цени до 75 кв. м.- 30 лв. / до 100 кв. м.- 0,40 лв. кв. м. / до 300 кв. м. - 0,25 лв. кв. м. / над 300 кв. м. - по договаряне
http://obiavidnes.com/obiava/77289/hlebarki--nasekomi--kyrleji--bylhi--dyrvenici--osi-i-dr

хлебарки, насекоми, кърлежи, бълхи, дървеници, оси и др.
Лицензирана ДДД фирма за борба с вредители, работеща под контрола на РИОКОЗ (ХЕИ).
ДЕЗИНФЕКЦИЯ – унищожаване на патогенни микроорганизми
ДЕЗИНСЕКЦИЯ – унищожаване на инсекти хлебарки, мравки, бълхи, мухи, комари, дървеници,кърлежи,оси и други
насекоми
ДЕРАТИЗАЦИЯ – унищожаване на вредни гризачи мишки, плъхове и други
ДЕЗАКАРИЗАЦИЯ - обработка на тревни площи против кърлежи и други.
РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА - предпазване на растенията от болести, неприятели и плевели с най – качествените материали,
одобрени от Министерство на здравеопазването, като се съобразим с всички мерки за Вашето здраве и извършим
процедурите в най – удобното за Вас време. НАШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СА:
ЗА ГРАЖДАНИ:
Обработка на жилища, входове, къщи, тавани, мазета, тревни площи и други против хлебарки, бълхи, кърлежи, плъхове,
мишки и всякакви други битови вредители.
ЗА ФИРМИ:
Абонаментни договори и еднократни обработки в съответствие с действащите в страната нормативни документи,
регламентиращи ДДД дейностите в Република България.
Абонаментът включва посещение и обработка /дезинсекция и дератизация/ на всички договорирани обекти един път на
месец или тримесечие, без прекъсване на Вашия производствен процес съобразно работното Ви време, като даваме
гаранция за освобождаване на обектите от вредни насекоми и гризачи.
GSM: 0876896482 / 02 416 94 46 Работно време
07:00 - 23:00
вече и събота и неделя
Цени до 75 кв. м.- 30 лв. / до 100 кв. м.- 0,40 лв. кв. м. / до 300 кв. м. - 0,25 лв. кв. м. / над 300 кв. м. - по договаряне
http://obiavidnes.com/obiava/77288/hlebarki--nasekomi--kyrleji--bylhi--dyrvenici--osi-i-dr

хлебарки, насекоми, кърлежи, бълхи, дървеници, оси и др.
Лицензирана ДДД фирма за борба с вредители, работеща под контрола на РИОКОЗ (ХЕИ).
ДЕЗИНФЕКЦИЯ – унищожаване на патогенни микроорганизми
ДЕЗИНСЕКЦИЯ – унищожаване на инсекти хлебарки, мравки, бълхи, мухи, комари, дървеници,кърлежи,оси и други
насекоми
ДЕРАТИЗАЦИЯ – унищожаване на вредни гризачи мишки, плъхове и други
ДЕЗАКАРИЗАЦИЯ - обработка на тревни площи против кърлежи и други.
РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА - предпазване на растенията от болести, неприятели и плевели с най – качествените материали,
одобрени от Министерство на здравеопазването, като се съобразим с всички мерки за Вашето здраве и извършим
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процедурите в най – удобното за Вас време. НАШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СА:
ЗА ГРАЖДАНИ:
Обработка на жилища, входове, къщи, тавани, мазета, тревни площи и други против хлебарки, бълхи, кърлежи, плъхове,
мишки и всякакви други битови вредители.
ЗА ФИРМИ:
Абонаментни договори и еднократни обработки в съответствие с действащите в страната нормативни документи,
регламентиращи ДДД дейностите в Република България.
Абонаментът включва посещение и обработка /дезинсекция и дератизация/ на всички договорирани обекти един път на
месец или тримесечие, без прекъсване на Вашия производствен процес съобразно работното Ви време, като даваме
гаранция за освобождаване на обектите от вредни насекоми и гризачи.
GSM: 0876896482 / 02 416 94 46 Работно време
07:00 - 23:00
вече и събота и неделя
Цени до 75 кв. м.- 30 лв. / до 100 кв. м.- 0,40 лв. кв. м. / до 300 кв. м. - 0,25 лв. кв. м. / над 300 кв. м. - по договаряне
http://obiavidnes.com/obiava/77287/hlebarki--nasekomi--kyrleji--bylhi--dyrvenici--osi-i-dr

Лицензирана агенция за преводи Нов век – София
Преводаческа агенция НОВ ВЕК осъществява преводи на фирмени и лични документи. Агенцията разполага с лицензирани
преводачи, владеещи английски, руски, немски, френски, гръцки, турски, румънски, чешки, италиански, испански и други
езици. Агенцията предлага стандартни, бързи и експресни услуги. Работим с висококвалифицирани и опитни преводачи и
извършваме обемни писмени преводи в кратки срокове, като това не рефлектира върху качеството.
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/77286/licenzirana-agenciya-za-prevodi-nov-vek--sofiya

Детективска Агенция Аякс Частен Детектив-Пловдив
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/77285/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-plovdiv

Детективска Агенция Аякс Частен Детектив-0888112075-Русе Шумен Силистра Свищов Варна
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
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4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/77284/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888112075-ruse-shumen-silistra-svishtov-v

Детективска Агенция АЯКС-Право на избор!-Пазарджик Пловдив Сливен Хасково Ямбол
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/77283/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-pazardjik-plovdiv-sliven-haskovo-yambol-

Детективска Агенция Дискрет-БЛАГОЕВГРАД САНДАНСКИ БАНСКО ПЕТРИЧ
Агенцията извършва следните услугиАудио, видео-наблюдение,изневери,справки,издирване,Фирмено проучване.
GPS предаватели,снимков и видео материал.Скрити камери и микрофони.
Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
0888116420-0893736266
discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
http://obiavidnes.com/obiava/77282/detektivska-agenciya-diskret-blagoevgrad-sandanski-bansko-petrich

Детективска Агенция Дискрет-Русе Шумен Велико Търново
Агенцията извършва следните услугиАудио, видео-наблюдение,изневери,справки,издирване,Фирмено проучване.
GPS предаватели,снимков и видео материал.Скрити камери и микрофони.
Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
0888116420-0893736266
discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
http://obiavidnes.com/obiava/77281/detektivska-agenciya-diskret-ruse-shumen-veliko-tyrnovo

Детективска Агенция Дискрет-Бургас Равда Созопол Поморие Приморско
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Агенцията извършва следните услугиАудио, видео-наблюдение,изневери,справки,издирване,Фирмено проучване.
GPS предаватели,снимков и видео материал.Скрити камери и микрофони.
Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
0888116420-0893736266
discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
http://obiavidnes.com/obiava/77280/detektivska-agenciya-diskret-burgas-ravda-sozopol-pomorie-primorsko

240GB
240GB, Seagate 600, SSD SATA 6Gb/s
http://obiavidnes.com/obiava/77279/240gb-seagate-600-ssd-sata-6gbs

Бодифит ООД
От миналата година сдружението Бодифит ООД е официален дистрибутор на търговската марка производител на
спортни добавки Trec Nutrition. Оферираме широката гама артикули на Trec инкорпориращи първокачествени енергийни
продукти, заместители на хранене, белтъчини, аминокиселини, продукти за покачване на тегло, термогени, ставно
възстановяващи продукти, напомпващи продукти, мултивитамини и мастни киселини, тестостерон-стимуланти и др.
Треc Nutrition e интернационална компания произвеждаща храни за спортисти използвайки компоненти от реномирани
американски лаборатории, предопределени за културисти и активно спонсорираща спортните начинания. Отборът Trec
Team Athletes включва немалко изявени спортисти от различни спортни дисциплини спечелили авторитетни награди от
интернационални състезания. Производствените заводи на Trec Nutrition, са сертифицирани по ISO 9001, ISO 22000,
както и сертификат от Swiss SGS. От момента на започване на работа, Trec e небивало акуратна по отношение на
международните наредби, разпоредби за хранителните добавки, както и санитарните изисквания. Растящата слава на
спортните добавки Trec Nutrition на родна територия е подкрепена oт не малко професионални спортисти
съревноваващи се в многобройни спортни дисциплини като Мен Физик, вдигане на тежести, фитнес, културизъм, силов
трибой поставили доверието си в Trec Nutrition.
http://obiavidnes.com/obiava/77278/bodifit-ood

Водоустойчив шперплат и осб плоскости директен вносител
Планет Строй 2008 ООД е директен вносител на:
http://obiavidnes.com/obiava/77277/vodoustoychiv-shperplat-i-osb-ploskosti-direkten-vnositel

Лесни и бързи пари Онлайн от burzikrediti.bg само за вас от 500 до 1500 лв.
Супер Бързи кредити от 500 до 1500 лв само на burzikrediti.bg
Срещу лична карта!
Вноските са месечни.
Без такса обработка.
Одобрение до 15 минути!
Тел: 0877 99 99 60
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/77276/lesni-i-byrzi-pari-onlayn-ot-burzikreditibg-samo-za-vas-ot-500-do-1500-lv

Лесни и бързи пари Онлайн от burzikrediti.bg само за вас от 500 до 1500 лв.
Лесни и бързи кредити на burzikrediti.bg
само за вас от 500 до 1500 лв.
Одобрение за 15 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Тел: 0877 99 99 60 burzikrediti.bg
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http://obiavidnes.com/obiava/77275/lesni-i-byrzi-pari-onlayn-ot-burzikreditibg-samo-za-vas-ot-500-do-1500-lv

Лесни и бързи пари Онлайн от burzikrediti.bg само за вас от 500 до 1500 лв.
Бързи кредити Онлайн от 500 до 1500 лв на burzikrediti.bg
Срещу лична карта.
Вноските са месечни.
Без такса обработка.
Одобрение до 15 минути!
Тел: 0877 99 99 60
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/77227/lesni-i-byrzi-pari-onlayn-ot-burzikreditibg-samo-za-vas-ot-500-do-1500-lv

Лесни и бързи пари Онлайн от burzikrediti.bg само за вас от 500 до 1500 лв.
Лесни и бързи пари Онлайн на burzikrediti.bg
само за вас от 500 до 1500 лв.
Одобрение за 15 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Моб. 0877 99 99 60 burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/77274/lesni-i-byrzi-pari-onlayn-ot-burzikreditibg-samo-za-vas-ot-500-do-1500-lv

Лесни и бързи пари Онлайн от burzikrediti.bg само за вас от 500 до 1500 лв.
Бързи кредити от 500 до 1500 лв само за 15 минути burzikrediti.bg
Срещу лична карта!
Вноските са месечни.
Без такса обработка.
Одобрение до 15 минути!
burzikrediti.bg тел: 0877 99 99 60
http://obiavidnes.com/obiava/77273/lesni-i-byrzi-pari-onlayn-ot-burzikreditibg-samo-za-vas-ot-500-do-1500-lv

Лесни и бързи пари Онлайн от burzikrediti.bg само за вас от 500 до 1500 лв.
НАЙ-БЪРЗИТЕ КРЕДИТИ от 500 до 1500 лв само за 15 минути. burzikrediti.bg
Само Срещу лична карта !
Одобрение до 15 минути !
Без скрити такси !
На равни месечни вноски ,
които се погасяват по банков път !
0877 99 99 60 burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/77272/lesni-i-byrzi-pari-onlayn-ot-burzikreditibg-samo-za-vas-ot-500-do-1500-lv

480GB
480GB, Seagate 600, SSD SATA 6Gb/s
http://obiavidnes.com/obiava/77271/480gb-seagate-600-ssd-sata-6gbs

480GB
480GB, Seagate 600, SSD SATA 6Gb/s
http://obiavidnes.com/obiava/77270/480gb-seagate-600-ssd-sata-6gbs

*0882551735*** -фини шпакловки. -гипсова шпакловка. -латекс. -топлоизолация. -обръщане
покрай pvc до
0882551735, чсно лице
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- фини шпакловки.
- гипсови шпакловки.
- обръщане покрай пвц дограма и врати с поставияне на лайсни или измазване.
- топлоизолация.
- гипсова мазилка.
- пръскана мазилка.
- минерални мазилки.
- зида и измазва комини.
- замазки.
- зидария.
майстор с дългодишна практика в стройтелството.
- гарантирано качество.
- зида и измазва комини.
- започване веднага. 0882551735
http://obiavidnes.com/obiava/77269/0882551735--fini-shpaklovki--gipsova-shpaklovka--lateks--toploizolaciya--ob

Психолог
Здравето, развитието, хармонията и всички други важни елементи в човешкия живот започват с това да погледнем в
себе си.
В хода на нашите срещи ще имаш възможност:
- да разбереш по - добре какво се случва дълбоко в теб и в живота ти
- да освободиш това, което те ограничава или разболява
- да откриеш какво ти носи хармония и свобода
- да се докоснеш до извора на сила вътре в теб
Независимо къде се намирате по света, можем да проведем сесия, използвайки skype. Нужни са ви компютър, стабилна
интернет връзка, микрофон, (камера - по желание) и спокойно място, на което няма да ви безпокоят за час и половина.
Oнлайн комуникацията има безспорни предимства.
- от всяко място на света
- спестява време и разходи за път
- в удобно за вас време
- в комфорта на познато или избрано от вас място
Кратка сесия - продължителност 40 минути - 30 лв.
Стандартна сесия - продължителност един час (60 минути) - 40 лв.
Можете да посетите и сайта ми :psiholog-bg.alle.bg
Телефон за контакт с мен :0884549733
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http://obiavidnes.com/obiava/77268/psiholog

Cozy.bg - Наеми на апартаменти в София без брокери
Ние предлагаме един нов начин да пожънете успех в кратки срокове. За всички, притежаващи имоти и желаещи да се
възползват от това - новият сайт cozy.bg - обединява собствениците и наемателите в една общност, чиято цел е да
постигне целите при отдаването и наемането на имоти без излишни комисионни и досадни брокери.
http://obiavidnes.com/obiava/77267/cozybg---naemi-na-apartamenti-v-sofiya-bez-brokeri

7.85" (19.94 cm) GoClever INSIGNIA 785 PRO таблет
7.85" (19.94 cm) GoClever INSIGNIA 785 PRO таблет, GPS, двуядрен Intel® Atom™ Z2580 2GHz, капацитивен мулти-тъч
IPS екран, 1GB RAM, 16GB Flash памет (+MicroSDHC слот), 802.11n, 2x камера, Android 4.2.2
http://obiavidnes.com/obiava/77266/785-1994-cm-goclever-insignia-785-pro-tablet

7" (17.78 cm) Philips PI3100Z2 таблет
7" (17.78 cm) Philips PI3100Z2 таблет, двуядрен процесор 1.5GHz, капацитивен мулти-тъч екран, 1GB RAM, 8GB Flash
памет (+MicroSD слот), miniHDMI, 802.11n, камера, Android 4.1
http://obiavidnes.com/obiava/77265/7-1778-cm-philips-pi3100z2-tablet

7" (17.78 cm) Philips PI3900B2 таблет
7" (17.78 cm) Philips PI3900B2 таблет, GPS, двуядрен процесор 1.2GHz, капацитивен IPS мулти-тъч екран, 1GB RAM, 8GB
Flash памет (+MicroSD слот), miniHDMI, 802.11n, 2x камера, Android 4.1
http://obiavidnes.com/obiava/77264/7-1778-cm-philips-pi3900b2-tablet

AMD HD6570
AMD HD6570, 1GB PowerColor, PCI-E, DDR3, 128-bit, HDMI, DVI (HDCP), DisplayPort
http://obiavidnes.com/obiava/77263/amd-hd6570

AMD HD6570
AMD HD6570, 2GB PowerColor, PCI-E, DDR3, 128-bit, HDMI, DVI (HDCP)
http://obiavidnes.com/obiava/77262/amd-hd6570

AMD HD7730
AMD HD7730, 2GB PowerColor, PCI-E, DDR3, 128-bit, HDMI, DVI (HDCP)
http://obiavidnes.com/obiava/77246/amd-hd7730

Den Don - годежни пръстени и сватбени халки
Фирма ДЕН ДОН e създадена през 2007г и оттогава се е утвърдила на пазара, произвеждайки продукти от най-високо
качество. Фирмата изработва бижута от бяло и жълто злато, с естествени камъни и диаманти, както и бижута по
поръчка на клиента.
http://obiavidnes.com/obiava/77261/den-don---godejni-prysteni-i-svatbeni-halki

