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БЕЗ РЕМОНТ и ИЗЛИШНИ РАЗХОДИ! НАНО ДОБАВКИ „РиМЕТ”за ДВИГАТЕЛИ!
Високотехнологичната нано добавка „РиМЕТ” успешно възстановява износването на двигатели, скорости и
диференциали чрез нано частици – БЕЗ РЕМОНТ.
„РиМЕТ” се излива в маслото на двигател или скорости, а налягането образува в износените зони на триене - нов микро
слой. Дълготраен ефект – 50 000 км и след смяна на маслото.
„РиМЕТ” е сертифициран по ISO 9001:2008 от BUREAU VERITAS Certification.
ИНФОРМАЦИЯ, ПОРЪЧКИ В ОНЛАЙН МАГАЗИН: www.rimetbg.com
ЕФЕКТ :
1. Увеличава компресията и мощността на двигателя.
2. Намалява разхода на гориво.
3. Спира разход на масло в буталната група.
4. Увеличава моторесурса на двигателя и трансмисията.
5. Премахва шум и вибрации на двигател, скорости и диференциали.
Качеството се гарантира от Официалния представител за България: www.rimetbg.com
ОНЛАЙН МАГАЗИН: www.rimetbg.com
Информация:0888730087, 0878260718
ДОСТАВКА чрез куриерска фирма ЕКОНТ с наложен платеж
http://obiavidnes.com/obiava/78171/bez-remont-i-izlishni-razhodi-nano-dobavki-rimetza-dvigateli

Професионални детективски услуги - ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ- 0885350440
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
- събиране на данни
- намиране на лица
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!!!
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
starinvestigator@gmail.com
http://detective-star.com
тел.0885350440
http://obiavidnes.com/obiava/77845/profesionalni-detektivski-uslugi----chasten-detektiv--0885350440

15.6" (39.62 cm) Lenovo IdeaPad B590 (59-410473)
15.6" (39.62 cm) Lenovo IdeaPad B590 (59-410473), черен, двуядрен Celeron® 1005M 1.9 GHz, HD LED Display & GeForce
705M 1GB (HDMI), 4GB, 1TB, USB3.0, Free DOS, 2.5kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/78188/156-3962-cm-lenovo-ideapad-b590-59-410473

15.6" (39.62 cm) Lenovo IdeaPad B590 (59-410479)
15.6" (39.62 cm) Lenovo IdeaPad B590 (59-410479), черен, двуядрен Intel® Pentium® 2020M 2.40GHz, HD LED Display
(HDMI), 4GB, 500GB, USB3.0, Free DOS, 2.5kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/78187/156-3962-cm-lenovo-ideapad-b590-59-410479

15.6" (39.62 cm) Lenovo IdeaPad B590 (59-410484)
15.6" (39.62 cm) Lenovo IdeaPad B590 (59-410484), черен, двуядрен Intel® Pentium® 2020M 2.40GHz, HD LED Display &
GeForce 705M 1GB (HDMI), 6GB, 1TB, USB3.0, Free DOS, 2.5kg, 2г. гаранция
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http://obiavidnes.com/obiava/78186/156-3962-cm-lenovo-ideapad-b590-59-410484

РЕМОНТ НА ПОКРИВИ В СОФИЯ
ремонт на стари и изграждане на нови покриви
монтаж на олуци,водостоци и тенекеджийски у-ги.
полагане на хидроизолация и битомни керемиди
отстраняване на течове
гаранция.договор.качество
0899024782-жоро василев
http://obiavidnes.com/obiava/78185/remont-na-pokrivi-v-sofiya

Продавам нова звуетажна къща с двор до варна
Къщата е построена с изискуемата документация и завършена в края на 2006 г. Застроена площ - 189 кв.м, състои се от
хол-трапезария-кухня, три спални, две бани-тоалет – едната с вана, килер, перално, два коридора, две големи тераси.
Напълно завършена с подови настилки от теракота и ламиниран паркет, с монтирани осветителни тела във всички
пощения, монтиран бойлер 160 л, камина в хола, PVC дограма, MDF врати. Дворът е с площ 920 кв.м, озеленен, с
оформени паркоместа и ограден с масивна ограда. Панорамата е към поле и гора. Селото е на 14 км от центъра на
Варна.
http://obiavidnes.com/obiava/78184/prodavam-nova-zvuetajna-kyshta-s-dvor-do-varna

15.6" (39.62 cm) Lenovo IdeaPad B590 (59-410507)
15.6" (39.62 cm) Lenovo IdeaPad B590 (59-410507), черен, двуядрен Intel® Core™ i3 3110M 2.4 GHz, HD LED Display
(HDMI), 4GB, 1TB, USB3.0, Free DOS, 2.5kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/78183/156-3962-cm-lenovo-ideapad-b590-59-410507

15.6" (39.62 cm) Lenovo IdeaPad M5400 (59-410374)
15.6" (39.62 cm) Lenovo IdeaPad M5400 (59-410374), двуядрен Haswell Core i3 4000M 2.4 GHz, HD LED Display & GeForce
GT 740M 2GB (HDMI), 8GB, 1TB, fingeprint, 2x USB3.0, Free DOS, 2.46kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/78182/156-3962-cm-lenovo-ideapad-m5400-59-410374

15.6" (39.62 cm) Lenovo IdeaPad M5400 (59-410375)
15.6" (39.62 cm) Lenovo IdeaPad M5400 (59-410375), двуядрен Haswell Core i3 4000M 2.4 GHz, HD LED Display & GeForce
GT 740M 2GB (HDMI), 8GB, 1TB, fingeprint, 2x USB3.0, Free DOS, 2.46kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/78181/156-3962-cm-lenovo-ideapad-m5400-59-410375