AMD HD7750
AMD HD7750, 2GB, Sapphire, PCI-E, DDR3, 128-bit, HDMI & DVI, BULK
http://obiavidnes.com/obiava/77240/amd-hd7750

AMD HD7850
AMD HD7850,2GB, Sapphire, PCI-E, DDR5, 256-bit, HDMI (3D), 2x DVI
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http://obiavidnes.com/obiava/77239/amd-hd7850

ATI R9 270
ATI R9 270, 2GB, XFX Double Dissipation Edtion R9-270A-CDFC, PCI-E3.0, DDR5, 256bit, HDMI, 2xDVI, DisplayPort
http://obiavidnes.com/obiava/77233/ati-r9-270

Стенни сандвич панели
Полиуретанови сандвич панели с поцинкована ламарина
17,50 лв. за 1 кв. м без ДДС* - само до края на месец Март
Дебелина: 40 mm
Ширина: 955 mm
Дължина: по размери на клиента
Изолация: полиуретанова пяна
Вижте цените на други намалени панели на www.bravopanel.com
тел. 0892 210 143
*цената е валидна до 31.03.2014 или до изчерпване на количествата.
http://obiavidnes.com/obiava/77260/stenni-sandvich-paneli

24" (60.96 cm) Acer G246HLBbid
24" (60.96 cm) Acer G246HLBbid, FULL HD LED 2ms 100 000 000:1 250cd/m2, HDMI & DVI, черен, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/77230/24-6096-cm-acer-g246hlbbid

23" (58.42 cm) AOC i2367Fm
23" (58.42 cm) AOC i2367Fm, IPS панел, FULL HD LED, 5ms, 50 000 000:1 250cd/m2, 2x HDMI, колонки, TCO 6.0, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/77225/23-5842-cm-aoc-i2367fm

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
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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/77259/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/77258/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
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-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/77257/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
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15.5" (39.37 cm) Sony VAIO Fit 15E (SVF1532A1EW)
15.5" (39.37 cm) Sony VAIO Fit 15E (SVF1532A1EW), бял, двуядрен Pentium® 3556U 1.7 GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB,
500GB, 2x USB3.0, Windows8.1, 2.5kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/77214/155-3937-cm-sony-vaio-fit-15e-svf1532a1ew

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/77256/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-foks

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
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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/77255/detektivski-uslugi-ot-detektivska-agenciya-foks

DLink DIR-850L
DLink DIR-850L, Dual Band & AC1200 Wireless Router, 4Port Gigabit Switch, 1x USB
http://obiavidnes.com/obiava/77212/dlink-dir-850l

120GB
120GB, Intel 530, SSD SATA 6Gb/s
http://obiavidnes.com/obiava/77211/120gb-intel-530-ssd-sata-6gbs

НОВО! ХИТ! ТОРБИЧКА POTATO EXPRESS СВАРЯВА КАРТОФИ ЗА 4 мин.! ** 16 лв.
НОВО! СВЕТОВЕН ХИТ! ЗА ПЪРВИ ПЪТ У НАС!
СПЕЦИАЛНА ТОРБИЧКА POTATO EXPRESS ЗА 4 мин.
СВАРЯВА КАРТОФИ В МИКРОВЪЛНОВА ФУРНА
POTATO EXPRESS е най-бързия начин за приготвяне на сварени картофи в микровълнова фурна. Тайната на новата
технология е в уникалния дизайн и специална изолация на торбичката с цел получаване на гореща пара, която позволява
само за 4 мин. да се сварят изключително вкусни и ароматни картофи, независимо от вида и сорта.
ПРЕДИМСТВА:
- време на сваряване на картофите 4 мин.;
- капацитет на торбичката: 1-4 големи картофа; .
- продукти: всякакви видове и сортове картофи, както и царевица на
кочан и възстановяване свежестта и мекотата на изсъхналия
хляб, питки, кифли, кроасани и др.;
- чудесна идея за интересен и практичен подарък. .
УПОТРЕБА:
- сложете 1-4 големи измити картофи в торбичката и я затворете; .
- поставете торбичката в микровълновата фурна за 4 минути; .
- внимателно извадете торбичката; внимавай гореща пара!
- насладете се на перфектно сварените и невероятно вкусни картофи!
ХАРАКТЕРИСТИКА:
- материал на торбичката Delicious; пере се многократно;
- размери на торбичката: 26х19х1,5 см.;
- тегло: 120 грама;
- цвят: червен
ВИДЕОКЛИПОВЕ:
http://youtu.be/4G3MchuOKBk
http://youtu.be/Osnv5u3J_qo
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Различните марки микровълнови фурни имат различни мощности. Не използвайте най-големите мощности. Времето за
сваряване на картофите може да варира. При необходимост оставете торбичката още 1 мин. в фурната за да се получи
още по-добър резултат.
Гаранция 1 г.
Произход: Китай
ЦЕНА: 16 лв.
ПОКУПКИ:
София, пазар БОРОВО, павилион 12
(срещу входа на супер ЕВРОПА)
или по куриер на Еконт Експрес; такса при получаване от офиса 3,70 лв.,
до адрес 5,60 лв. и получаване на следващия ден, а в селища без офис
на Еконт такса 6,90 лв. и получаване до три работни дни
Ползва се куриерска такса с намаление -20%!
КОНТАКТИ:
0887/255 692; 0888/373 974; 02/855 2635
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ:
www.albobg.com
www.albo-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/77254/novo-hit-torbichka-potato-express-svaryava-kartofi-za-4-min--16-lv

НОВО! ХИТ! ТОРБИЧКА POTATO EXPRESS СВАРЯВА КАРТОФИ ЗА 4 мин.! ** 16 лв.
НОВО! СВЕТОВЕН ХИТ! ЗА ПЪРВИ ПЪТ У НАС!
СПЕЦИАЛНА ТОРБИЧКА POTATO EXPRESS ЗА 4 мин.
СВАРЯВА КАРТОФИ В МИКРОВЪЛНОВА ФУРНА
POTATO EXPRESS е най-бързия начин за приготвяне на сварени картофи в микровълнова фурна. Тайната на новата
технология е в уникалния дизайн и специална изолация на торбичката с цел получаване на гореща пара, която позволява
само за 4 мин. да се сварят изключително вкусни и ароматни картофи, независимо от вида и сорта.
ПРЕДИМСТВА:
- време на сваряване на картофите 4 мин.;
- капацитет на торбичката: 1-4 големи картофа; .
- продукти: всякакви видове и сортове картофи, както и царевица на
кочан и възстановяване свежестта и мекотата на изсъхналия
хляб, питки, кифли, кроасани и др.;
- чудесна идея за интересен и практичен подарък. .
УПОТРЕБА:
- сложете 1-4 големи измити картофи в торбичката и я затворете; .
- поставете торбичката в микровълновата фурна за 4 минути; .
- внимателно извадете торбичката; внимавай гореща пара!
- насладете се на перфектно сварените и невероятно вкусни картофи!
ХАРАКТЕРИСТИКА:
- материал на торбичката Delicious; пере се многократно;
- размери на торбичката: 26х19х1,5 см.;
- тегло: 120 грама;
- цвят: червен
ВИДЕОКЛИПОВЕ:
http://youtu.be/4G3MchuOKBk
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http://youtu.be/Osnv5u3J_qo
Различните марки микровълнови фурни имат различни мощности. Не използвайте най-големите мощности. Времето за
сваряване на картофите може да варира. При необходимост оставете торбичката още 1 мин. в фурната за да се получи
още по-добър резултат.
Гаранция 1 г.
Произход: Китай
ЦЕНА: 16 лв.
ПОКУПКИ:
София, пазар БОРОВО, павилион 12
(срещу входа на супер ЕВРОПА)
или по куриер на Еконт Експрес; такса при получаване от офиса 3,70 лв.,
до адрес 5,60 лв. и получаване на следващия ден, а в селища без офис
на Еконт такса 6,90 лв. и получаване до три работни дни
Ползва се куриерска такса с намаление -20%!
КОНТАКТИ:
0887/255 692; 0888/373 974; 02/855 2635
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ:
www.albobg.com
www.albo-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/77253/novo-hit-torbichka-potato-express-svaryava-kartofi-za-4-min--16-lv

Евтини нощувки на море в Поморие
Частен дом Костандара** , се намира в старата част на град Поморие , на тиха и спокойна улица, на 50 метра от
най-посещавания плаж и на около 200 метра от центъра на града. Предлага стаи с 2 и 3 легла, с хотелски тип
обзавеждане , всяка с тераса , кабелна телевизия , интернет, вентилатор е. кана.На две стаи една баня с тоалетна,
хладилник и посуда. Подробности www.bghotelier.com/kostandara
Цени : от 10 до 16 лв. нощувка
До 23.06 дете с двама възрастни в стая с три легла е безплатно
Телефон за контакти : 059625987,0888460142
http://obiavidnes.com/obiava/77252/evtini-noshtuvki--na-more-v-pomorie

Почивка на море в Поморие
Частен дом Костандара** , се намира в старата част на град Поморие , на тиха и спокойна улица, на 50 метра от
най-посещавания плаж и на около 200 метра от центъра на града. Предлага стаи с 2 и 3 легла, с хотелски тип
обзавеждане , всяка с тераса , кабелна телевизия , интернет, вентилатор е. кана.На две стаи една баня с тоалетна,
хладилник и посуда. Подробности www.bghotelier.com/kostandara
Цени : от 10 до 16 лв. нощувка
До 23.06 дете с двама възрастни в стая с три легла е безплатно
Телефон за контакти : 059625987,0888460142
http://obiavidnes.com/obiava/77251/pochivka-na-more-v-pomorie

80GB
80GB, Intel 320, SSD SATA II, 1.8" (4.57 cm), 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/77210/80gb-intel-320-ssd-sata-ii-18-457-cm-3g
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Бебефон D-Link DCS-825L Wi-Fi Baby Camera
Бебефон D-Link DCS-825L Wi-Fi Baby Camera, IR LED, 720p, WiFi 802.11n
http://obiavidnes.com/obiava/77250/bebefon-d-link-dcs-825l-wi-fi-baby-camera

Италиански език
Италиански A2 (2-ро ниво) 5.03 -Понеделник, сряда и петък от 18:30 до 21:30 ч
Адрес: гр. София 1000, ул. „Стефан Караджа“ №7В, ет.1, ап.22 /зад НАТФИЗ/
Тел: 02/981 59 45; 0879 039 860
E-mail: office@ezikovikursove-sofia.com
http://obiavidnes.com/obiava/77249/italianski-ezik

Таблет WACOM Intuos Pro M
Таблет WACOM Intuos Pro M, Pen & Touch (PTH-651), втора ръка, безжичен
http://obiavidnes.com/obiava/77248/tablet-wacom-intuos-pro-m

Врати Борман Комерс
На вниманието ви представяме Борман Комерс София . Търговецът е посветен в предлагането на актуални външни врати
!
http://obiavidnes.com/obiava/77247/vrati-borman-komers

Елегантно висококачествено бижу Classical
Уникално колие изработено от метал и кристални елементи със златно покритие. Много добро качество на изработка,
подходящи за подарък, за специални поводи и незабравими моменти. Дължина: 45 см. Размер на колието: 2.5см * 2cм
Ивона БГ е магазин за продажба на луксозни подаръци като колиета, гривни, обици, часовници и други аксесоари.
Оригинални колиета от неръждаема стомана, много подходящо за подарък. Висококачествена изработка. Унисекс,
мъжки и дамски модели.
http://obiavidnes.com/obiava/77245/elegantno-visokokachestveno-biju-classical

Превод и легализация на съдебни решения
Официални преводи на документи на над 30 езика, легализация на документи и заверка с Апостил (Apostille) в Дирекция
„Консулски отношения“ на Министерство на външните работи, заверки във всички министерства и ведомства на
Република България, заверки във всички консулски представителства на чужди държави в Република България, както и
заверки на преводи от заклети преводачи към агенцията.
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/77244/prevod-i-legalizaciya-na-sydebni-resheniya

Колиета, гривни и разнообразни стилове бижута за Вас от ИВОНА БГ.
Ивона БГ е магазин за продажба на луксозни подаръци като колиета, гривни, обици, часовници и други аксесоари.
Оригинални колиета от неръждаема стомана, много подходящо за подарък. Висококачествена изработка. Унисекс,
мъжки и дамски модели.
http://obiavidnes.com/obiava/77243/kolieta-grivni-i-raznoobrazni-stilove-bijuta-za-vas-ot-ivona-bg

Елегантни гривни изработени от естествена кожа и стомана.
Гривната е с високо качество на изработка. Изработена от естествена 100% телешка кожа и стомана. Гривните са с
магнитно закопчаване. Един от най-предпочитаните подаръци за специални случаи. Елегантно и уникално бижу.
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Ивона БГ е магазин за продажба на луксозни подаръци като колиета, гривни, обици, часовници и други аксесоари.
Оригинални колиета от неръждаема стомана, много подходящо за подарък. Висококачествена изработка. Унисекс,
мъжки и дамски модели.
http://obiavidnes.com/obiava/77242/elegantni-grivni-izraboteni-ot-estestvena-koja-i-stomana

Ивона БГ – Търговия с висококачественни бижута и подаръци.
Ивона БГ е магазин за продажба на луксозни подаръци като колиета, гривни, обици, часовници и други аксесоари.
Оригинални колиета от неръждаема стомана, много подходящо за подарък. Висококачествена изработка. Унисекс,
мъжки и дамски модели.
http://obiavidnes.com/obiava/77241/ivona-bg--tyrgoviya--s-visokokachestvenni-bijuta-i-podaryci

Детективска Агенция Дискрет-Русе Шумен Велико Търново
Агенцията извършва следните услугиАудио, видео-наблюдение,изневери,справки,издирване,Фирмено проучване.
GPS предаватели,снимков и видео материал.Скрити камери и микрофони.
Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
0888116420-0893736266
discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
http://obiavidnes.com/obiava/77238/detektivska-agenciya-diskret-ruse-shumen-veliko-tyrnovo

Детективска Агенция Дискрет-Бургас Равда Созопол Поморие Приморско
Агенцията извършва следните услугиАудио, видео-наблюдение,изневери,справки,издирване,Фирмено проучване.
GPS предаватели,снимков и видео материал.Скрити камери и микрофони.
Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
0888116420-0893736266
discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
http://obiavidnes.com/obiava/77237/detektivska-agenciya-diskret-burgas-ravda-sozopol-pomorie-primorsko

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/77236/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888112075

Детективска Агенция Аякс Частен Детектив-0888112075-Русе Шумен Силистра Свищов Варна
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1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/77235/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888112075-ruse-shumen-silistra-svishtov-v

Детективска Агенция АЯКС-Право на избор!-Пазарджик Пловдив Сливен Хасково Ямбол
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/77234/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-pazardjik-plovdiv-sliven-haskovo-yambol-

Виагра,Левитра,Циалис,Камагра - Цени на ЕДРО !!!
Онлайн секс шоп за сексуални стимуланти за мъже и жени ! Само при нас на уникални цени оригиналните продукти на
Pfize, Bayer, Eli Lilly и Ajanta: Viagra, Levitra, Cialis, Kamagra Oral Jelly, Kamagra Gold 100, Super P-Force. Генерици на
всички видове хапчета за полова мощ. Предлагаме и цени на едро !!! Посетете www.stimulanti.com или поръчайте
директно на 0897 324047
http://obiavidnes.com/obiava/77232/viagralevitracialiskamagra---ceni-na-edro-

ПАРТИ ЗАЛА ПОД НАЕМ в София
ОТДАВАНЕ НА ЗАЛА ПОД НАЕМ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА:
- фирмени празници - Нова Година и Коледа
- рождени дни или именни дни
- специални събития - Ергенско или Моминско парти
- частни партита
- детски празници
- други ...
Залата се отдава почасово и за:
- провеждане на индивидуални уроци
- семинари
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- друг вид танци и спорт
- йога
- аеробика
и тн.
За допълнителен комфорт залата е снабдена с 24 бр. удобни седящи места, маси, барплот, хладилник с камера, 2
климатика и вентилационна система,wi-fi. В залата се пуши. На разположение на наемателите е система за озвучаване и
парти осветление, собственост на залата.
Помещението е с капацитет 30 души. Приветливият интериор одухотворява пространството, придавайки му стил,
класа и добро настроение.
Потопете се в една различна и приятна атмосфера, изживейте един невероятен празник и го запазете, като весел
спомен!
Като допълнение към Вашето парти може да поръчате кетъринг, украса, професионален DJ и аниматори!
Снимки на залата можете да разгледате в "Галерия" на сайта www.redsalsateam.info
За повече информация: 0897 431 985; 0889 428 941
http://obiavidnes.com/obiava/77231/parti-zala-pod-naem-v-sofiya

Водоустойчив шперплат и ОСБ плоскости от вносител
Планет Строй 2008 ООД е директен вносител на:
http://obiavidnes.com/obiava/77229/vodoustoychiv-shperplat-i-osb-ploskosti-ot-vnositel

Водоустойчив шперплат и ОСБ плоскости от вносител
Планет Строй 2008 ООД е директен вносител на:
http://obiavidnes.com/obiava/77228/vodoustoychiv-shperplat-i-osb-ploskosti-ot-vnositel

Бързи кредити Онлайн от 500 до 1500 лв на burzikrediti.bg
Лесни и бързи кредити на burzikrediti.bg
само за вас от 500 до 1500 лв.
Одобрение за 15 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Тел: 0877 99 99 60 burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/76943/byrzi-krediti-onlayn-ot-500-do-1500-lv-na-burzikreditibg

Сесията идва - препишете лесно
Препишете лесно на изпит с химикал с невидимо мастило. Открийте най-лесния и евтин начин да преписвате на изпит,
без да ви засекат.
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.
Никой не подозира, че химикалът в ръката ви е всъщност решението на изпита и края на вашите притеснения!
http://www.gadgetstore.ovo.bg
Skype: marti_1987
Мтел: 0883 33 88 92
Виваком: 0878 33 88 72
http://obiavidnes.com/obiava/77226/sesiyata-idva---prepishete-lesno

Машина за хрупкави картофени спирали
Машина за хрупкави картофени спирали Spiral Potato Slicer
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МАШИНА ЗА ХРУПКАВИ КАРТОФЕНИ СПИРАЛИ SPIRAL POTATO SLICER
Машината за хрупкави картофени спирали Spiral Potato Slicer използва патентована технология
за спираловидно нарязване на зеленчуци – картофи, краставици, моркови, лук и др.,
при която максимално се запазват хранителните вещества в зеленчуците – не се получава смачкване
или раздробяване на съответният продукт.
Лазерно заточените ножове позволяват обработката на един картоф – нарязване и нанизване
на дървено шишче да става за 7 секунди, а получената атрактивна форма ще впечатли Вашите приятели,
семейство или клиенти.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/77224/mashina-za-hrupkavi-kartofeni-spirali

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
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/77223/nayser-dayser-kuhnensko-rende

Пейнт Зуум - пистолет за супер бързо и гладко боядисване
Пейнт Зуум - пистолет за супер бързо и гладко боядисване с професионална прецизност!
Забравете разплискващите се кофи и вани за боя!
* 3 режима на пръскане - за вертикално или хоризонтално боядисвате
* регулируемата ширина на разпръскване
* прецизно боядисване на трудно достъпни места
* за всякакви бои и повърхности!
Пистолетът за боядисване Пейнт Зум е направен от висококачествени, супер здрави и ултра леки материали и мощен
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мотор от 600 вата.
Боядисвате с всички видове бои, върху всякакви повърхности
* стени
* тухли
* ламперия
* бетон
* масивно дърво и др.
С Пейнт Зум
* спестявате пари,
* изразходвате по-малко боя
* покритивате фино, гладко и равномерно
Такова качество е невъзможно да се постигне с четка и валяк!
Боядисвайте лесно с Пейнт Зум!
Гаранция 12м
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/77222/peynt-zuum---pistolet-za-super-byrzo-i-gladko-boyadisvane

Електрическа подочистачка Twister Sweeper
Електрическа подочистачка Twister Sweeper
Twister Sweeper е универсална триъгълна подочистачка за бързо почистване на Вашия дом.
С модерната му триъгълна форма с почистващи четки Twister Sweeper ще е Вашия пръв помощник,
когато нямате време да чистите с прахосмукачка всеки ден и да опъвате така досадните кабели.
Ултра лека, супер маневрена и многофункционална. Триъгълна подочистачка със спираловидни четки,
въртящи се на 2000 оборота в минута и събираща отпадъците от 3 страни.
Пълна свобода на движение на 360 градуса. Чисти напред, назад, настрани, в кръг и дори на зиг-заг.
Лек, плосък и компактен. Twister Sweeper е идеалното решение за Вас.
Без колелца, а с 3 силиконови плъзгача, които го правят подходящ за използване и върху най-фините и скъпи подови
покрития.
Работи с акумулаторна батерия, което позволява пълна свобода на движение, без да се съобразявате с кабели!
Комплектът включва подочистачка и акумулаторна батерия / 7,2 V - NI -MH/.
0877540309
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/77221/elektricheska-podochistachka-twister-sweeper

Магнитни наколенки Др. Ливайн
Магнитни наколенки Др. Ливайн:
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*** подобряват състоянието при болка в колянната става;
*** подпомагат втзстановяването при травми;
*** подобряват кръвообращението;
*** подходящи при спортни натоварвания;
*** удобни за носене и незабележими под дрехите;
Комплектът включва:
2 бр. магнитни наколенки;
1 бр. магнитна лента за ръка;
Цвят - черен
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/77220/magnitni-nakolenki--dr-livayn

унищожаване на хлебарки, насекоми, кърлежи, бълхи, дървеници, оси и др.
Лицензирана ДДД фирма за борба с вредители, работеща под контрола на РИОКОЗ (ХЕИ).
ДЕЗИНФЕКЦИЯ – унищожаване на патогенни микроорганизми;
ДЕЗИНСЕКЦИЯ – унищожаване на инсекти хлебарки, мравки, бълхи, мухи, комари, дървеници,кърлежи,оси и други
насекоми
ДЕРАТИЗАЦИЯ – унищожаване на вредни гризачи (мишки, плъхове и други);
ДЕЗАКАРИЗАЦИЯ - обработка на тревни площи против кърлежи и други.
РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА - предпазване на растенията от болести, неприятели и плевели с най – качествените материали,
одобрени от Министерство на здравеопазването, като се съобразим с всички мерки за Вашето здраве и извършим
процедурите в най – удобното за Вас време. НАШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СА:
ЗА ГРАЖДАНИ:
Обработка на жилища, входове, къщи, тавани, мазета, тревни площи и други против хлебарки, бълхи, кърлежи, плъхове,
мишки и всякакви други битови вредители.
ЗА ФИРМИ:
Абонаментни договори и еднократни обработки в съответствие с действащите в страната нормативни документи,
регламентиращи ДДД дейностите в Република България.
Абонаментът включва посещение и обработка /дезинсекция и дератизация/ на всички договорирани обекти един път на
месец или тримесечие, без прекъсване на Вашия производствен процес съобразно работното Ви време, като даваме
гаранция за освобождаване на обектите от вредни насекоми и гризачи.
GSM: 0876896482 / 02 416 94 46 Работно време
07:00 - 23:00
вече и събота и неделя
Цени до 75 кв. м.- 30 лв. / до 100 кв. м.- 0,40 лв. кв. м. / до 300 кв. м. - 0,25 лв. кв. м. / над 300 кв. м. - по договаряне
http://obiavidnes.com/obiava/77219/unishtojavane-na-hlebarki-nasekomi-kyrleji-bylhi-dyrvenici-osi-i-dr

унищожаване на хлебарки, насекоми, кърлежи, бълхи, дървеници, оси и др. | Безплатни обяви –
Bitaku.bg
Лицензирана ДДД фирма за борба с вредители, работеща под контрола на РИОКОЗ (ХЕИ).
ДЕЗИНФЕКЦИЯ – унищожаване на патогенни микроорганизми;
ДЕЗИНСЕКЦИЯ – унищожаване на инсекти хлебарки, мравки, бълхи, мухи, комари, дървеници,кърлежи,оси и други
насекоми
ДЕРАТИЗАЦИЯ – унищожаване на вредни гризачи (мишки, плъхове и други);
ДЕЗАКАРИЗАЦИЯ - обработка на тревни площи против кърлежи и други.
РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА - предпазване на растенията от болести, неприятели и плевели с най – качествените материали,
одобрени от Министерство на здравеопазването, като се съобразим с всички мерки за Вашето здраве и извършим
процедурите в най – удобното за Вас време. НАШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СА:
ЗА ГРАЖДАНИ:
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Обработка на жилища, входове, къщи, тавани, мазета, тревни площи и други против хлебарки, бълхи, кърлежи, плъхове,
мишки и всякакви други битови вредители.
ЗА ФИРМИ:
Абонаментни договори и еднократни обработки в съответствие с действащите в страната нормативни документи,
регламентиращи ДДД дейностите в Република България.
Абонаментът включва посещение и обработка /дезинсекция и дератизация/ на всички договорирани обекти един път на
месец или тримесечие, без прекъсване на Вашия производствен процес съобразно работното Ви време, като даваме
гаранция за освобождаване на обектите от вредни насекоми и гризачи.
GSM: 0876896482 / 02 416 94 46 Работно време
07:00 - 23:00
вече и събота и неделя
Цени до 75 кв. м.- 30 лв. / до 100 кв. м.- 0,40 лв. кв. м. / до 300 кв. м. - 0,25 лв. кв. м. / над 300 кв. м. - по договаряне
http://obiavidnes.com/obiava/77218/unishtojavane-na-hlebarki-nasekomi-kyrleji-bylhi-dyrvenici-osi-i-dr--bezpla

унищожаване на хлебарки, насекоми, кърлежи, бълхи, дървеници, оси и др.
Лицензирана ДДД фирма за борба с вредители, работеща под контрола на РИОКОЗ (ХЕИ).
ДЕЗИНФЕКЦИЯ – унищожаване на патогенни микроорганизми;
ДЕЗИНСЕКЦИЯ – унищожаване на инсекти хлебарки, мравки, бълхи, мухи, комари, дървеници,кърлежи,оси и други
насекоми
ДЕРАТИЗАЦИЯ – унищожаване на вредни гризачи (мишки, плъхове и други);
ДЕЗАКАРИЗАЦИЯ - обработка на тревни площи против кърлежи и други.
РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА - предпазване на растенията от болести, неприятели и плевели с най – качествените материали,
одобрени от Министерство на здравеопазването, като се съобразим с всички мерки за Вашето здраве и извършим
процедурите в най – удобното за Вас време. НАШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СА:
ЗА ГРАЖДАНИ:
Обработка на жилища, входове, къщи, тавани, мазета, тревни площи и други против хлебарки, бълхи, кърлежи, плъхове,
мишки и всякакви други битови вредители.
ЗА ФИРМИ:
Абонаментни договори и еднократни обработки в съответствие с действащите в страната нормативни документи,
регламентиращи ДДД дейностите в Република България.
Абонаментът включва посещение и обработка /дезинсекция и дератизация/ на всички договорирани обекти един път на
месец или тримесечие, без прекъсване на Вашия производствен процес съобразно работното Ви време, като даваме
гаранция за освобождаване на обектите от вредни насекоми и гризачи.
GSM: 0876896482 / 02 416 94 46 Работно време
07:00 - 23:00
вече и събота и неделя
Цени до 75 кв. м.- 30 лв. / до 100 кв. м.- 0,40 лв. кв. м. / до 300 кв. м. - 0,25 лв. кв. м. / над 300 кв. м. - по договаряне
http://obiavidnes.com/obiava/77217/unishtojavane-na-hlebarki-nasekomi-kyrleji-bylhi-dyrvenici-osi-i-dr

унищожаване на хлебарки, насекоми, кърлежи, бълхи, дървеници, оси и др. | Безплатни обяви –
Bitaku.bg
Лицензирана ДДД фирма за борба с вредители, работеща под контрола на РИОКОЗ (ХЕИ).
ДЕЗИНФЕКЦИЯ – унищожаване на патогенни микроорганизми;
ДЕЗИНСЕКЦИЯ – унищожаване на инсекти хлебарки, мравки, бълхи, мухи, комари, дървеници,кърлежи,оси и други
насекоми
ДЕРАТИЗАЦИЯ – унищожаване на вредни гризачи (мишки, плъхове и други);
ДЕЗАКАРИЗАЦИЯ - обработка на тревни площи против кърлежи и други.
РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА - предпазване на растенията от болести, неприятели и плевели с най – качествените материали,
одобрени от Министерство на здравеопазването, като се съобразим с всички мерки за Вашето здраве и извършим
процедурите в най – удобното за Вас време. НАШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СА:
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ЗА ГРАЖДАНИ:
Обработка на жилища, входове, къщи, тавани, мазета, тревни площи и други против хлебарки, бълхи, кърлежи, плъхове,
мишки и всякакви други битови вредители.
ЗА ФИРМИ:
Абонаментни договори и еднократни обработки в съответствие с действащите в страната нормативни документи,
регламентиращи ДДД дейностите в Република България.
Абонаментът включва посещение и обработка /дезинсекция и дератизация/ на всички договорирани обекти един път на
месец или тримесечие, без прекъсване на Вашия производствен процес съобразно работното Ви време, като даваме
гаранция за освобождаване на обектите от вредни насекоми и гризачи.
GSM: 0876896482 / 02 416 94 46 Работно време
07:00 - 23:00
вече и събота и неделя
Цени до 75 кв. м.- 30 лв. / до 100 кв. м.- 0,40 лв. кв. м. / до 300 кв. м. - 0,25 лв. кв. м. / над 300 кв. м. - по договаряне
http://obiavidnes.com/obiava/77216/unishtojavane-na-hlebarki-nasekomi-kyrleji-bylhi-dyrvenici-osi-i-dr--bezpla

унищожаване на хлебарки, насекоми, кърлежи, бълхи, дървеници, оси и др. | Безплатни обяви –
Bitaku.bg
Лицензирана ДДД фирма за борба с вредители, работеща под контрола на РИОКОЗ (ХЕИ).
ДЕЗИНФЕКЦИЯ – унищожаване на патогенни микроорганизми;
ДЕЗИНСЕКЦИЯ – унищожаване на инсекти хлебарки, мравки, бълхи, мухи, комари, дървеници,кърлежи,оси и други
насекоми
ДЕРАТИЗАЦИЯ – унищожаване на вредни гризачи (мишки, плъхове и други);
ДЕЗАКАРИЗАЦИЯ - обработка на тревни площи против кърлежи и други.
РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА - предпазване на растенията от болести, неприятели и плевели с най – качествените материали,
одобрени от Министерство на здравеопазването, като се съобразим с всички мерки за Вашето здраве и извършим
процедурите в най – удобното за Вас време. НАШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СА:
ЗА ГРАЖДАНИ:
Обработка на жилища, входове, къщи, тавани, мазета, тревни площи и други против хлебарки, бълхи, кърлежи, плъхове,
мишки и всякакви други битови вредители.
ЗА ФИРМИ:
Абонаментни договори и еднократни обработки в съответствие с действащите в страната нормативни документи,
регламентиращи ДДД дейностите в Република България.
Абонаментът включва посещение и обработка /дезинсекция и дератизация/ на всички договорирани обекти един път на
месец или тримесечие, без прекъсване на Вашия производствен процес съобразно работното Ви време, като даваме
гаранция за освобождаване на обектите от вредни насекоми и гризачи.
GSM: 0876896482 / 02 416 94 46 Работно време
07:00 - 23:00
вече и събота и неделя
Цени до 75 кв. м.- 30 лв. / до 100 кв. м.- 0,40 лв. кв. м. / до 300 кв. м. - 0,25 лв. кв. м. / над 300 кв. м. - по договаряне
http://obiavidnes.com/obiava/77215/unishtojavane-na-hlebarki-nasekomi-kyrleji-bylhi-dyrvenici-osi-i-dr--bezpla