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
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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/78180/detektivska-agenciya-foks-detektivski-uslugi-veliko-tyrnovo

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/78179/detektivska-agenciya-foks--ruse-veliko-tyrnovo-shumen-varna

13.3" (33.78 cm) Toshiba Portege R930-1C0
13.3" (33.78 cm) Toshiba Portege R930-1C0, 3G, черен, двуядрен Intel® Core™ i7 3540M 3.0/3.7 GHz, HD LED Display
(HDMI), 4GB, 500GB 7200rpm, 2x USB3.0, eSATA, Windows7 Pro / Windows8 Pro, 1.5kg, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/78178/133-3378-cm-toshiba-portege-r930-1c0

"КУПУВАМЕ" ЕООД, ООД, АД, ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
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ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
"Изкупуване" на Фирми със Задължения - Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за 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
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
http://obiavidnes.com/obiava/78177/kupuvame-eood-ood-ad-ead-i-sybiratelni-drujestva-sys-zadyljeniya-osvobojdav

Вземете Безплатно - Facebook Игра с вашите стоки
За първи път на българския пазар излиза /Напълно Безплатно/ игра в основата на която са вашите стоки или услуги.
Предложете на вашите фенове нещо специално и ги ангажирайте в разпространението на вашата фен страница.
Дори и да нямате уеб страница, всички ваши стоки/услуги ще са онлайн във вашето фейсбук приложение.
Те ще генерират собствени Харесвания и ще бъдат част от търсачката на Фейсбук.
Една от целите, които ще постигнете чрез вашето приложение ще бъде усилено споделяне на вашите стоки/услуги.
Елате и се убедете, че това е реалност !!!
boost-your-fanpage.com/bg
http://obiavidnes.com/obiava/78176/vzemete-bezplatno---facebook-igra-s-vashite-stoki

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНА
ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
"Изкупуване" на Фирми със Задължения - Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за 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
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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
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
http://obiavidnes.com/obiava/78175/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas

13.3" (33.78 cm) Toshiba Portege R930-1KF
13.3" (33.78 cm) Toshiba Portege R930-1KF, черен, двуядрен Intel® Core™ i5 3340M 2.7/3.4 GHz, HD LED Display (HDMI),
4GB, 500GB, 2x USB3.0, eSATA, Windows7 Pro / Windows8 Pro, 1.5kg, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/78139/133-3378-cm-toshiba-portege-r930-1kf

Предлагам работа- Кредитен конуслтант
Предлагам работа, като кредитен консултант.
Работата предлага възможност за развитие.
Условия:
- Да не сте съдени
- Да имате средно
Заплащането е на %
http://obiavidnes.com/obiava/78174/predlagam-rabota--krediten-konusltant

Предлагам работа- Кредитен конуслтант
Предлагам работа, като кредитен консултант.
Работата предлага възможност за развитие.
Условия:
- Да не сте съдени
- Да имате средно
Заплащането е на %
http://obiavidnes.com/obiava/78173/predlagam-rabota--krediten-konusltant
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Отпускам кредити
Отпускам кредити, според вашите нужди и възможности.
От 500лв до 8000лв
http://obiavidnes.com/obiava/78172/otpuskam-krediti

15.6" (39.62 cm) Toshiba Satellite C55-A-1J8
15.6" (39.62 cm) Toshiba Satellite C55-A-1J8, бял, двуядрен Intel® Core™ i3 3110M 2.4 GHz, HD LED Display & GeForce 710M
2GB (HDMI), 6GB, 750GB, USB3.0, no OS, 2.3kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/78138/156-3962-cm-toshiba-satellite-c55-a-1j8

Елитни компаньонки от Escortbg.net
Escort BG - компаньонки и секси запознанства от EscortBG.net.High class escort service предлага елитни компаньонки и
запознанства в София и България чрез EscortBG.net.
http://obiavidnes.com/obiava/78170/elitni-kompanyonki-ot-escortbgnet

15.6" (39.62 cm) Toshiba Satellite Pro R950-1E6
15.6" (39.62 cm) Toshiba Satellite Pro R950-1E6, двуядрен Intel® Core™ i3 3120M 2.5 GH, HD LED Display (HDMI), 4GB,
500GB 7200rpm, 2x USB3.0, eSATA, Windows7 Pro / Windows8 Pro, 2.49kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/78137/156-3962-cm-toshiba-satellite-pro-r950-1e6

INVESTCONSULT GROUP-КУПУВАМЕ БИЗНЕС !!!
INVESTCONSULT GROUP-КУПУВАМЕ БИЗНЕС-Покупко - Продажба На Бизнес-Достъп до голям брой купувачи,Водене
на преговори с потенциални купувачи, за постигане на максимално задоволителни за двете страни условия.Подготовка на
необходимата документация.
Купуваме търговски дружества със задължения,финансови,юридически проблеми,пред фалит,несъстоятелност.
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.
Освобождаваме ви от юридическа,финансова и солидарна отговорност за един час.
Ето защо не се колебайте да изберете услугите на InvestConsult Group.
тел.0897558320 0885017754 за контакти от цялата страна.
http://obiavidnes.com/obiava/78169/investconsult-group-kupuvame-biznes-