унищожаване на хлебарки, насекоми, кърлежи, бълхи, дървеници, оси и др. | Безплатни обяви –
Bitaku.bg
Лицензирана ДДД фирма за борба с вредители, работеща под контрола на РИОКОЗ (ХЕИ).
ДЕЗИНФЕКЦИЯ – унищожаване на патогенни микроорганизми;
ДЕЗИНСЕКЦИЯ – унищожаване на инсекти хлебарки, мравки, бълхи, мухи, комари, дървеници,кърлежи,оси и други
насекоми
ДЕРАТИЗАЦИЯ – унищожаване на вредни гризачи (мишки, плъхове и други);
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ДЕЗАКАРИЗАЦИЯ - обработка на тревни площи против кърлежи и други.
РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА - предпазване на растенията от болести, неприятели и плевели с най – качествените материали,
одобрени от Министерство на здравеопазването, като се съобразим с всички мерки за Вашето здраве и извършим
процедурите в най – удобното за Вас време. НАШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СА:
ЗА ГРАЖДАНИ:
Обработка на жилища, входове, къщи, тавани, мазета, тревни площи и други против хлебарки, бълхи, кърлежи, плъхове,
мишки и всякакви други битови вредители.
ЗА ФИРМИ:
Абонаментни договори и еднократни обработки в съответствие с действащите в страната нормативни документи,
регламентиращи ДДД дейностите в Република България.
Абонаментът включва посещение и обработка /дезинсекция и дератизация/ на всички договорирани обекти един път на
месец или тримесечие, без прекъсване на Вашия производствен процес съобразно работното Ви време, като даваме
гаранция за освобождаване на обектите от вредни насекоми и гризачи.
GSM: 0876896482 / 02 416 94 46 Работно време
07:00 - 23:00
вече и събота и неделя
Цени до 75 кв. м.- 30 лв. / до 100 кв. м.- 0,40 лв. кв. м. / до 300 кв. м. - 0,25 лв. кв. м. / над 300 кв. м. - по договаряне
http://obiavidnes.com/obiava/77213/unishtojavane-na-hlebarki-nasekomi-kyrleji-bylhi-dyrvenici-osi-i-dr--bezpla

Слушалки Genius HS-G530
Слушалки Genius HS-G530, геймърски, микрофон
http://obiavidnes.com/obiava/77209/slushalki-genius-hs-g530

NEC NP-VE281
NEC NP-VE281, SVGA, 2800lum, 3000:1, 2.3kg, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/77208/nec-np-ve281

Gigabyte H61TN
Gigabyte H61TN, H61, LGA1155, DDR3, HDMI & DisplayPort, SB7.1, Lan1000, 3x SATA2, mSATA, mini-ITX
http://obiavidnes.com/obiava/77207/gigabyte-h61tn

ATI R9 270X
ATI R9 270X, 2GB, ASUS R9270X-DC2-2GD5, PCI-E3.0, DDR5, 256bit, HDMI, 2xDVI, DisplayPort
http://obiavidnes.com/obiava/77206/ati-r9-270x

ATI R9 290X
ATI R9 290X, 4GB, ASUS R9290X-DC2OC-4GD5, PCI-E3.0, DDR5, 512bit, HDMI, 2xDVI, DisplayPort
http://obiavidnes.com/obiava/77205/ati-r9-290x

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/77204/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnostkorektnostprofesionaliz

GF GTX 780
GF GTX 780, 3GB Asus ROG POSEIDON-GTX780-P-3GD5, PCI-E 3.0, DDR5, 384bit, HDMI, DisplayPort, 2xDVI
http://obiavidnes.com/obiava/77203/gf-gtx-780

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/77202/detektivska-agenciya-avalon-24ch-diskretni-detektivski-uslugi

GF GTX 750 StormX OC
GF GTX 750 StormX OC, 1GB Palit, PCI-E 3.0, DDR5, 128bit, miniHDMI & DVI
http://obiavidnes.com/obiava/77201/gf-gtx-750-stormx-oc

Детективи Инкогнито - Търсете отговорите на професионално ниво ! - Бургас , Пазарджик ,
Стара Загора , Пловдив
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.
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-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 !!!
http://obiavidnes.com/obiava/77200/detektivi-inkognito---tyrsete-otgovorite-na-profesionalno-nivo----burgas--paza

Детективи Инкогнито - Търсете отговорите на професионално ниво ! - Бургас , Пазарджик ,
Стара Загора , Пловдив
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 !!!
http://obiavidnes.com/obiava/77199/detektivi-inkognito---tyrsete-otgovorite-na-profesionalno-nivo----burgas--paza

Детективи Инкогнито - Търсете отговорите на професионално ниво ! - Бургас , Пазарджик ,
Стара Загора , Пловдив
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 !!!
http://obiavidnes.com/obiava/77198/detektivi-inkognito---tyrsete-otgovorite-na-profesionalno-nivo----burgas--paza

GF GTX 750 Ti StormX OC
GF GTX 750 Ti StormX OC, 2GB Palit, PCI-E 3.0, DDR5, 128bit, miniHDMI & DVI
http://obiavidnes.com/obiava/77197/gf-gtx-750-ti-stormx-oc

AMD HD7720
AMD HD7720, 2GB, Sapphire, PCI-E, DDR3, 128bit, HDMI & DVI, BULK
http://obiavidnes.com/obiava/77196/amd-hd7720

"КУПУВАМЕ" ЕООД, ООД, АД, ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА
ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - НИЕ сме ВАШЕТО РЕШЕНИЕ с
компетентно съдействие !
ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ и СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !
ОСИГУРЯВАМЕ НОВ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за
КОРЕСПОНДЕНЦИЯ – ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост,
съдебни изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по
ДДС, ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
ВПИСВАНЕ на промени на обстоятелства - ПРОМЯНА на СОБСТВЕНИК , ПРОМЯНА на адрес - седалище , ПРОМЯНА
на УПРАВИТЕЛ , ПРОМЯНА на СЪДРУЖНИЦИ , ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ , увеличаване на
капитала, прекратяване и ликвидация , и всичко по Търговския Закон - НИЕ ИЗГОТВЯМЕ и ПОДАВАМЕ всички документи
!
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - ЗАПОВЯДАЙТЕ ПРИ НАС
, НЕ ОТЛАГАЙТЕ ЗАКОНОВОТО РЕШЕНИЕ на Вашия ПРОБЛЕМ !
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
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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 !
"Има много хубави неща, които не правиш сега и ги оставяш за някой друг ден, когато ще има – както се надяваш –
по-благоприятни обстоятелства. Но единственото време, с което някога ще разполагаш, е точно тук и сега..."
Гренвил Клейзър
http://obiavidnes.com/obiava/77195/kupuvame-eood-ood-ad-ead-i-sybiratelni-drujestva-sys-zadyljeniya-osvobojdav

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 !
"Има много хубави неща, които не правиш сега и ги оставяш за някой друг ден, когато ще има – както се надяваш –
по-благоприятни обстоятелства. Но единственото време, с което някога ще разполагаш, е точно тук и сега..."
Гренвил Клейзър
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http://obiavidnes.com/obiava/77194/tyrgovsko-pravo---kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarna-o

Адвокатска Кантора ТЪРГОВСКО ПРАВО - КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ И
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ !!!
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА
ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - НИЕ сме ВАШЕТО РЕШЕНИЕ с
компетентно съдействие !
ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ и СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !
ОСИГУРЯВАМЕ НОВ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за
КОРЕСПОНДЕНЦИЯ – ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост,
съдебни изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по
ДДС, ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
ВПИСВАНЕ на промени на обстоятелства - ПРОМЯНА на СОБСТВЕНИК , ПРОМЯНА на адрес - седалище , ПРОМЯНА
на УПРАВИТЕЛ , ПРОМЯНА на СЪДРУЖНИЦИ , ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ , увеличаване на
капитала, прекратяване и ликвидация , и всичко по Търговския Закон - НИЕ ИЗГОТВЯМЕ и ПОДАВАМЕ всички документи
!
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - ЗАПОВЯДАЙТЕ ПРИ НАС
, НЕ ОТЛАГАЙТЕ ЗАКОНОВОТО РЕШЕНИЕ на Вашия ПРОБЛЕМ !
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС , НИЕ НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВНИ ДНИ !
"Има много хубави неща, които не правиш сега и ги оставяш за някой друг ден, когато ще има – както се надяваш –
по-благоприятни обстоятелства. Но единственото време, с което някога ще разполагаш, е точно тук и сега..."
Гренвил Клейзър
http://obiavidnes.com/obiava/77193/advokatska-kantora-tyrgovsko-pravo---kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-i-osvobojdava

17" (43.18 cm) AOC e719Sda (5:4)
17" (43.18 cm) AOC e719Sda (5:4), 5ms, 20 000 000:1 250cd/m2, DVI, колонки, сребристо-черен, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/77192/17-4318-cm-aoc-e719sda-54

23.8" (60.45 cm) AOC i2470Swq
23.8" (60.45 cm) AOC i2470Swq, AH-IPS панел, FULL HD LED, 6ms, 20 000 000:1 250cd/m2, HDMI, DVI, DisplayPort, колонки,
черен, TCO 6.0, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/77191/238-6045-cm-aoc-i2470swq
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Планирайте своята майска или лятна почивка с Мед тур!
Вариант за почивка в периода 09.05-20.05.2014 г. ТУКТърсите красиво местенце – далеч от голямата шумотевица на
града, но не много диво, с красив плаж и приятен хотел, в който да прекарате спокойно майските празници или лятната
си почивка? Туристическа агенция Мед тур има предложение за вас. Хотел Golden Beach 3* е много чаровен, цветен и
приятен. Стаите са обзаведени с вкус и грижа. Мястото е потънало в зеленина, плажът се намира на 30 метра от
хотела и децата ще могат да си играят на воля. Нощувката е на база all inclusive, така че няма да се тревожите за
храната, а ще се наслаждавате на страхотни гръцки специалитети. Обсъдете с половинката и с приятели и планирайте
почивка в хотел Golden Beach 3* - Ситония, Халкидики с Мед тур!
За повече информация: http://www.allnewdeals.com/en/deals/186295
http://obiavidnes.com/obiava/77190/planirayte-svoyata-mayska-ili-lyatna-pochivka-s-med-tur

Само сега!!!Насладете се на истинска СПА почивка. Посетете хотел Свети Георги Ски и Спа в
Банско през февруари и март.
ВАРИАНТ ЗА ALL INCLUSIVE ПОЧИВКА ЗА 57.50 лв. ТУКСлед тежките коледни и новогодишни празничи ден два почивка
далеч от стреса и работата не са излишни!! В 4-звездния хотел Свети Георги Ски и Спа в Банско ще ви помогнат да се
презаредите с нови сили и енергия.Вземете близки и приятели и не чакайте. Хотелът е много уютен, комфортен и
разполага с всичко необходимо за една наистина пълноценна почивка. Има страхотен СПА център, вкусна и разнообразна
храна и разбира се много спокойствие. Какво друго му трябва на човек да се отпусне.Имате възможност и да
поспортувате, да карате ски, но ако представата ви за почивка не включва спортни натоварвания, просто се разходете.
Има какво да се види в Банско и околностите му. Пирин е особено красива през зимата. После се отдайте на СПА
глезотии и накрая поглезете небцето си с вкусните ястия на ресторанта. Хотел Свети Георги Ски и Спа е другото име
на истинската СПА почивка.
За повече информация: http://www.allnewdeals.com/en/deals/187008
http://obiavidnes.com/obiava/77189/samo-seganasladete-se-na-istinska-spa-pochivka-posetete-hotel-sveti-georgi-sk

Открийте сезона на морските приключения още в началото на май с предложението на Мисис
Травъл.
ВИЖТЕ ВАРИАНТ С 5 ВКЮЧЕНИ НОЩУВКИ ЗА 230лв. ТУК (с възможност за транспорт)Чешме е близо до Измир и е
вълшебно място. В него се срещат новите и старите времена и ви предразполагат да се насладите на незабравима
почивка. Можете да разгледате уникални исторически и природни забележителности, да се разходите из центъра на
града, да мързелувате на един от най-красивите плажове в Турция или да се излежавате край басейна на хотела. Мисис
Травъл ви предлага настаняване в страхотния Alkoclar Alacati Hotel Cesme 5*. Стаите са просторни, светли и много
уютни. На ваше разположение са основен ресторант, снак бар и лоби бар. Ще ви сервират майсторски приготвени
местни ястия. На ваше разположение ще са фитнес и кът за масажи. Представете си –незабравими морски в Измир
още в началото на май! Звучи добре, нали? Възползвайте се от офертата на Мисис Травъл!
За повече информация: http://www.allnewdeals.com/en/deals/187017
http://obiavidnes.com/obiava/77188/otkriyte-sezona-na-morskite-priklyucheniya-oshte-v-nachaloto-na-may-s-predlojenieto-na

Страхотна оферта!!! Потепете се в приятната обстановка на комплекс Манастира.
Вариант за нощувка със закуска и вечеря за двама за 45лв. ТУКЧудесният хотелски комплекс „Манастира” се намира
съвсем близо до град Свищов. Потънал в зеленина, елегантен и уютен, в него ще се почувствате като в приказен
свят.Откраднете си два дни, за да се насладите на една приказка. Да се потопите в приятна обстановка, красивите
гледки, вкусните ястия и за да помързелувате край външното СПА джакузи.Можете да избирате между
по-класическите стаи в частта „Манастира” и по-дизайнерските решения в обстановката в частта „Pallatium“. И в
двата случая ще си изкарате страхотно. И дори няма да ви се иска да си тръгнете.
За повече информация: http://www.allnewdeals.com/en/deals/187028/
http://obiavidnes.com/obiava/77187/strahotna-oferta-potepete-se-v-priyatnata-obstanovka-na-kompleks-manastira

Детективска агенция Фокс-София, Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Хасково
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,
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-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/77186/detektivska-agenciya-foks-sofiya-plovdiv-pazardjik-stara-zagora-haskovo

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!
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http://obiavidnes.com/obiava/77185/detektivska-agenciya-foks-blagoevgradpetrichsandanskibansko

Частeн Детектив- Предлага дискретни услуги!Бургас
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/77184/chasten-detektiv--predlaga-diskretni-uslugiburgas

21.5" (54.61 cm) IIYAMA T2252MTS-B3
21.5" (54.61 cm) IIYAMA T2252MTS-B3, сензорен мулти-тъч FULL HD LED, 2ms, 5 000 000:1 220cd/m2, HDMI & DVI,
колонки, черен, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/77183/215-5461-cm-iiyama-t2252mts-b3

Кана за жива и мъртва вода
ЖИВА И МЪРТВА ВОДА – кратка информация за чудесните и възможности!
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
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Жива вода за храносмилателната с-ма
Жива вода за ниско кръвно
Жива вода за съня
Жива вода за кръвоносната с-ма
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
телефон: 0877834902
http://obiavidnes.com/obiava/77182/kana-za-jiva-i-myrtva-voda

23.6" (59.94 cm) IIYAMA ProLite E2480HS-1
23.6" (59.94 cm) IIYAMA ProLite E2480HS-1, FULL HD LED, 2ms, 5 000 000:1 300cd/m2, HDMI & HDMI, колонки, черен, TCO
6.0, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/77180/236-5994-cm-iiyama-prolite-e2480hs-1

Адвокатска Кантора"КОРЕКТ"-КУПУВАМЕ БИЗНЕС-ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
Съдействие за фирми със задължения-предлагаме професионална и компетентна помощ,в областта на фирмените
задължения.
След консултация с нас можем да Ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата от наши сътрудници и партньори, за да
Ви освободим за 1 час от солидарна, юридическа и финансова отговорност.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили
заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата, общините или
доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
Всички правни действия, които предприемаме с цел намаляване или пълно освобождаване от задължения, са напълно
легални и в съответствие с действащата нормативна уредба.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на страната.
Адвокатска Кантора "КОРЕКТ"
ЗА КОНТАКТИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА-на тел.0897558320 0885017754
Професионално Адвокатско Обслужване-http://kupuvamebusiness.blogspot.com/
http://obiavidnes.com/obiava/77179/advokatska-kantorakorekt-kupuvame-biznes-firmi-sys-zadyljeniya

Съдействие за фирми със задължения-предлагаме професионална и компетентна помощ,в
областта на фирмените задължения.
Съдействие за фирми със задължения-предлагаме професионална и компетентна помощ,в областта на фирмените
задължения.
След консултация с нас можем да Ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата от наши сътрудници и партньори, за да
Ви освободим за 1 час от солидарна, юридическа и финансова отговорност.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили
заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата, общините или
доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
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Всички правни действия, които предприемаме с цел намаляване или пълно освобождаване от задължения, са напълно
легални и в съответствие с действащата нормативна уредба.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на страната.
Адвокатска Кантора "КОРЕКТ"
ЗА КОНТАКТИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА-на тел.0897558320 0885017754
Професионално Адвокатско Обслужване-http://kupuvamebusiness.blogspot.com/
http://obiavidnes.com/obiava/77178/sydeystvie-za-firmi-sys-zadyljeniya-predlagame-profesionalna-i-kompetentna-pomosht

Слънчеви системи и Отоплителна техника
www.otoplenieisolar.com
От небето валят пари, уловихте ли ги? Ако не сте, ние ще Ви помогнем!
Слънчеви системи, Вятърни генератори, Тeрмо-помпени системи, Отоплителна техника
Когато решите да закупите ВЕИ система, можете да се допитате до нас за повече подробности относно цена и
приложения на системите! Ние ще Ви обясним предимства и недостатъци на всяка една система за да можете да
направите своя избор!
Ние искаме всеки един клиент да бъде информиран и запознат със системите към които се е насочил да закупи, за да
може да направи най- добрата инвестиция, която ще върне бързо и няма да бъде голяма спрямо целите му!
Фирмата предлага доставка на всякакви видове възобновяеми енергийни източници, също така можете да разчитате и
на професионално изграждане на системите.
Системите могат да се изграждат в различни комбинации с котли, буферни съдове, бойлери и др.. Всяка система е
индивидуална спрямо желанията на клиент и неговите възможности!
http://obiavidnes.com/obiava/77177/slynchevi-sistemi-i-otoplitelna-tehnika

GoClever FONE 450
GoClever FONE 450, бял, 3G GSM, GPS, поддържа 2 sim карти, 4.5" (11.4 cm), сензорен IPS мултитъч екран, двуядрен
MediaTek MT6577 1GHz, 1GB RAM, 4GB памет(+microSD слот), WiFi 802.11n, 5.0 & 0.3Mpix camera, bluetooth, Android 4.1
http://obiavidnes.com/obiava/77176/goclever-fone-450

Преводи от и на над 30 езика, легализация на документи
Преводаческа агенция НОВ ВЕК извършва официални бързи и професионални преводи от и на английски, немски, френски,
руски, италиански, испански, гръцки, турски, румънски, сръбски, хърватски... и още 30 езика! Заверка и ЛЕГАЛИЗАЦИЯ на
лични и официални фирмени документи във всички държавни институции и чуждестранни посолства в Република
България. Отлично качество на конкурентни цени!
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/77174/prevodi-ot-i-na-nad-30-ezika-legalizaciya-na-dokumenti

GoClever FONE 500
GoClever FONE 500, 3G GSM, GPS, поддържа 2 sim карти, 5" (12.7 cm) сензорен мултитъч екран, двуядрен MediaTek
MT6577 1GHz, 512MB RAM, 4GB памет (+microSD слот), WiFi 802.11n, 5.0 & 0.3Mpix camera, bluetooth, Android 4.0
http://obiavidnes.com/obiava/77173/goclever-fone-500

Бързи кредити Онлайн от 500 до 1500 лв на burzikrediti.bg
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Супер Бързи кредити от 500 до 1500 лв само на burzikrediti.bg
Срещу лична карта!
Вноските са месечни.
Без такса обработка.
Одобрение до 15 минути!
Тел: 0877 99 99 60
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/76944/byrzi-krediti-onlayn-ot-500-do-1500-lv-na-burzikreditibg

Бързи кредити Онлайн от 500 до 1500 лв на burzikrediti.bg
Бързи кредити Онлайн от 500 до 1500 лв на burzikrediti.bg
Срещу лична карта.
Вноските са месечни.
Без такса обработка.
Одобрение до 15 минути!
Тел: 0877 99 99 60
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/76942/byrzi-krediti-onlayn-ot-500-do-1500-lv-na-burzikreditibg

Бързи кредити Онлайн от 500 до 1500 лв на burzikrediti.bg
Лесни и бързи пари Онлайн на burzikrediti.bg
само за вас от 500 до 1500 лв.
Одобрение за 15 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Моб. 0877 99 99 60 burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/76947/byrzi-krediti-onlayn-ot-500-do-1500-lv-na-burzikreditibg

Бързи кредити Онлайн от 500 до 1500 лв на burzikrediti.bg
НАЙ-БЪРЗИТЕ КРЕДИТИ от 500 до 1500 лв само за 15 минути. burzikrediti.bg
Само Срещу лична карта !
Одобрение до 15 минути !
Без скрити такси !
На равни месечни вноски ,
които се погасяват по банков път !
0877 99 99 60 burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/76945/byrzi-krediti-onlayn-ot-500-do-1500-lv-na-burzikreditibg

Сервиз за Blackberry
Свържи се сега с предоставения сервиз за мобилни телефони през VIber и WhatsAPP. Перфектни цени, любезни
консултанти и не на последно място бързо обслужване.
http://obiavidnes.com/obiava/77172/serviz-za-blackberry

Рива кредит - Бързи и лесни кредити в Пловдив и региона
Рива кредит - Бързи и лесни кредити в Пловдив и региона
• Бърз отговор в рамките на 24 часа от кандидатстването
• Достъпни само срещу лична карта за всички български граждани или чужденци с документ за постоянно пребиваване в
България
• Рива бърз кредит е предназначен за хора с редовни доходи, със постоянна или сезонна заетост
• За град Пловдив и региона
• Без такси за кандидатстване, управление на кредита и предсрочно погасяване.
• Ползване на по-изгодни условия по кредитите за редовни клиенти
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• Специални предложения за редовни клиенти
• Заедно избираме най-подходящия вариант за вашият Рива кредит като размер и срок за връщането му
• Финансирането, което получавате, е съобразено с вашите възможности
РИВА КРЕДИТ - ПАРИ В НУЖДА СЕ ПОЗНАВАТ!
гр. Пловдив, Рива Център,
ул. "Порто Лагос" № 47, ет. 2
email: ytoneva@rivacredit.com
www.rivacredit.com
моб.:0895 755 076
тел.: 032 60 14 20
http://obiavidnes.com/obiava/77171/riva-kredit---byrzi-i-lesni-krediti-v-plovdiv-i-regiona

Секс шоп Sexsale.bg - Удоволствие, достъпно за всеки!
Голямо разнообразие от еротични продукти и секс артикули на най-добрите цени! Бърза и дискретна доставка в цялата
страна!
Вибратори, кукли, дилда, еротично бельо, мастурбатори, удебелители, пенис помпи, секс стимуланти, садо-мазо
аксесоари на най-добрите цени!
http://obiavidnes.com/obiava/77170/seks-shop-sexsalebg---udovolstvie-dostypno-za-vseki

БЕНЗИНОВ ХРАСТОРЕЗ С ЧУПЕЩ ПРЪТ + КАСКА - 150лв.
Професионални бензинови косачки /храсторези/ със каска за косене на груби треви, издънки и храсти. Доставя се в
комплект с кордова глава и тризъб метален диск с ф 255 мм за косене на треви. Има центробежен съединител, помпа за
подкачване на горивото при първоначално стартиране. Може да се слагат циркулярни дискове за почистване на издънки и
млади дървета с диаметър до 5-6 см. Мощен и с висок въртящ момент. Храстореза има и темпомат - за поддържане на
еднаква скорост на мотора при рязане-не е нужно постоянно да се дава газ с ръката.Към стандартното оборудване на
косачката в комплекта допълнително има самар с предно закопчаване, повдигаща кука за лесна употреба на уреда без
излишно натоварване.Косачката се предлага на едро и дребно. Важно::Уважаеми клиенти в онлайн пространството са
се появили некоректни търговци и фирми които се стремят да ви заблудят, че имат самара, а всъщност изпращат
обикновен колан необезопасен и нефункционален.Моля бъдете предпазливи и се убедете, че наистина в комплекта ви се
изпраща самара с опцията която предлага всяка куриерска фирма – отвори и провери.Бъдете внимателни. - Двигател:
бензинов, въздушно охлаждане, един цилиндър, двутактов. - Обем двигател: 42.7 куб. см. - Мощност: 1.7кв /2.2 конски
сили/ - Обороти: 6500 об./мин. - Максимални обороти: 8000 об./мин. - Диаметър на ножа: 255 мм - Омасляване
масло/бензин: 1: 50 /1 л бензин А98H: 20 мл двутактово масло STIHL/ - Обем бензинов резервоар: 1.2 л - Ниво на
вибрациите ляво/дясно 2,8/2,4 м/сек
http://obiavidnes.com/obiava/77169/benzinov-hrastorez-s-chupesht-pryt--kaska---150lv

БЕНЗИНОВ ХРАСТОРЕЗ С ЦЯЛ ПРЪТ - 130лв.
Тип на двигателя: Едноцилиндров, бензинов, двутактов, въздушно охлаждане. Обем на цилиндъра: 42.7cc (кубика)
Мощност: 1.5 KW при 6500 в минута.Конски сили: 2.0.Специфичен разход на гориво: 610 g/kWh. Обороти на празен ход:
3200 в минута.Обороти при които се включва центробежния съединител: 4800 в минута.Максимални обороти: 8500 в
минута.Начин на стартиране: ръчно. Обем бензинов резервоар: 1100 мл. Ширина на косене с метален нож:
25.5см.Ширина на косене с корда: 43см.Диаметър на кордата: 2.4мм.Диаметър на тръбата/пръта: 26мм.Съотношение
на Бензин с Двутактово масло: 40:1 (25мл. за 1л. бензин)Омасляване масло/бензин: 1:25 - (1 литър бензин A95h се смесва с
25 мл. двутактово масло).Ниво на вибрациите ляво/дясно 2,8/2,4 м/сек.Ниво на звуково налягане: 92
децибела(Lpa=92db(A)K=3 db(A))Ниво на мощността на шум: 107 децибела (Lwa=107db(A))Опаковка: 2 части’.Тегло с
празен резервоар: 5.8 кг.Тегло на целия комплект: 9.0 кг.Комплекта включва:бензинов храсторез, кордова глава, тризъб
диск и презраменен колан за лесна употреба.
http://obiavidnes.com/obiava/77168/benzinov-hrastorez-s-cyal-pryt---130lv

БЕНЗИНОВ ХРАСТОРЕЗ С ЧУПЕЩ ПРЪТ + КАСКА - 150лв.
Професионални бензинови косачки /храсторези/ със каска за косене на груби треви, издънки и храсти. Доставя се в
комплект с кордова глава и тризъб метален диск с ф 255 мм за косене на треви. Има центробежен съединител, помпа за
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подкачване на горивото при първоначално стартиране. Може да се слагат циркулярни дискове за почистване на издънки и
млади дървета с диаметър до 5-6 см. Мощен и с висок въртящ момент. Храстореза има и темпомат - за поддържане на
еднаква скорост на мотора при рязане-не е нужно постоянно да се дава газ с ръката.Към стандартното оборудване на
косачката в комплекта допълнително има самар с предно закопчаване, повдигаща кука за лесна употреба на уреда без
излишно натоварване.Косачката се предлага на едро и дребно. Важно::Уважаеми клиенти в онлайн пространството са
се появили некоректни търговци и фирми които се стремят да ви заблудят, че имат самара, а всъщност изпращат
обикновен колан необезопасен и нефункционален.Моля бъдете предпазливи и се убедете, че наистина в комплекта ви се
изпраща самара с опцията която предлага всяка куриерска фирма – отвори и провери.Бъдете внимателни. - Двигател:
бензинов, въздушно охлаждане, един цилиндър, двутактов. - Обем двигател: 42.7 куб. см. - Мощност: 1.7кв /2.2 конски
сили/ - Обороти: 6500 об./мин. - Максимални обороти: 8000 об./мин. - Диаметър на ножа: 255 мм - Омасляване
масло/бензин: 1: 50 /1 л бензин А98H: 20 мл двутактово масло STIHL/ - Обем бензинов резервоар: 1.2 л - Ниво на
вибрациите ляво/дясно 2,8/2,4 м/сек
http://obiavidnes.com/obiava/77167/benzinov-hrastorez-s-chupesht-pryt--kaska---150lv

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/77166/invertoren-elektrojen-igbt---160-ampera---170-leva

Инверторен електрожен IGBT - 200 Ампера Blue serie - 190 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
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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/77165/invertoren-elektrojen-igbt---200-ampera-blue-serie---190-leva

GoClever FONE 570Q
GoClever FONE 570Q, тъмно-сив, 3G GSM, GPS, поддържа 2 sim карти, 5.7" (14.47 cm) сензорен IPS мултитъч екран,
четириядрен MTK6589 1.2GHz, 1GB RAM, 4GB памет (+microSD слот), WiFi 802.11n, 5.0 & 0.3Mpix camera, bluetooth,
Android 4.2
http://obiavidnes.com/obiava/77164/goclever-fone-570q

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.азгледайте 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/77163/invertoren-elektrojen-igbt---200-ampera-yellow-serie---200-leva

Инверторен електрожен MMA 200L - 250 лева
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.азгледайте 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/77162/invertoren-elektrojen-mma-200l---250-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

Страница 80/114

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

02.03.2014

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 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/77161/invertoren-igbt-elektrojen-mma-200n-s-digitalen-displey---260-leva

ИНВЕРТОРЕН ЗАВАРЪЧЕН АПАРАТ MIG/CO2 - 200-1 С ВГРАДЕНО ТЕЛОПОДАВАЩО
УСТРОЙСТВО – 450 лева
Предлагаме на Вашето внимание MIG/CO2 - 200-1 инверторни заваръчни апарати с вградено телоподаващо устройство.
С тях се заваряват всички черни метали, алуминий, неръждавейка, чугун, бронз и месинг. Окомплектовани са с
ръкохватка за МИГ/МАГ заваряване, щипка маса, маска и чукче с четка, регулиране на заваръчния ток/плавно/ 30-200
ампера, монофазни/220V/ Захранваща мощност: 5,2 kVA, Степен на защита: IP21. Работи с телове размери 0.6 и 0.8 мм.
и с ролки от 1 и 5кг. Тегло - 13 кг. без ролка. Размери Д/Ш/В : 41/26/37см. Предназначен е за ремонтни и сервизни
дейности. Поради малкия си габарит, тегло и широкия спектър на заваряване/заварява почти всички видове метал/е
удобен и за монтажни заварки.
http://obiavidnes.com/obiava/77160/invertoren-zavarychen-aparat-migco2---200-1-s-vgradeno-telopodavashto-ustroystvo-

Би Си Си Хандел – млечни продукти и мляко
БИ СИ СИ ХАНДЕЛ е със сфера на дейност производство на млечни продукти от различни млека – краве, биволско, овче.
Разнообразие от кашкавали и сирена. Българско бяло саламурено сирене Елена, пастьоризирано прясно мляко с различно
маслено съдържание, истинско кисело мляко Елена. Млечни напитки в удобни разфасовки от 0,2 до 16 кг. Офис на
фирмата: гр. Елена, ул. Трети март 19, 06151/ 6368, 0887 097 329.
http://obiavidnes.com/obiava/77159/bi-si-si-handel--mlechni-produkti-i-mlyako

Инверторен Телоподаващ Апарат + Елктрожен 250 ампера - 590 ЛЕВА
Предлагаме на Вашето внимание нови инверторени 250а Со2 Инверторен Телоподаващ Апарат + 250а Елктрожен. С тях
се заваряват всички черни метали, неръждавейка, чугун, бронз и месинг. Окомплектовани са с ръкохватка за МИГ/МАГ
заваряване, щипка маса, маска и чукче с четка.Дължината на кабелите за електрожен е 3.0 метра. Регулиране на
заваръчния ток/плавно/ 10-250 ампера, монофазни/220V/ Захранваща мощност: 5.9 kVA, Степен на защита: IP21. Работи
с тел размери 0.6, 0.8 и 1.00 и 1.2 мм. и с ролки от 5кг.Заварява с електроди от 2,5 до 6мм. Тегло - 13 кг. без ролка.
Размери Д/Ш/В : 52/31/43см. Предназначен е за ремонтни и сервизни дейности. Поради малкия си размер, тегло и широкия
спектър на заваряване/заварява почти всички видове метал и е удобен и за монтажни заварки. Доставка в цялата страна
с куриер и наложен платеж.
http://obiavidnes.com/obiava/77158/invertoren-telopodavasht-aparat--elktrojen-250-ampera---590-leva