INVESTCONSULT GROUP-КУПУВАМЕ БИЗНЕС-Покупко - Продажба
INVESTCONSULT GROUP-КУПУВАМЕ БИЗНЕС-Покупко - Продажба На Бизнес-Достъп до голям брой купувачи,Водене
на преговори с потенциални купувачи, за постигане на максимално задоволителни за двете страни условия.Подготовка на
необходимата документация.
Купуваме търговски дружества със задължения,финансови,юридически проблеми,пред фалит,несъстоятелност.
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.
Освобождаваме ви от юридическа,финансова и солидарна отговорност за един час.
Ето защо не се колебайте да изберете услугите на InvestConsult Group.
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тел.0897558320 0885017754 за контакти от цялата страна.
http://obiavidnes.com/obiava/78168/investconsult-group-kupuvame-biznes-pokupko---prodajba

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: 26.03.2014г. Дни за провеждане: сряда и петък.
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/78167/kurs-po-frenski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni-nivo-v2

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: 25.03.2014г. Дни за провеждане: вторник и четвъртък
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/78166/kurs-po-frenski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni-nivo-v1

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: 26.03.2014г. Дни за провеждане: сряда и петък.
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/78165/kurs-po-frenski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni-nivo-a2

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: 25.03.2014г. Дни за провеждане: вторник и четвъртък
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/78164/kurs-po-frenski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni-nivo-a1

Курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за ученици, ниво В2
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: 25.03.2014г. Дни за провеждане: вторник и четвъртък или събота и неделя
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/78163/kurs-po-frenski-ezik-za-uchenici-nivo-v2
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Курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за ученици, ниво В1
Курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за ученици, ниво В1
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система “Echo”, безплатно определяне на входното ниво, 10 текущи теста и
сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен график и занятия в центъра на София.
Цена: 300лв
Начало: 26.03.2014г. Дни за провеждане: сряда и петък или събота и неделя
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/78162/kurs-po-frenski-ezik-za-uchenici-nivo-v1

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: 25.03.2014г. Дни за провеждане: вторник и четвъртък или събота и неделя
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/78161/kurs-po-frenski-ezik-za-uchenici-nivo-a2

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: 26.03.2014г. Дни за провеждане: сряда и петък или събота и неделя
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/78160/kurs-po-frenski-ezik-za-uchenici-nivo-a1

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: 26.03.2014г. Дни за провеждане: сряда и петък или събота и неделя
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/78159/kurs-po-nemski-ezik-za-uchenici--nivo-v1

Курс по НЕМСКИ ЕЗИК за ученици , НИВО А2
Курс по НЕМСКИ ЕЗИК за ученици , НИВО А2
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Max Hueber” – “Shritte international” или “ Planet
”, безплатно определяне на входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков
паспорт. Удобен график и занятия в центъра на София.
Цена: 280лв
Начало: 25.03.2014г. Дни за провеждане: вторник и четвърък или събота и неделя
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/78158/kurs-po-nemski-ezik-za-uchenici--nivo-a2

Курс по НЕМСКИ ЕЗИК за ученици , НИВО А1
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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: 26.03.2014г. Дни за провеждане: сряда и петък или събота и неделя
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/78157/kurs-po-nemski-ezik-za-uchenici--nivo-a1

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: 25.03.2014г. Дни за провеждане: вторник и четвъртък
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/78156/kurs-po-nemski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni--nivo-v1

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: 26.03.2014г. Дни за провеждане: сряда и петък
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/78155/kurs-po-nemski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni-nivo-a2

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: 25.03.2014г. Дни за провеждане: вторник и четвъртък
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/78154/kurs-po-nemski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni-nivo-a1

17.3" (43.94 cm) Toshiba Satellite P70-A-129
17.3" (43.94 cm) Toshiba Satellite P70-A-129, четириядрен Haswell Core i7 4700MQ 2.4/3.4 GHz, FULL HD Display & GeForce
GT 745M 4GB (HDMI), 8GB, 8GB SSD & 1TB, 2x USB3.0, Windows8.1, 3.0kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/78136/173-4394-cm-toshiba-satellite-p70-a-129

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
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занятия в центъра на София.
Цена: 300лв
Начало: 25.03.2014г. Дни за провеждане: вторник и четвъртък или събота и неделя
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/78153/kurs-po-angliyski-ezik-za-uchenici-nivo-v2

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: 26.03.2014г. Дни за провеждане: сряда и петък или събота и неделя
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/78152/kurs-po-angliyski-ezik-za-uchenici--nivo-v1

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: 25.03.2014г. Дни за провеждане: вторник и четвъртък или събота и неделя
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/78151/kurs-po-angliyski-ezik-za-uchenici--nivo-a2

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: 26.03.2014г. Дни за провеждане: сряда и петък или събота и неделя
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/78150/kurs-po-angliyski-ezik-za-uchenici-nivo-a1

Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, НИВО B2
Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, НИВО B2
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Оксфорд” -“New English File”, безплатно
определяне на входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен
график и занятия в центъра на София.
Цена: 370лв
Начало 26.03.2014г. Дни за провеждане: сряда и петък
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/78149/kurs-po-angliyski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni--nivo-b2

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”!
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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 25.03.2014г. Дни за провеждане: вторник и четвъртък
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/78148/kurs-po-angliyski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni-nivo-b1

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 26.03.2014г. Дни за провеждане: сряда и петък
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/78147/kurs-po-angliyski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni-nivo-a2

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: 25.03.2014г. Дни за провеждане: вторник и четвъртък
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/78146/kurs-po-angliyski--ezik-za-studenti-i-vyzrastni--nivo-a1

Охлаждаща поставка за лаптоп
Охлаждаща поставка за лаптоп, DeepCool N7, бяла, за лаптопи до 15.6" (39.62 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/78135/ohlajdashta-postavka-za-laptop

РЕМОНТ НА ПОКРИВИ | Течна хидроизолация, Изомакс
Фирма Етажна собственост ООД извършва всякакви видове ремонтни дейности на покриви. Служителите са
специализирани в откриването и ремонта на течове и пукнатини в покривната повърхност, както и тяхното
отстраняване. Извършваме всякакви услуги по ремонта и поддръжката на вашият покрив. Гарантирано качество и
добри цени!
тел. за контакт: 0895 610 203
e-mail: sobstvenost@mail.bg
или на www.sobstvenost.bg
http://obiavidnes.com/obiava/78145/remont-na-pokrivi--techna-hidroizolaciya-izomaks

Охлаждаща поставка за лаптоп
Охлаждаща поставка за лаптоп, DeepCool WindPal, черна, за лаптопи до 15.6" (39.62 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/78134/ohlajdashta-postavka-za-laptop

Транспортни услуги
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
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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/78144/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

Охлаждаща поставка за лаптоп (алуминиева)
Охлаждаща поставка за лаптоп (алуминиева), DeepCool N9, сребърна, за лаптопи до 17" (43.18 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/78133/ohlajdashta-postavka-za-laptop-aluminieva

Инкубатори - автоматични, терморегулатор с PIC контролер
Инкубатори - напълно автоматични, терморегулатор с PIC контролер(0,1 градуса С). Реле за време с PIC контролер (от
1 с. до 999 мин. - циклично)за въртене на яйцата. Подробности, филмчета, както и друга полезна информация ще
намерите в обновения ни сайт. GSM:0892374714, 0988838774, 0876709831 inkubatori@abv.bg Skype - tangrabg
www.inkubatori.tk
http://obiavidnes.com/obiava/78143/inkubatori---avtomatichni-termoregulator-s-pic-kontroler

Охлаждаща поставка за лаптоп
Охлаждаща поставка за лаптоп, Evercool Zodiac II, черна, за лаптопи от 11" (27.94 cm) до 14" (35.56 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/78132/ohlajdashta-postavka-za-laptop

0887232146,фини шпакловки. -гипсова шпакловка. -латекс. -топлоизолация. -обръщане покрай
pvc дограма
***0887232146*** -фини шпакловки. -гипсова шпакловка. -латекс бял и цветен. -топлоизолация. -обръщане покрай пвц
дограма и врати с поставияне на лайсни или измазване. -гипсова мазилка. -пръскана мазилка. -минерална мазилка. -и др.
мазилки. -замазки. -зидария. -бързо, корекно, разумни цени, майстор с дългодишна практика, започване веднага. часно
лице.0887232146 За контакт: Град: София Телефон: 0887232146 Цена:
http://obiavidnes.com/obiava/78142/0887232146fini-shpaklovki--gipsova-shpaklovka--lateks--toploizolaciya--obryshtan

Охлаждаща поставка за лаптоп (алуминиева)
Охлаждаща поставка за лаптоп (алуминиева), Evercool Zodiac, за лаптопи до 15.6" (39.62 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/78130/ohlajdashta-postavka-za-laptop-aluminieva

Слушалки Arctic E221-BM
Слушалки Arctic E221-BM, тип "тапи", микрофон, черни
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http://obiavidnes.com/obiava/78129/slushalki-arctic-e221-bm

Слушалки Arctic P253 BT
Слушалки Arctic P253 BT, Bluetooth, черни
http://obiavidnes.com/obiava/78126/slushalki-arctic-p253-bt

Голдън ретривър майка, татко - черен Лабрадор
Прекрасно женско кученче, родено на 25.12.2013 г. Обезпаразитено и захранено, социализирано с деца, животни и хора,
готово за новия си дом. Търсим грижовни и любящи стопани за най-любвеобилното и чувствително бебе. Единственото
ни условие е да бъде галена, обичана и обгрижвана. Тя ще се отблагодари с цялата обич на света. GSM 0887 682052.
http://obiavidnes.com/obiava/78141/goldyn-retrivyr-mayka-tatko---cheren-labrador

120GB
120GB, Corsair Force Series™ LS, SATA 6Gb/s, 2.5" (6.35 cm), 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/78123/120gb-corsair-force-series-ls-sata-6gbs-25-635-cm-3g

240GB
240GB, Corsair Neutron Series™ GTX, SATA 6Gb/s, 2.5" (6.35 cm), 5г.
http://obiavidnes.com/obiava/78122/240gb-corsair-neutron-series-gtx-sata-6gbs-25-635-cm-5g

Биологични пречиствателни станции
Доставка и монтаж на биологични пречиствателни станции с един модул подходящи както за домакинствата, така и за
вили, хотели и др. Чешкият производител се е наложил на европейския пазар с изключително качествените си продукти и
притежава всички неоходими сертификати за качество, изискуеми съгласно европейското законодателство.
Технологията BIO CLEANER, зад която се крие успехът на тези пречиствателни станции е изцяло аеробен процес, който
е патентован от чешката фирма ENVI-PUR. Тази фирма е и производител на сами съоръжения.
Фирма HG & Sons Ltd предлага тези аеробни пречиствателни станции на българския пазар вече 10 години, като се е
утвърдила на пазара с качествените продукти, които предлага. Самата технология на пречистване се е доказала през
годините като изключително подходяща в българска среда и атмосферни условия.
Аеробните пречиствателни станции BIO CLEANER са изключително подходящи за еднофамилни, многофамилни къщи или
вили, които се намират далеч от централна канализация. Те са готов продукт, не изискват допълнително проектиране и
е възможно да бъдат инсталирани и в стари септични или изгребни ями.
http://obiavidnes.com/obiava/78140/biologichni-prechistvatelni-stancii