БЕНЗИНОВ Мофозен Генератор 3,5 KW, СТАРТЕР И ДИСТАНЦИОННО - ЦЕНА 320 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,
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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.
http://obiavidnes.com/obiava/77157/benzinov-mofozen-generator-35-kw-starter-i-distancionno---cena-320-leva

МОНОФАЗЕН ГЕНЕРАТОР 3.5 KW с колела за по-лесно предвижване - ЦЕНА 300 ЛЕВА
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.
http://obiavidnes.com/obiava/77156/monofazen-generator-35-kw-s-kolela-za-po-lesno-predvijvane---cena-300-leva

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
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.азгледайте 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/77155/benzinov--monofazen--generator-30-kw---cena-280-leva

ИНВЕРТОРЕН ГЕНЕРАТОР ЗА ТОК 2.2 KW - ЦЕНА 790 ЛЕВА
2200i е идеален за разнообразни развлечения на открито и вътрешни приложения. Вградената инвертерна технология
предлага ненадмината мощност и стабилност в преносим генератор. Енергията се управлява от специален
микропроцесор, което го прави отличен за захранване на компютри и други чувствителни към електрическо оборудване
системи . 2200i е с функция EcoThrottle, която предлага отлична икономия на гориво чрез включването на товар, които
определя скоростта на контрола за управление. Той автоматично регулира скоростта на двигателя до оптималното
ниво. Нисък шум и отличен дизайн произвежда само 52 db от 7 метра, което е еквивалентно на нивото на шум в типичен
бизнес офис.2200i има възможност за паралелна работа с друг 2200i и магат да бъдат свързани в паралел за да
предоставят двойно по-голяма мощност. Технически данни Генератор Максимална мощност 2000 W Номинална мощност
1800 W Постоянна мощност 1900 W Постоянен ток 7 A Фази 1 Напрежение 230 V Фактор на мощност 1 Честота 50 Hz
Напрежение на зареждане 12 V Ток на зареждане 8 А Външен тип Затворен Двигател Тип на двигателя HONDA 4 такта
бензин Модел на двигателя GXH100 Брой цилиндри 1 Работен обем 98 cc/ 2.5 HP Стартиране ръчно Охлаждане въздушно
Разход на гориво при 100% 0.4л / час Непр. работа с един рез. 10 часа Вместимост на резервоара 4,1 литра Вместимост
на картера 0,6литра Ниво на шум при 7м 52 dB Габарити Д Х Ш Х В 510 Х 290 Х 425 мм Тегло 21 кг Допълнителна
информация Паралелно свръзване - да. Автоматичен старт - не. Авт.рег. на напрежението - да. Защита от ниско ниво на
масло - да.азгледайте 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/77154/invertoren-generator-za-tok-22-kw---cena-790-leva

Батерия за Samsung Galaxy S4 i9500
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За тези, които харесват своя модел Samsung Galaxy S4 i9500 или Samsung Galaxy S4 i9505 е следващото предложение. Ако
имате проблем със подута батерия, честото рестартиране на телефона или бавна работа, знаете, че е от батерията.
Ние предлагаме оригинални такива на приемливи цени!
http://obiavidnes.com/obiava/77153/bateriya-za-samsung-galaxy-s4-i9500

Самоходна бензинова градинска косачка за трева – 530 лева
Предлагаме на Вашето внимание бензинова самоходна градинска косачка за трева “VIKI’’.Метален стоманен корпус
Двигател: бензинов,четиритактов 200 куб.см.Мощност: 6.5 Hp./4.3 Kw/3600/min.Обем на резервоар за гориво - 2.0l. Обем
на резервоар за масло – 0.6l.Широчина на рязане – 525 mm.Дебелина на острието – 3.5 mm.Скорост на косене – 3.3
km/h.Капацитет на коша за трева – 60l.Тегло – 39.5 kg.Ниво на шума – 86 db. Вибрации – 5.0 m/s2 k=1.5m/s2. Височина на
рязане – 25 – 75 mm/ 7 – нива на рязане /степени /. Модел и дизайн – 2013 година.азгледайте 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/77152/samohodna-benzinova-gradinska-kosachka-za-treva--530-leva

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: 34азгледайте 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/77151/kompresor-za-vyzduh---50-litra--220-leva

Компресор за въздух - 100 литра – 600 лева
Компресор за въздух italy с обем на съда 100литра и мощност 2.2 kW. С колела и удобна дръжка за лесно транспортиране.
Компресорът е създаден да генерира и съхранява въздух под налягане за инструменти работещи с такъв въздух.
Захранване: 230V/50Hz
Тип компресор: Маслен моноблок
Мощност: 2.2 kW
Максимално налягане: 8 bar
Обем на съда: 100 литра
Дебит на въздуха: 250л/мин
Регулиране на налягането: 2 манометъра
Ниво на шума: 97dB
Тегло: 67кгазгледайте 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/77150/kompresor-za-vyzduh---100-litra--600-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 – 415х380х390азгледайте всички артикули които
предлагаме на адрес:www.mashini-vp.com:За запитвания и поръчки: 0888 953 760 и 0885 902 194
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http://www.mashini-vp.com
http://obiavidnes.com/obiava/77149/benzinov-dvigatel-7-konski-sili---220-leva

ATX
ATX, CoolerMaster ELITE 361, черна, без захранване
http://obiavidnes.com/obiava/77148/atx-coolermaster-elite-361-cherna-bez-zahranvane

НОВО! ХИТ! ТОРБИЧКА POTATO EXPRESS СВАРЯВА КАРТОФИ ЗА 4 мин.! ** 16 лв.
НОВО! СВЕТОВЕН ХИТ! ЗА ПЪРВИ ПЪТ У НАС!
СПЕЦИАЛНА ТОРБИЧКА POTATO EXPRESS ЗА 4 мин.
СВАРЯВА КАРТОФИ В МИКРОВЪЛНОВА ФУРНА
POTATO EXPRESS е най-бързия начин за приготвяне на сварени картофи в микровълнова фурна. Тайната на новата
технология е в уникалния дизайн и специална изолация на торбичката с цел получаване на гореща пара, която позволява
само за 4 мин. да се сварят изключително вкусни и ароматни картофи, независимо от вида и сорта.
ПРЕДИМСТВА:
- време на сваряване на картофите 4 мин.;
- капацитет на торбичката: 1-4 големи картофа; .
- продукти: всякакви видове и сортове картофи, както и царевица на
кочан и възстановяване свежестта и мекотата на изсъхналия
хляб, питки, кифли, кроасани и др.;
- чудесна идея за интересен и практичен подарък. .
УПОТРЕБА:
- сложете 1-4 големи измити картофи в торбичката и я затворете; .
- поставете торбичката в микровълновата фурна за 4 минути; .
- внимателно извадете торбичката; внимавай гореща пара!
- насладете се на перфектно сварените и невероятно вкусни картофи!
ХАРАКТЕРИСТИКА:
- материал на торбичката Delicious; пере се многократно;
- размери на торбичката: 26х19х1,5 см.;
- тегло: 120 грама;
- цвят: червен
ВИДЕОКЛИПОВЕ:
http://youtu.be/4G3MchuOKBk
http://youtu.be/Osnv5u3J_qo
Различните марки микровълнови фурни имат различни мощности. Не използвайте най-големите мощности. Времето за
сваряване на картофите може да варира. При необходимост оставете торбичката още 1 мин. в фурната за да се получи
още по-добър резултат.
Гаранция 1 г.
Произход: Китай
ЦЕНА: 16 лв.
ПОКУПКИ:
София, пазар БОРОВО, павилион 12
(срещу входа на супер ЕВРОПА)
или по куриер на Еконт Експрес; такса при получаване от офиса 3,70 лв.,
до адрес 5,60 лв. и получаване на следващия ден, а в селища без офис
на Еконт такса 6,90 лв. и получаване до три работни дни
Ползва се куриерска такса с намаление -20%!
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КОНТАКТИ:
0887/255 692; 0888/373 974; 02/855 2635
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ:
www.albobg.com
www.albo-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/77147/novo-hit-torbichka-potato-express-svaryava-kartofi-za-4-min--16-lv

ATX
ATX, CoolerMaster ELITE 371, черна, без захранване
http://obiavidnes.com/obiava/77146/atx-coolermaster-elite-371-cherna-bez-zahranvane

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/77145/kurs-po-angliyski--ezik-za-studenti-i-vyzrastni--nivo-a1

Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, НИВО А2
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/77144/kurs-po-angliyski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni-nivo-a2

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
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/77143/kurs-po-angliyski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni-nivo-b1

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
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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/77142/kurs-po-angliyski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni--nivo-b2

Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за ученици, НИВО А1
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/77141/kurs-po-angliyski-ezik-za-uchenici-nivo-a1

Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за ученици , НИВО А2
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/77140/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/77139/kurs-po-angliyski-ezik-za-uchenici--nivo-v1

Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за ученици, НИВО В2
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
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!
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http://obiavidnes.com/obiava/77138/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/77137/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/77136/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/77135/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!
http://obiavidnes.com/obiava/77134/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
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”, 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/77133/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/77132/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/77131/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/77130/kurs-po-frenski-ezik-za-uchenici-nivo-a2

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
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/77129/kurs-po-frenski-ezik-za-uchenici-nivo-v1

Курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за ученици, ниво В2
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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/77128/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/77127/kurs-po-frenski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni-nivo-a1

Курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, ниво А2
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/77126/kurs-po-frenski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni-nivo-a2

Курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, ниво В1
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/77125/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.
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/77124/kurs-po-frenski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni-nivo-v2
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дърводелски услуги по домове офиси заведения на ниски цени
Професионален ремонт на мебели,монтаж и демонтаж.Регулиране вратички на шкафове,гардероби и секции.Смяна на
панти.Поправка на спални.Монтаж на врати и первази.Скъсяване на врати.Поправка на разбити врати.Прогонка и
уплътняване на врати и прозорци.Изолация от шум и вятър.Пребоядисване на стари мебели.Притягане на клатещи се
маси и столове.Веднага.Ниски цени.Тел.:028402396,GSM:0885994579
http://obiavidnes.com/obiava/77123/dyrvodelski-uslugi-po-domove-ofisi-zavedeniya-na-niski-ceni

Детективска Агенция Дискрет-Русе Шумен Велико Търново
Агенцията извършва следните услугиАудио, видео-наблюдение,изневери,справки,издирване,Фирмено проучване.
GPS предаватели,снимков и видео материал.Скрити камери и микрофони.
Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
0888116420-0893736266
discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
http://obiavidnes.com/obiava/77122/detektivska-agenciya-diskret-ruse-shumen-veliko-tyrnovo

Детективска Агенция Дискрет-Бургас Равда Созопол Поморие Приморско
Агенцията извършва следните услугиАудио, видео-наблюдение,изневери,справки,издирване,Фирмено проучване.
GPS предаватели,снимков и видео материал.Скрити камери и микрофони.
Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
0888116420-0893736266
discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
http://obiavidnes.com/obiava/77121/detektivska-agenciya-diskret-burgas-ravda-sozopol-pomorie-primorsko

ATX
ATX, CoolerMaster ELITE 372, черна, без захранване
http://obiavidnes.com/obiava/77120/atx-coolermaster-elite-372-cherna-bez-zahranvane

Детективска Агенция Аякс Частен Детектив-0888112075-Бургас
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/77119/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888112075-burgas

Детективска Агенция Аякс Частен Детектив-0888112075-Русе Шумен Силистра Свищов Варна
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1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/77118/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888112075-ruse-shumen-silistra-svishtov-v

Детективска Агенция АЯКС-Право на избор!-Пазарджик Пловдив Сливен Хасково Ямбол
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/77117/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-pazardjik-plovdiv-sliven-haskovo-yambol-

ATX
ATX, CoolerMaster FORSE 500, черна, без захранване
http://obiavidnes.com/obiava/77116/atx-coolermaster-forse-500-cherna-bez-zahranvane

ATX
ATX, CoolerMaster K280, черна, 500W захранване
http://obiavidnes.com/obiava/77115/atx-coolermaster-k280-cherna-500w-zahranvane

Строителни ремонти
Ремонт на електроинсталации. Монтаж на домофонни уредби, звънци, осветление, ел.табла, ключове, контакти,
окабеляване и др. Строителни ремонти и довършителни работи. Цени – по договаряне. За информация посетете
www.bulset.free.bg или пишете на e-mail : bulset@mail.bg ; GSM: 0889 799 265 , гр. София.
http://obiavidnes.com/obiava/77114/stroitelni-remonti

ATX
ATX, CoolerMaster K350, черна, 600W захранване
http://obiavidnes.com/obiava/77113/atx-coolermaster-k350-cherna-600w-zahranvane
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ATX
ATX, CoolerMaster K380, черна, 500W захранване
http://obiavidnes.com/obiava/77112/atx-coolermaster-k380-cherna-500w-zahranvane

ATX
ATX, CoolerMaster N200, черна, без захранване
http://obiavidnes.com/obiava/77055/atx-coolermaster-n200-cherna-bez-zahranvane

ATX
ATX, CoolerMaster N300, черна, без захранване
http://obiavidnes.com/obiava/77054/atx-coolermaster-n300-cherna-bez-zahranvane

ATX
ATX, CoolerMaster N400, черна, без захранване
http://obiavidnes.com/obiava/77053/atx-coolermaster-n400-cherna-bez-zahranvane

ATX
ATX, CoolerMaster SILENCIO 550, черна, без захранване
http://obiavidnes.com/obiava/77050/atx-coolermaster-silencio-550-cherna-bez-zahranvane

ATX
ATX, CoolerMaster SILENCIO 652, черна, без захранване
http://obiavidnes.com/obiava/77049/atx-coolermaster-silencio-652-cherna-bez-zahranvane

ATX
ATX, CoolerMaster TC-300, сива, 400W захранване
http://obiavidnes.com/obiava/77048/atx-coolermaster-tc-300-siva-400w-zahranvane

Детективска агенция Хамелеон !!! Гарантирана анонимност,коректност,професионализъм !!!
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела ,
проверка на алиби , издирване на лица и МПС,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение ,
фото и видео заснемане ,
издирване на биологични родители ,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни и непълнолетни ,
проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства .
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана !
тел:0878747345,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/77111/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnostkorektnostprofesionaliz
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Захранване 460W CoolerMaster RS-460-PSAP-J3
Захранване 460W CoolerMaster RS-460-PSAP-J3, Passive PFC, 120mm вентилатор
http://obiavidnes.com/obiava/77047/zahranvane-460w-coolermaster-rs-460-psap-j3

Захранване 500W CoolerMaster G500
Захранване 500W CoolerMaster G500, Active PFC, 120mm вентилатор
http://obiavidnes.com/obiava/77046/zahranvane-500w-coolermaster-g500

Онлайн заеми
Бързи кредити от 500 до 5000лв. Кандидатстване - online. Заповече информация посетете нашия сайт www.zaemi.tk
krediti1234@abv.bg http://doxy100.wix.com/zaem
http://obiavidnes.com/obiava/77110/onlayn-zaemi

заеми до 5000 лв
Предлагаме заеми. Връзката с нас по скайп или GSM е за препоръчване. Skype - malkizaemi 0882081514 (не ни пишете
имейли - не ги четем, просто някои от сайтовете за обяви искат имейли)
http://obiavidnes.com/obiava/77109/zaemi-do-5000-lv

Захранване 500W CoolerMaster TERMALMASTER
Захранване 500W CoolerMaster TERMALMASTER, Passive PFC, 120mm вентилатор
http://obiavidnes.com/obiava/77045/zahranvane-500w-coolermaster-termalmaster

Инкубатори - автоматични, терморегулатор с PIC контролер
Терморегулатори, релета за време, бавнооборотни ел.моторчета, влагорегулатори, електронни термометри и влагомери
- вижте на сайта www.borisof.tk . Схеми, печатни платки, техническа документация и снимки на терморегулатори,
релета за време, влагорегулатори, и всичко по темата “Направи си сам - инкубатор” можете да изтеглите от сайта
http://maistorbg.alle.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/77108/inkubatori---avtomatichni-termoregulator-s-pic-kontroler

Захранване 300W Fortron FSP300-60HCN
Захранване 300W Fortron FSP300-60HCN, Active PFC
http://obiavidnes.com/obiava/77042/zahranvane-300w-fortron-fsp300-60hcn

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
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Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/77107/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/77106/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Захранване 350W Fortron FSP350-60APN
Захранване 350W Fortron FSP350-60APN, Active PFC, 120mm вентилатор
http://obiavidnes.com/obiava/77039/zahranvane-350w-fortron-fsp350-60apn

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

Страница 94/114

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

02.03.2014

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/77105/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-foks-burgas

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/77104/detektivska-agenciya-foks-detektivski-uslugi-veliko-tyrnovo

Захранване 350W Fortron FSP350-60GHN
Захранване 350W Fortron FSP350-60GHN, Active PFC, 120mm вентилатор
http://obiavidnes.com/obiava/77037/zahranvane-350w-fortron-fsp350-60ghn
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Комплексна въздухопречиствателна система "8 в 1"
С антиалергично и антибактериално действие. За ефективно отстраняване на миризми, дим, прах, тежки метали,
алергени и всякакви други замърсявания на въздуха в затворени жилищни помещения, спални, офиси. С H.E.P.A., активен
карбонов и фотокатализационни филтри, плюс озонатор, йонизатор, вентилатор и ароматизатор. CE сертифициран. За
подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/77102/kompleksna-vyzduhoprechistvatelna-sistema-8-v-1

Детоксикатори
Детоксикатор (уред за йонна водна детоксикация и инфрачервена терапия) - Детоксикаторът е високотехнологично
устройство, което помага на човешкото тяло да се пречиства само от натрупани отпадни материали и метали, които
се извличат през ходилата във водна йонизирана следа. Можете да го използвате сами - употребата му не изисква
никаква специална подготовка.Инфрачервената терапия облекчава мускулните болки, подобрява клетъчните функции и
засилва кръвообращението. В комплекта: основен електронен модул за задаване и управление на две независими функции:
йонна детоксикация и инфрачервена терапия - 1 бр., Електропроводима гривна - 1 бр., Електрод за водна детоксикация
(консуматив - за около 40 процедури) - 1 бр., Захранващ кабел - 1 бр., Колан за инфрачервена терапия - 1 бр., Инструкции
за употреба на български език, Алуминиево куфарче за съхранение и транспортиране. Подробности в www.TehnoMag.net
или на тел. 02/422 422 8, 0884 386878
http://obiavidnes.com/obiava/77101/detoksikatori

Тройно комбиниран уред за борба с мишки и плъхове
Най-нова технология - използва комбинирано въздействие на ултразвук, електромагнитно излъчване и флаш лампа за
постигане на максимална ефективност в борбата с неприятелите. Ултразвуковите вълни и интензивната светлина на
лампата атакуват гризачите, когато са извън укритията си. Същевременно електромагнитните импулси се
разпространяват по кабелите на електроинсталацията и атакуват неприятелите в укритията им, които се намират в
стените, през които преминават кабелите. Предпазва от наличие на вредни гризачи - мишки, плъхове, прилепи и др.
Едновременно с това, уредът предпазва и от вредни инсекти - мравки, дървеници, паяци. Вижте подробности и
поръчайте в е-магазина www. TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/77100/troyno-kombiniran-ured-za-borba-s-mishki-i-plyhove

Уред за защита от птици - ефективно и екологично средство
Уредът за защита от нежелан достъп на птици, гризачи и дребни хищници чрез излъчване на цифрово записани
предупредителни сигнали на хищни птици (ястреби, соколи и кукумявки). Природният инстинкт на повечето видове
птици, гризачи и дребни хищници не им позволява да навлизат в зоната на действие на уреда, което защитава Вашия
обект от тях. Цифровият запис на гласове на хищни птици е резултат от продължителна изследователска работа и е
защитен с патент. Уредът се състои от звуков излъчвател, инфрачервен сензор, регулатор на силата на звука,
превключвател за избор на режим – два режима. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти
www.TehnoMag.net или на тел. тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/77099/ured-za-zashtita-ot-ptici---efektivno-i-ekologichno-sredstvo

Приставка биде за топла и студена вода
Универсална приставка с биде за стандартна тоалетна чиния. С две дюзи, едната само дамска. Смесител за топла и
студена вода. Лесно се монтира под капака на всяка стандартна тоалетна чиния. Действа чрез подвижни скрити
плъзгащи се водни дюзи за измиване. Осигурете си висока индивидуалната хигиена! Освободете се от хемороидните
болки! Идеална за бременни жени, лесна за употреба от незрящи или трудноподвижни (възрастни) хора. Подходяща, за
домашна употреба и хотелски стаи. Цена 125 лв. с ДДС. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти
www.TehnoMag.net или на тел. тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/77098/pristavka-bide-za-topla-i-studena-voda

Тоалетна седалка с биде за топла и студена вода
Тоалетна седалка с биде за топла и студена вода – удоволствие и хигиена. Универсална многофункционална електронна
"дъска" с биде за стандартна тоалетна чиния. С две дюзи, едната само дамска. Смесител за топла и студена вода.
Лесно се монтира под капака на всяка стандартна тоалетна чиния. Действа чрез подвижни скрити плъзгащи се водни
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дюзи за измиване. Осигурете си висока индивидуалната хигиена! Освободете се от хемороидните болки! Идеална за
бременни жени, лесна за употреба от незрящи или трудноподвижни (възрастни) хора. Подходяща, за домашна употреба
и хотелски стаи. Цена 295 лв. с ДДС. Само в магазина за високотехнологични продукти www.TehnoMag.net или на тел.
тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/77097/toaletna-sedalka-s-bide-za-topla-i-studena-voda

Уреди срещу къртици и сляпо куче
Уреди срещу къртица, лалугер, сляпо куче – ултразвукови и вибрационни. Гарантирано действие. Доверете се на
е-магазина за високотехнологични продукти www.TehnoMag.net или на тел. тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/77096/uredi-sreshtu-kyrtici-i-slyapo-kuche

Електронен уред против съсели
Предпазва от наличие на диви животни, като мишки, плъхове, кучета, лисици, съсели, порове, невестулки, катерици,
прилепи. В големи помещения без вътрешни прегради. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти
www.TehnoMag.net или на тел. тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/77095/elektronen-ured-protiv-syseli

Магнитни йонизиращи приставки за пестене на гориво
Магнитни йонизиращи приставки за пестене на гориво - увеличават горивната ефективност за по-чисто изгаряне в
двигателя, намаляват вредните емисии (50-80%), като същевременно подобряват работата на двигателя и спестяват
от разхода на гориво (10-22%). Действието им се основава на йонизиране на горивото, преминаващо през горивната
тръба, благодарение на силното магнитно поле, образувано от двете срещуположни части на магнитната приставка.
Специално проектирани и нанотехнологично произведени неодимови магнити. Директно от производителя. CE
сертификати от Великобритания. Цени от 29.90 лв. нагоре (за мотори, леки и товарни автомобили, автобуси). За
подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/77094/magnitni-yonizirashti-pristavki-za-pestene-na-gorivo

Мощен генератор на озон за въздух
За премахване на миризми и вредни газове, стерилизация и дезинфекция на въздух в жилищни, офисни, складови,
транспортни и промишлени помещения, вентилационни и климатични въздуховоди. Приложение: в хотели, транспортни
средства, цехове, хранителни заведения, учебни заведения, обществени зали, болници (вкл. операционни стаи, болнични
отделения), поточни линии в хранителната промишленост, за дълго съхранение на прясна храна в промишлени или
домашни условия. С 16 програмируеми диапазона на работа за автоматично включване в определени часове и дни от
седмицата. За професионална и домашна употреба. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.Tehnomag.net или
на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/77093/moshten-generator-na-ozon-za-vyzduh

Йонизатори
Настолен йонизиращ въздухопречиствател - Осигурява чист и здравословен въздух в затворено помещение до 50 кв.м.
Предпазва от заболявания по въздушен път, както и от вредното действие на телевизори и компютри. Противодейства
на вредните положителни йони, излъчвани от други ел.уреди в помещението. Цена 45,90 лв. с ДДС. За подробности и
поръчки посетете www. TehnoMag.net или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/77092/yonizatori

Захранване 400W Fortron AU-400
Захранване 400W Fortron AU-400, Active PFC, 120mm вентилатор
http://obiavidnes.com/obiava/77036/zahranvane-400w-fortron-au-400

Продавам дворно място с двуетажна къща в с. Карайсен , обл. В. Търново
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Продавам дворно място с двуетажна къща, пристройка, плевня и гараж. Намира се в с. Карайсен, общ. Павликени, обл. В.
Търново.
Данни за имота:
Двор – 1210 кв.м.
Застроена площ – 240 кв.м.
Къща на два етажа, 127 кв.м., построена 1957 г. Жилищната площ е разпределени между две стаи, антре и кухня на
първия етаж и три стаи и антре – на втория. Външна тоалетна.
В имота има ток, вода, телефон, GSM покритие. Граничи с асфалтов път.
С. Карайсен се намира на 17 км от Павликени по пътя Павликени – Свищов.
Селото е голямо, има магазини, медицински център, ресторант, училище, поща и ветеринар.
06132 / 2183 – вечер
0896022090
http://obiavidnes.com/obiava/77091/prodavam-dvorno-myasto-s-dvuetajna-kyshta-v-s-karaysen--obl-v-tyrnovo

Кана за жива и мъртва вода
ЖИВА И МЪРТВА ВОДА – кратка информация за чудесните и възможности!
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
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
http://obiavidnes.com/obiava/76546/kana-za-jiva-i-myrtva-voda

Захранване 500W Fortron AS-500
Захранване 500W Fortron AS-500, Active PFC, 80+ gold, 120mm вентилатор
http://obiavidnes.com/obiava/77035/zahranvane-500w-fortron-as-500

Захранване 500W Fortron AU-500FL
Захранване 500W Fortron AU-500FL, Active PFC, 120mm вентилатор
http://obiavidnes.com/obiava/77034/zahranvane-500w-fortron-au-500fl
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"КУПУВАМЕ" ЕООД, ООД, АД, ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА
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 !
"Има много хубави неща, които не правиш сега и ги оставяш за някой друг ден, когато ще има – както се надяваш –
по-благоприятни обстоятелства. Но единственото време, с което някога ще разполагаш, е точно тук и сега..."
Гренвил Клейзър
http://obiavidnes.com/obiava/77090/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 !
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ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост,
съдебни изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по
ДДС, ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
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 !
"Има много хубави неща, които не правиш сега и ги оставяш за някой друг ден, когато ще има – както се надяваш –
по-благоприятни обстоятелства. Но единственото време, с което някога ще разполагаш, е точно тук и сега..."
Гренвил Клейзър
http://obiavidnes.com/obiava/77089/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas

Бърз ремонт на вашия мобилен телефон от Gsmservice24
Изпитвате сантиментална привързаност към вашия мобилен телефон и не искате да го хвърляте. Вече знайте, че
Gsmservice24 може да отремонтира много наглед неизличими повреди. Заповядайте и нашите консултанти ще ви дадат
бърз отговор и резултат.
http://obiavidnes.com/obiava/77088/byrz-remont-na-vashiya-mobilen-telefon-ot-gsmservice24

ХУБАВ Телефонен НОМЕР - www.bgsim.com
ЛЕСЕН номер за запомняне.
Хубав Номер за реклама, бизнес, VIP и др.
Разгледай всички номера!
www.bgsim.com
http://obiavidnes.com/obiava/77087/hubav-telefonen-nomer---wwwbgsimcom

Захранване 500W Fortron FSP350-60EGN
Захранване 500W Fortron FSP350-60EGN, Active PFC, 80+ gold, 120mm вентилатор
http://obiavidnes.com/obiava/77033/zahranvane-500w-fortron-fsp350-60egn

Оправи телефона си! Къде? в GSMService24
Любезен и мил екип от служители на GSMService24 се отнася професионално към проблемите и желанията на своите
клиенти. Немислимите повреди се отстраняват и мобилните телефони оживяват.
http://obiavidnes.com/obiava/77086/opravi-telefona-si-kyde-v-gsmservice24
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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/77085/3d-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/77084/3d-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/77083/3d-vizualizacii-na-sgradi-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proe

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 I-Pro 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/77082/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 I-Pro 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/77081/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 I-Pro 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/77080/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 I-Pro 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

Страница 101/114

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

02.03.2014

http://obiavidnes.com/obiava/77079/video-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientski-balov

РЕМОНТ НА ПОКРИВИ 0893 73 24 17 Валентин Христов
пререждане на керемиди, улуци, хидроизолация, битумни керемиди, дървени конструкции на покриви, обшивки на комини и
капандури, подмазване на капаци , високо качество и гаранция тел.0893 73 24 17 Валентин Христов десет неща за които
трябва да изберете мен. Ще се убедите във високото Качество на моята работа! Спестявате Пари , защото моите цени
са Достъпни и Реални! Спестявате Време в търсене на качествени майстори ! Получавате Професионална и
висококвалифицирана услуга! Гарантирам абсолютна Коректност! Спазване на уговорените срокове! Получавате 100%
качествен ремонт за парите , които давате! Осигурявате си почивка, докато аз работя! Ползвате отстъпка за
следващи ангажименти! Аз съм вашето решение на ремонтния ви проблем . тел.0893 73 24 17 Валентин Христов
http://obiavidnes.com/obiava/77078/remont-na-pokrivi-0893-73-24-17-valentin-hristov

Захранване 600W Fortron AS-600
Захранване 600W Fortron AS-600, Active PFC, 120mm вентилатор
http://obiavidnes.com/obiava/77031/zahranvane-600w-fortron-as-600

Магнитни наколенки Др. Ливайн
Магнитни наколенки Др. Ливайн:
*** подобряват състоянието при болка в колянната става;
*** подпомагат втзстановяването при травми;
*** подобряват кръвообращението;
*** подходящи при спортни натоварвания;
*** удобни за носене и незабележими под дрехите;
Комплектът включва:
2 бр. магнитни наколенки;
1 бр. магнитна лента за ръка;
Цвят - черен
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/77077/magnitni-nakolenki--dr-livayn

Електрическа подочистачка Twister Sweeper
Електрическа подочистачка Twister Sweeper
Twister Sweeper е универсална триъгълна подочистачка за бързо почистване на Вашия дом.
С модерната му триъгълна форма с почистващи четки Twister Sweeper ще е Вашия пръв помощник,
когато нямате време да чистите с прахосмукачка всеки ден и да опъвате така досадните кабели.
Ултра лека, супер маневрена и многофункционална. Триъгълна подочистачка със спираловидни четки,
въртящи се на 2000 оборота в минута и събираща отпадъците от 3 страни.
Пълна свобода на движение на 360 градуса. Чисти напред, назад, настрани, в кръг и дори на зиг-заг.
Лек, плосък и компактен. Twister Sweeper е идеалното решение за Вас.
Без колелца, а с 3 силиконови плъзгача, които го правят подходящ за използване и върху най-фините и скъпи подови
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покрития.
Работи с акумулаторна батерия, което позволява пълна свобода на движение, без да се съобразявате с кабели!
Комплектът включва подочистачка и акумулаторна батерия / 7,2 V - NI -MH/.
0877540309
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/77076/elektricheska-podochistachka-twister-sweeper

Машина за хрупкави картофени спирали
Машина за хрупкави картофени спирали Spiral Potato Slicer
МАШИНА ЗА ХРУПКАВИ КАРТОФЕНИ СПИРАЛИ SPIRAL POTATO SLICER
Машината за хрупкави картофени спирали Spiral Potato Slicer използва патентована технология
за спираловидно нарязване на зеленчуци – картофи, краставици, моркови, лук и др.,
при която максимално се запазват хранителните вещества в зеленчуците – не се получава смачкване
или раздробяване на съответният продукт.
Лазерно заточените ножове позволяват обработката на един картоф – нарязване и нанизване
на дървено шишче да става за 7 секунди, а получената атрактивна форма ще впечатли Вашите приятели,
семейство или клиенти.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/77075/mashina-za-hrupkavi-kartofeni-spirali

Детски център „Любознайко“
Детски учебен център Любознайко е варненска фирма, която реализира обучение и занимални за деца от ПГ до 5 клас
www.luboznaiko.com. Тя е специализирана в групови или индивидуални занимания по учебни предмети и интереси. Очаква
записване на телефон 052/300 401.
http://obiavidnes.com/obiava/77074/detski-centyr-lyuboznayko