Магически градински маркуч за поливане
Магически градински маркуч за поливане
Сгънат 8 метра - разгънат 23 метра
Нова технология ,нов дизаин.Удобство и красота във вашата градина.
Отличителни белези при работа:
не се усуква, сгъва и заплита
разгъвате и сгъвате за секунди
устойчив на износване
миете двора и колата
поливате-градината, тревата и цветята
заема изключително малко место
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
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гъвкав.
Дебелите стени осигуряват надеждност и дълъг живот на материала.Магическият маркуч увеличава
размера си до 3 пъти!Маркуча е 1/2 цола,а накрайниците 3/4 цола.Не оставяйте маркуча включен в
чешмата под налягане над 2 атмосфери,създава се голям натиск върху маркуча.Дръжте накрайника
включен при начало и край на работа.
Сгънат 8 метра - разгънат 23 метра.Цена 49лв.
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/78131/magicheski-gradinski-markuch-za-polivane

"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 !
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http://obiavidnes.com/obiava/78128/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 !
http://obiavidnes.com/obiava/78127/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ИНКОГНИТО-ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
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-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/78125/detektivska-agenciya-inkognito-chasten-detektiv

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ИНКОГНИТО-ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/78124/detektivska-agenciya-inkognito-chasten-detektiv

Летни езикови ваканции в Марбела, Испания
Живей без граници! Пътувай с Родина!
Възраст: 16 + години
Образователен център „Родина” предлага летни езикови ваканции за всички възрасти в Марбела, Испания. Обучението се
провежда в специално подбрани за целта учебни бази, които разполагат с напълно оборудвани и модерно обзаведени
класни стаи.
За доброто настроение на участниците са предвидени и редица екскурзии и спортни занимания. Курсистите имат
широка гама от възможности за настаняване и избор на хранителен план.
Цени за курс + настаняване и полупансион:
• 2 седмици = € 730
• 3 седмици = € 1060
• 4 седмици = € 1362
"РОДИНА" - България
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За контакт с НАС:
гр.София 1000, ул. ген. Гурко 74
от 10:00 до 18:30 часа.
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
e-mail: kursovete@gmail.com
web: www.kursovete.com
http://obiavidnes.com/obiava/78121/letni-ezikovi-vakancii-v-marbela-ispaniya

Учи испански във Валенсия!
Курсовете от Нас, знанията от Вас!
Възраст: 16 + години
Център „Родина” организира летни езикови програми по испански език във Валенсия, Испания. Различните курсове са
подходящи за всички, които желаят да усъвършенстват познанията си, без значение от възрастта.
Учебните бази са специално подбрани и отговарят на съвременните изисквания. Класните стаи са широки, просторни и
светли. Всеки курс включва удобно настаняване и седмичен план за хранене.
Цени за курс + настаняване и полупансион:
• 2 седмици = € 730
• 3 седмици = € 1060
• 4 седмици = € 1390
"РОДИНА" - България
За контакт с НАС:
гр.София 1000, ул. ген. Гурко 74
от 10:00до 18:30 часа.
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
e-mail: kursovete@gmail.com
web: www.kursovete.com
http://obiavidnes.com/obiava/78120/uchi-ispanski-vyv-valensiya

Eзикови ваканции в Барселона, Испания!
Бъди на нашия купон!
Възраст: 16 + години
С езикова ваканция в Барселона имате възможност да упражните своя испански език в реална среда, наслаждавайки се
едновременно на хилядите варианти за забавление и отдих, които страната предлага.
Всеки курс е внимателно подбран, за да се чувствате максимално комфортно и спокойно по време на престоя си в
Испания.
Езиковите програми на „Родина” са подходящи за всички възрасти. Настаняването е няколко вида, като базите са
разположени в близост до учебните сгради.
Цени за курс + настаняване и полупансион:
• 2 седмици = € 722
• 3 седмици = € 1048
• 4 седмици = € 1350
"РОДИНА" - България
За контакт с НАС:
гр. София 1000, ул. ген. Гурко 74
от10:00 до 18:30 часа.
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
e-mail: kursovete@gmail.com
web: www.kursovete.com
http://obiavidnes.com/obiava/78119/ezikovi-vakancii-v-barselona-ispaniya
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Курсове по немски език в Дюселдорф
Езикови ваканции - ГЕРМАНИЯ
През нашите очи – виждаш своите мечти!
Възраст: 16 + години
Съчетайте езиковата подготовка с многобройни възможности за развлечение. Езиковите курсове на „Родина” в
Дюселдорф са подходящи за хора от всички възрасти. Те позволяват да опознаете немската култура, език и традиции,
както и да практикувате наученото в реална среда.
Предлагат се както стандартни летни езикови курсове в Германия, така и интензивни, подготовка за специализирани
изпити за кандидатстване за университети и др. Освен всичко това, програмите включват екскурзии, спортни занимания
и развлекателни програми.
Настаняването и хранителният план са съобразени с изискванията на кандидатите, а учебните бази са напълно
оборудвани и специално подбрани.
Цени за курс + настаняване и полупансион:
• 2 седмици = € 780
• 3 седмици = € 1165
• 4 седмици = € 1460
„РОДИНА” - България
За контакт с НАС:
гр.София 1000, ул. Ген. Гурко №74
Раб. Време: 10:00 - 18:30 часа
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
e-mail: kursovete@gmail.com
web: www.kursovete.com
http://obiavidnes.com/obiava/78118/kursove-po-nemski-ezik-v-dyuseldorf

Езикови курсове и ваканции по немски език в Мюнхен
Курсовете от Нас, знанията от Вас!
Възраст: 16 + години
Елате за да чуете, видите и изберете най-подходящия за Вас курс в Германия!
Център „Родина” организира летни езикови програми по немски език в Германия. Различните курсове са подходящи за
всички, които желаят да усъвършенстват познанията си, без значение от възрастта. Езикови курсове в Германия са
отличен избор, за да подобрите своят език.
Учебните бази са специално подбрани и отговарят на съвременните изисквания. Всеки курс включва удобно настаняване и
седмичен план за хранене.
Цени за курс + настаняване и полупансион:
• 2 седмици = € 840
• 3 седмици = € 1250
• 4 седмици = € 1660
„РОДИНА” - България
За контакт с НАС:
гр. София 1000, ул. Ген. Гурко №74
Раб. Време: 10:00 - 18:30 часа
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
e-mail: kursovete@gmail.com
web: www.kursovete.com
http://obiavidnes.com/obiava/78117/ezikovi-kursove-i-vakancii-po-nemski-ezik-v-myunhen

Езикови курсове по немски език за възрастни в Берлин
Живей без граници! Пътувай с Родина!
Възраст: 16 + години
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Езиковите програми за обучение в Германия на „Родина” - Берлин, са както интересни, така и полезни предложения за
деца, ученици и студенти, които искат да се запознаят с баварската култура, език и традиции. За курсистите е
предвидена специална развлекателна програма. Настаняването и пансионът (храна) са съобразени с изискванията на
кандидатите, а учебните бази са напълно оборудвани и специално подбрани.
Цени за курс + настаняване и полупансион:
• 2 седмици = € 900
• 3 седмици = € 1295
• 4 седмици = € 1662
„РОДИНА” - България
За контакт с НАС:
гр. София 1000, ул. Ген. Гурко №74
Раб. Време: 10:00 - 18:30 часа
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
e-mail: kursovete@gmail.com
web: www.kursovete.com
http://obiavidnes.com/obiava/78116/ezikovi-kursove-po-nemski-ezik-za-vyzrastni-v-berlin

Езикови курсове по немски език във Франкфурт
Бъди на нашия купон!
Възраст: 16 + години
С езикова ваканция в Германия имате възможност да упражните своя немски език в реална среда, наслаждавайки се
едновременно на хилядите варианти за забавление и отдих, които страната предлага. Курсовете по немски език в
Германия, Франкфурт са разнообразни и с различна продължителност – от 2-седмични курсове през лятната ваканция до
курсове за подготовка за изпити.
Цени за курс + настаняване и полупансион:
• 2 седмици = € 840
• 3 седмици = € 1250
• 4 седмици = € 1660
„РОДИНА” - България
За контакт с НАС:
гр. София 1000, ул. Ген. Гурко №74
Раб. Време: 10:00 - 18:30 часа
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
e-mail: kursovete@gmail.com
web: www.kursovete.com
http://obiavidnes.com/obiava/78115/ezikovi-kursove-po-nemski-ezik-vyv-frankfurt

Охлаждаща поставка за лаптоп
Охлаждаща поставка за лаптоп, DeepCool WINDWHEEL, бяла, за лаптопи до 15.6" (39.62 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/77817/ohlajdashta-postavka-za-laptop

Гипсова мазилка от Данев Строй Еоод
ДАНЕВ СТРОЙ ЕООД изпълнява професионално полагане на гипсова мазилка,варо-циментова мазилка,циментова
замазка,торкрет мазилка за укрепване на стари сгради,топлоизолация,прахово боядисване.Фирмата разполага със
собствени монофазни и трифазни машини за мазилка и замазка,скеле за топлозолация и торкрет машини.Специалисти с
дългогодишен опит в строителството професионално изпълняват всеки задатен проект.Фирмата залага на доказани на
пазара строителни материали съобразени с изискванията и очакванията на нашите клиенти и гарантира желания краен
резултат.
ЗА НАС Е ВАЖНО ВИЕ ДА СТЕ ДОВОЛНИ!
http://obiavidnes.com/obiava/78114/gipsova-mazilka-ot-danev-stroy-eood
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ASRock B75M R2.0
ASRock B75M R2.0, B75, LGA1155, DDR3, PCI-E 3.0 (CF)(HDMI & DVI), SB5.1, Lan1000, 3x SATA 6Gb/s, 2x USB3.0, mATX
http://obiavidnes.com/obiava/77723/asrock-b75m-r20

ASRock FM2A78M-ITX+
ASRock FM2A78M-ITX+, AMD A78, FM2+, DDR3, PCI-E 3.0 (2x HDMI (In/Out) & DVI), DTS Connect SB7.1, Lan1000, 6xSATA
RAID 6Gb/s 0,1,10, 2x USB3.0, mini-ITX
http://obiavidnes.com/obiava/77722/asrock-fm2a78m-itx