Енергопестяващо ток 19Kw
Енергопестяващо ток 19Kw
СПЕСТЕТЕ ДО 30% ОТ СМЕТКИТЕ СИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСТВО - НОВО ПОКОЛЕНИЕ УРЕДИ ЗА ИКОНОМИЯ НА ТОК " Intelligent Energy Saver " – едно интелигентно И НАПЪЛНО ЛЕГАЛНО решение за икономия на електрическа енергияпо германска технология !
Устройството е ефективно и достатъчно за голям апартамент, малък хотел, ресторант и др.
със сумарна мощност на електросъоръженията до 15 kW. Произход :
Китай Гаранционен срок:12 месеца!
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net

Страница 103/114

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

02.03.2014

www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/77073/energopestyavashto--tok--19kw

Пейнт Зуум - пистолет за супер бързо и гладко боядисване
Пейнт Зуум - пистолет за супер бързо и гладко боядисване с професионална прецизност!
Забравете разплискващите се кофи и вани за боя!
* 3 режима на пръскане - за вертикално или хоризонтално боядисвате
* регулируемата ширина на разпръскване
* прецизно боядисване на трудно достъпни места
* за всякакви бои и повърхности!
Пистолетът за боядисване Пейнт Зум е направен от висококачествени, супер здрави и ултра леки материали и мощен
мотор от 600 вата.
Боядисвате с всички видове бои, върху всякакви повърхности
* стени
* тухли
* ламперия
* бетон
* масивно дърво и др.
С Пейнт Зум
* спестявате пари,
* изразходвате по-малко боя
* покритивате фино, гладко и равномерно
Такова качество е невъзможно да се постигне с четка и валяк!
Боядисвайте лесно с Пейнт Зум!
Гаранция 12м
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/77072/peynt-zuum---pistolet-za-super-byrzo-i-gladko-boyadisvane

ВОДОНАГРЯВАЩА СМЕСИТЕЛНА БАТЕРИЯ
ВОДОНАГРЯВАЩА СМЕСИТЕЛНА БАТЕРИЯ
Проточни електрически смесителни батерии - това са водонагреватели с мигновено действие,
загряващи протичащата вода до 30-60 градуса в рамките от 3 до 5 секунди.
Водонагряващите смесителни батерии са високоефективни малогабаритни уреди,
които осигуряват топла вода за битови нужди с желаната от потребителя температура.
Те заместват напълно акумулиращите водонагреватели, които са с голям водосъдържател
за съхранение на предварително затоплената вода и големи размери.
Проточните бойлери, вградени в смесителни батерии са подходящи както за дома,
офиса, заведението, двора, лятната градина, така и за всяко друго място,
до което има осигурен достъп на студена вода и ел. захранване.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
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www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
http://obiavidnes.com/obiava/77071/vodonagryavashta-smesitelna-bateriya

Захранване 600W Fortron FSP600-50ARN
Захранване 600W Fortron FSP600-50ARN, Active PFC
http://obiavidnes.com/obiava/77030/zahranvane-600w-fortron-fsp600-50arn

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/77070/detektivska-agenciya-avalon-24ch-diskretni-detektivski-uslugi

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
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Четене

·

Слушане

02.03.2014

.
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/77069/bylgarski-ezik-za-chujdenci--korporativno-obuchenie

Болгарский язык для иностранцев
Школа иностранных языков АБИЛИТИ организует индивидуальное и групповое обучение по болгарскому языку для
русскоговорящих . Обучение проводится на русском языке. Наши занимания от начального уровня (А1) до уровня эксперта
(С2).
Если Вы ведете бизнес в Болгарии, купили недвижимость, ездите на отдых, то обязательно нужно говорить на
болгарском .
В процессе обучения на курсах болгарского языка Вы сможете не только изучить язык, но и познакомиться с
особенностями, нравом и бытом болгарского народа.
Интересно изучать язык, с которым есть общий алфавит и в котором слова читаются так же, как у русского, но имеют
другое значение.
На курсах происходит ознакомление курсистов с общественными, культурными, экономическими и историческими
реалиями Болгарии, с целью максимально комфортной и быстрой адаптации в языковой среде.
Для обучения Вам не надо покупать учебник , т.к. наша школа предлагает свою систему обучения и методику.
Наша методика , которая предлагаем -очень современяя и актуальная . Она
заключается в совмещении коммуникативного подхода с логическим и естественным освоением необходимого
лексико-грамматического и фонетического материала .
Обучение предусматривает комплекс аспектов:
·
Грамматика
·

Фонетика

·

Практика речи
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При индивидуальном обучении, методика выстраивается с учетом Ваших пожеланий. Индивидульное обучение может
проводиться в офисе курсиста в удобное для Вас время.
Школа Абилити предлагает несколько программ обучения на курсах болгарского языка:
·
общий курс болгарского
·

курс делового болгарского

·

разговорный курс для усовершенствования навыков владения болгарским языком .

Длительность каждого уровня обучения 20 академических часов (2 месяца).
По окончании программы выдается свидетельство, с указанием курса и количества часов.
Учебные пособия входят в цену курса обучения.
Подробную информацию Вы можете получить :
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адр.: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/77068/bolgarskiy-yazk-dlya-inostrancev

Английски, немски , френски , руски- групово и индивидуално
Езикова школа Абилити предлага групово и индивидуално обучение по английски, немски , френски и руски за всички нива.
Подготовка за сертификати .
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:
3 месеца /неинтензивен курс/,
1 месец /интензивен курс/
Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Цена от 100 лв. на ниво.
Посещенията са
2 пъти в седмицата по 3 уч. часа - от понеделник до петък
съботно-неделен вариант.
Курсовете са съобразени със свободното време на обучаващите се.
Предлагаме и индивидуално обучение. Занятията се провеждат в удобно за курсистите време при предварително
съставен учебен план.
Предлагаме
- съвременно оборудвани учебни зали,
квалифицирани преподаватели
-отлични възможности за обучение
Удостоверение за покрито ниво
Безплатни тестове
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ: тел.: 02/953 08 87 ; 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/77067/angliyski-nemski--frenski--ruski--grupovo-i-individualno
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Превод и заверка на документи от чужбина
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/77066/prevod-i-zaverka-na-dokumenti-ot-chujbina

Захранване 700W Fortron AS-700
Захранване 700W Fortron AS-700, Active PFC, 80+ gold, 120mm вентилатор
http://obiavidnes.com/obiava/77029/zahranvane-700w-fortron-as-700

Ремонт на покриви-София
.изграждане на нови покривни конструкции.
.преустройства на тавански помещения, капандури, табакери, тераси, навеси и гаражи.
.ремонт на стари керемиди с воалит, или полиестерно фолио метални керемиди.
.тенекеджиство и олуци обикновени и безшевни (тип американски)
.водосточни тръби-(алпинисти)
.обшиване на комини, капандури, бордове, палетни, калкани и др.
.хидроизолации с български и вносни материали.
.залепване на битумни керемиди върху OSB.
.отстранияване на течове .
.довършителни ремонти.
GSM:0888 432 962- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
http://obiavidnes.com/obiava/77065/remont-na-pokrivi-sofiya

Ремонт на покриви-София
.изграждане на нови покривни конструкции.
.преустройства на тавански помещения, капандури, табакери, тераси, навеси и гаражи.
.ремонт на стари керемиди с воалит, или полиестерно фолио метални керемиди.
.тенекеджиство и олуци обикновени и безшевни (тип американски)
.водосточни тръби-(алпинисти)
.обшиване на комини, капандури, бордове, палетни, калкани и др.
.хидроизолации с български и вносни материали.
.залепване на битумни керемиди върху OSB.
.отстранияване на течове .
.довършителни ремонти.
GSM:0888 432 962- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
http://obiavidnes.com/obiava/77064/remont-na-pokrivi-sofiya

Строително ремонтни-довършителни услуги
-покривни ремонти.
-дървена конструкция.-(тавански,барбекю,навеси,нов покрив и др.)
-смяна на водосточни тръби и улуци.-(алпинисти)
-пренареждане на керемиди.
-отстраняване на течове.
-хидроизолация.
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-теракот,фаянс,камък и др.
-стеннаизолация.
-топлоизолация.-(алпинисти)
-груб строеж,кофраж,зидария.
-всякакви замазки,мазилки,шпакловки.
-всякакво боядисване.-(алпинисти)
-всякакви довършителни ремонти.-(алпинисти)
GSM:0888 432 962- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
http://obiavidnes.com/obiava/77063/stroitelno-remontni-dovyrshitelni-uslugi

Детективска Агенция Дискрет-Бургас Равда Созопол Поморие Приморско
Агенцията извършва следните услугиАудио, видео-наблюдение,изневери,справки,издирване,Фирмено проучване.
GPS предаватели,снимков и видео материал.Скрити камери и микрофони.
Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
0888116420-0893736266
discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
http://obiavidnes.com/obiava/77062/detektivska-agenciya-diskret-burgas-ravda-sozopol-pomorie-primorsko

Детективска Агенция АЯКС-Право на избор!-Пазарджик Пловдив Сливен Хасково Ямбол
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/77061/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-pazardjik-plovdiv-sliven-haskovo-yambol-

Детективска Агенция Аякс Частен Детектив-0888112075-Бургас
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.
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http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/77060/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888112075-burgas

„Клас Олио” – олио от класа
Рафинирани масла от производител поръчайте в град Добрич от КЛАС ОЛИО. Дългогодишен лидер на вътрешния пазар и
на външни пазари. За информация: с. Карапелит, ул. Втора 29, тел.: +359 882 660 800, www.klasolio.com
http://obiavidnes.com/obiava/77059/klas-olio--olio-ot-klasa

Захранване 700W Fortron FSP700-50ARN
Захранване 700W Fortron FSP700-50ARN, Active PFC
http://obiavidnes.com/obiava/77028/zahranvane-700w-fortron-fsp700-50arn

Адванс Интернешънъл Транспорт Инк
Адванс Интернешънъл Транспорт Инк. се занимава с превоз на стоки и товари. Транспортираме извънгабаритни и опасни
товари, халета, контейнери и много други. За повече информация ни потърсете на посочените координати.
http://obiavidnes.com/obiava/77058/advans-interneshynyl-transport-ink

Транспортни услуги
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/72230/transportni--uslugi

Товарни превози
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/61018/tovarni-prevozi

Rapoo 7800P
Rapoo 7800P, черна, безжична (5GHz), лазерна (800-1600dpi), компактен USB приемател
http://obiavidnes.com/obiava/77027/rapoo-7800p

Estillo PCI-E 2x RS232 & 1x Parallel
Estillo PCI-E 2x RS232 & 1x Parallel
http://obiavidnes.com/obiava/77026/estillo-pci-e-2x-rs232--1x-parallel
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Rapoo E9270P
Rapoo E9270P, безжична, компактен USB приемател
http://obiavidnes.com/obiava/77025/rapoo-e9270p

унищожаване на хлебарки, насекоми, кърлежи, бълхи, дървеници, оси и др
Лицензирана ДДД фирма за борба с вредители, работеща под контрола на РИОКОЗ (ХЕИ).
ДЕЗИНФЕКЦИЯ – унищожаване на патогенни микроорганизми;
ДЕЗИНСЕКЦИЯ – унищожаване на инсекти (хлебарки, мравки, бълхи, мухи, комари, дървеници,кърлежи,оси и други
насекоми)
ДЕРАТИЗАЦИЯ – унищожаване на вредни гризачи (мишки, плъхове и други);
ДЕЗАКАРИЗАЦИЯ - обработка на тревни площи против кърлежи и други.
РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА - предпазване на растенията от болести, неприятели и плевели с най – качествените материали,
одобрени от Министерство на здравеопазването, като се съобразим с всички мерки за Вашето здраве и извършим
процедурите в най – удобното за Вас време. НАШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СА:
ЗА ГРАЖДАНИ:
Обработка на жилища, входове, къщи, тавани, мазета, тревни площи и други против хлебарки, бълхи, кърлежи, плъхове,
мишки и всякакви други битови вредители.
ЗА ФИРМИ:
Абонаментни договори и еднократни обработки в съответствие с действащите в страната нормативни документи,
регламентиращи ДДД дейностите в Република България.
Абонаментът включва посещение и обработка /дезинсекция и дератизация/ на всички договорирани обекти един път на
месец или тримесечие, без прекъсване на Вашия производствен процес съобразно работното Ви време, като даваме
гаранция за освобождаване на обектите от вредни насекоми и гризачи.
GSM: 0876896482 / 02 416 94 46 Работно време
07:00 - 23:00
вече и събота и неделя
Цени до 75 кв. м.- 30 лв. / до 100 кв. м.- 0,40 лв. кв. м. / до 300 кв. м. - 0,25 лв. кв. м. / над 300 кв. м. - по договаряне
http://obiavidnes.com/obiava/77057/unishtojavane-na-hlebarki--nasekomi--kyrleji--bylhi--dyrvenici--osi-i-dr

Батерии 2 x DURACELL Rechargeable AA
Батерии 2 x DURACELL Rechargeable AA, Duralock, 1300mAh
http://obiavidnes.com/obiava/77024/baterii-2-x-duracell-rechargeable-aa

8GB USB Flash
8GB USB Flash, A-DATA UD310, USB 2.0
http://obiavidnes.com/obiava/77056/8gb-usb-flash

топлоизолациа на 10лв.със матреали от вас а със матреали от нас на 30лв.
Бригада сме търсим работа топло изолациа работим с наше скеле работим със гаранциа от 5 год. До 10 год. Във
зависимост от матриалите работим на 10лв. със матреалите от вас а със матреалите от нас на 30 лв. кв. работим
във срок тел.0895642319 васил.
http://obiavidnes.com/obiava/77052/toploizolacia--na-10lvsys-matreali-ot-vas--a-sys-matreali-ot-nas-na-30lv

топлоизолациа на 10лв.със матреали от вас а със матреали от нас на 30лв.
Бригада сме търсим работа топло изолациа работим с наше скеле работим със гаранциа от 5 год. До 10 год. Във
зависимост от матриалите работим на 10лв. със матреалите от вас а със матреалите от нас на 30 лв. кв. работим
във срок тел.0895642319 васил.
http://obiavidnes.com/obiava/77051/toploizolacia--na-10lvsys-matreali-ot-vas--a-sys-matreali-ot-nas-na-30lv
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Ученичка предлага секс по избор срещу 15 лв. - може да бъде на мой или ваш терен Галя. За
връзка с Галя наберете 090363090 или SMS 150-GALQ на Тел. 2669
Ученичка предлага секс по избор срещу 15 лв. - може да бъде на мой или ваш терен Галя. За връзка с Галя наберете
090363090 или SMS 150-GALQ на Тел. 2669
http://obiavidnes.com/obiava/77043/uchenichka-predlaga-seks-po-izbor-sreshtu-15-lv---moje-da-byde-na-moy-ili-vash-teren

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/77041/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.
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тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/77040/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

"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 !
"Има много хубави неща, които не правиш сега и ги оставяш за някой друг ден, когато ще има – както се надяваш –
по-благоприятни обстоятелства. Но единственото време, с което някога ще разполагаш, е точно тук и сега..."
Гренвил Клейзър
http://obiavidnes.com/obiava/77038/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas

Купувам селски имоти
Купувам, БЕЗ посредници, къща с двор, или парцел, или земеделска земя, в СЕЛО в общините: Кресна, Струмяни,
Сандански, Петрич.
grangura@gmail.com
0988 341 431
Кирилов
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http://obiavidnes.com/obiava/77032/kupuvam-selski-imoti

PC "ASUS BM6820-0G20201220"
PC "ASUS BM6820-0G20201220", дву-ядрен Intel® Pentium® G2020 2.9GHz, 4GB DDR3 RAM, 500GB HDD, DVDRW, No OS,
2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/77007/pc-asus-bm6820-0g20201220

PC "ASUS CG8250-I52300"
PC "ASUS CG8250-I52300", четири-ядрен Intel® Core™ i5-2300 2.8GHz, 4GB DDR3 RAM, 1000GB HDD, DVDRW, No OS, 3г.
гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/77006/pc-asus-cg8250-i52300

PC "ASUS CM1435-EU002D"
PC "ASUS CM1435-EU002D", четири-ядрен AMD A8-5500 APU 3.2GHz, 8GB DDR3 RAM, 2000GB HDD, DVDRW, Free DOS,
2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/76995/pc-asus-cm1435-eu002d

PC "ASUS CM6340-BG003D"
PC "ASUS CM6340-BG003D", дву-ядрен Intel® Core™ i3-3220 3.3GHz, 4GB DDR3 RAM, 1000GB HDD, DVDRW, Free DOS,
3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/76981/pc-asus-cm6340-bg003d
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