Изработка и монтаж на ПВЦ,АЛ дограма,комарници,всякакъв вид щори
Дрийм26 Варна изработва и монтира АЛ и ПВЦ дограма профилни системи Trocal,Rehau,Vivaplast,KMG-по индивидуален
проект.Предлага всякакъв вид щори,комарници,стъклени витрини,охранителни ролетки,входни и интериорни
врати.Качество и прецизност на добри цени.
http://obiavidnes.com/obiava/78113/izrabotka-i-montaj-na-pvcal-dogramakomarnicivsyakakyv-vid-shtori

INVESTCONSULT GROUP-КУПУВАМЕ БИЗНЕС-СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРАВНИ УСЛУГИ
INVESTCONSULT GROUP-КУПУВАМЕ БИЗНЕС-СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРАВНИ УСЛУГИ
Специализация в обслужването на мултинационални корпоративни клиенти;
Преговори и посредничество за корпоративни клиенти при бизнес сделки;
Представителство на дружества пред административни, банкови и държавни институции в страната и чужбина;
Изготвяне на договори, свързани с предмета на дейност на корпоративните клиенти;
Бизнес,корпоративно,търговско,Застрахователно и Данъчно право.Безплатна Адвокатска Помощ на пострадали от
ПТП.
Покупко - Продажба На Бизнес-Достъп до голям брой купувачи,Водене на преговори с потенциални купувачи, за постигане
на максимално задоволителни за двете страни условия.
Подготовка на необходимата документация.
Купуваме фирми със финансови,юридически проблеми,пред фалит,несъстоятелност.
Освобождаваме ви от юридическа,финансова и солидарна отговорност за един час.
Ето защо не се колебайте да изберете услугите на InvestConsult Group.
тел.0897558320 0885017754 за контакти от цялата страна.
http://obiavidnes.com/obiava/78112/investconsult-group-kupuvame-biznes-specializirani-pravni-uslugi

INVESTCONSULT GROUP-КУПУВАМЕ БИЗНЕС
INVESTCONSULT GROUP-КУПУВАМЕ БИЗНЕС-СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРАВНИ УСЛУГИ
Специализация в обслужването на мултинационални корпоративни клиенти;
Преговори и посредничество за корпоративни клиенти при бизнес сделки;
Представителство на дружества пред административни, банкови и държавни институции в страната и чужбина;
Изготвяне на договори, свързани с предмета на дейност на корпоративните клиенти;
Бизнес,корпоративно,търговско,Застрахователно и Данъчно право.Безплатна Адвокатска Помощ на пострадали от
ПТП.
Покупко - Продажба На Бизнес-Достъп до голям брой купувачи,Водене на преговори с потенциални купувачи, за постигане
на максимално задоволителни за двете страни условия.
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Подготовка на необходимата документация.
Купуваме фирми със финансови,юридически проблеми,пред фалит,несъстоятелност.
Освобождаваме ви от юридическа,финансова и солидарна отговорност за един час.
Ето защо не се колебайте да изберете услугите на InvestConsult Group.
тел.0897558320 0885017754 за контакти от цялата страна.
http://obiavidnes.com/obiava/78111/investconsult-group-kupuvame-biznes

ASRock H81M
ASRock H81M, H81, LGA1150, DDR3, 2x PCI-E (CF)(HDMI & DVI), SB7.1, Lan1000, 2x SATA 6Gb/s, 2xUSB3.0, mATX
http://obiavidnes.com/obiava/77719/asrock-h81m

Производство на Обзавеждане за Детски Градини
Ако имате намерение да мебелировате избрано училище, Българска Училищна Индустрия доставя и монтира
обзавеждане за училища . На нашата страница електронна страница ще намерите невиждани цени, но и бързо и
качествено съдействие !
http://obiavidnes.com/obiava/78110/proizvodstvo-na-obzavejdane-za-detski-gradini

ASRock P75 Pro3
ASRock P75 Pro3, B75, LGA1155, DDR3, PCI-E 3.0, SB7.1, Lan1000, 1x SATA 6Gb/s, 2x USB3.0, ATX
http://obiavidnes.com/obiava/77718/asrock-p75-pro3

ASRock Z87M Extreme4
ASRock Z87M Extreme4, Z87, LGA1150, DDR3, 2x PCI-E 3.0 (CF/SLi) (HDMI & DVI), DTS Connect SB7.1, Lan1000, 6xSATA
6Gb/s RAID 0,1,5,10, 4x USB3.0, mATX
http://obiavidnes.com/obiava/77717/asrock-z87m-extreme4

Asus H61M-K
Asus H61M-K, H61(B3), LGA1155, DDR3, PCI-E 3.0 (DVI), SB7.1, Lan1000, SATA2, uATX
http://obiavidnes.com/obiava/77714/asus-h61m-k

ASUS M5A99FX PRO R2.0
ASUS M5A99FX PRO R2.0, AMD 990X, AM3+ (до 140W), DDR3, 4x PCI-E (SLi/CF), DTS Connect SB7.1, Lan1000, 7x SATA
6Gb/s, eSATA, 2x USB3.0, ATX
http://obiavidnes.com/obiava/77712/asus-m5a99fx-pro-r20

ATI R7 250X
ATI R7 250X, 1GB, ASUS R7250X-1GD5, PCI-E3.0, DDR5, 128bit, HDMI, DVI, DisplayPort
http://obiavidnes.com/obiava/77711/ati-r7-250x

ATI R7 250X
ATI R7 250X, 2GB, ASUS R7250X-2GD5, PCI-E3.0, DDR5, 128bit, HDMI, 2xDVI, DisplayPort
http://obiavidnes.com/obiava/77707/ati-r7-250x

ATI R7 260X
ATI R7 260X, 1GB, ASUS R7260X-DC2OC-1GD5, PCI-E3.0, DDR5, 128bit, HDMI, 2xDVI, DisplayPort
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http://obiavidnes.com/obiava/77702/ati-r7-260x

GF 210
GF 210, 512MB Asus 210-SL-TC1GD3-L, ниско-профилна, безвентилаторно охлаждане, PCI-E, DDR3, HDMI & DVI
http://obiavidnes.com/obiava/77701/gf-210

GF GT 640
GF GT 640, 1GB, ASUS GT640-1GD5-L, PCI-E, DDR5, HDMI & DVI
http://obiavidnes.com/obiava/77700/gf-gt-640

GF GTX 650 Ti
GF GTX 650 Ti, 1GB Asus GTX650TI-PH-1GD5, PCI-E 3.0, DDR5, 128bit, HDMI, 2x DVI
http://obiavidnes.com/obiava/77699/gf-gtx-650-ti

GF GTX 750 Ti
GF GTX 750 Ti, 2GB Asus GTX750TI-PH-2GD5, PCI-E 3.0, DDR5, 128bit, HDMI, 2x DVI
http://obiavidnes.com/obiava/77696/gf-gtx-750-ti

GF GTX 780 Ti
GF GTX 780 Ti, 3GB Asus GTX780TI-DC2OC-3GD5, PCI-E 3.0, DDR5, 384bit, HDMI, 2xDVI, DisplayPort
http://obiavidnes.com/obiava/77695/gf-gtx-780-ti

GF GTX TITAN Black
GF GTX TITAN Black, 6GB Asus GTXTITANBLACK-6GD5, PCI-E 3.0, DDR5, 384bit, HDMI, 2xDVI, DisplayPort
http://obiavidnes.com/obiava/77694/gf-gtx-titan-black

Батерии 2x FUJICELL Alkaline AA
Батерии 2x FUJICELL Alkaline AA, Platinum Version, 1.5V
http://obiavidnes.com/obiava/77689/baterii-2x-fujicell-alkaline-aa

Захранване за преносими компютри Lenovo
Захранване за преносими компютри Lenovo
http://obiavidnes.com/obiava/77685/zahranvane-za-prenosimi-kompyutri-lenovo

Захранване за преносими компютри Lenovo
Захранване за преносими компютри Lenovo
http://obiavidnes.com/obiava/77684/zahranvane-za-prenosimi-kompyutri-lenovo

Пластири за детоксикация на организма
Пластири за детоксикация на организма - за извличане токсини и отпадни продукти от организма на човека през
стъпалата по време на сън – изключително добър начин за поддържане на добро здраве. Подобряват и регулират
кръвообръщението, извличат токсините, увреждащи организма, възвръщат и балансират енергията в тялото,
нормализират работата на стомашно-чревния тракт. Осигуряват здрав сън и пълноценна почивка. Помагат за избягване
на махмурлук след препиване. Отстраняват синини и отоци от наранявания по кожата. Успокояват болки в
сухожилията (китки, лакти, глезени, колена). Лесни за употреба. Напълно безопасни и изцяло от натурални билкови
продукти. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти www.Tehnomag.net или на тел. 02/8298504, 02/422
422 8, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
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Безплатна доставка при поръчка на 30 и повече броя!
http://obiavidnes.com/obiava/78109/plastiri-za-detoksikaciya-na-organizma

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/78108/detoksikatori

ЕЛЕКТРОНЕН 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/78107/elektronen-ured-za-borba-s-mishki-i-plyhove

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/78106/elektronen-ured-protiv-syseli

Уреди срещу къртици и 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/78105/uredi-sreshtu-kyrtici-i-slyapo-kuche

Захранване за преносими компютри Lenovo
Захранване за преносими компютри Lenovo
http://obiavidnes.com/obiava/77683/zahranvane-za-prenosimi-kompyutri-lenovo

Пиана БГ
Пиана БГ е водеща фирма за преместване и транспорт на всички видове пиана и рояли. Занимаваме се професионално с
преместване, опаковане и транспортиране на пиана и рояли от 1999 година. Зарадвали сме с качество и достъпни цени
много клиенти които и до ден днешен ни търсят и препоръчват. Точни и коректни служители се трудят в нашата
фирма. Избирайки Пиана БГ Вие получавате качествени услуги на конкурентни цени.
Ние предлагаме широка гама от услуги по преместване на пиана и рояли:
- опаковане и пренасяне на всички видове пиана и рояли
- транспортиране
- акордиране
- продажба на качествени пиана, рояли
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- експертна оценка
- съхранение
Преместване на огнеупорни Каси и метални Сейфове
Пиана БГ има опита и в преместването на метални, огнеупорни каси, сейфове, метални шкафове. Разполагаме със
специализиран превоз и необходими инструменти за преместване на всякакви модели каси, сейфове.
Пиана БГ е Вашият сигурен партньор за преместване на пиана, рояли, метални и огнеупорни каси, сейфове!
http://obiavidnes.com/obiava/78104/piana-bg

Пренасяне на Пиано Роял
Професионално пренасяне и транспорт на пиана и рояли.
Основно се занимаваме с пренасяне, опаковане, акордиране, продажба на пиана и рояли. Разполагаме с нужната техника
и инструменти.
Спечелили сме доверието на много институции и частни клиенти. Много наши клиенти вече се възползваха от услугите
ни и не сбъркаха.
Доказали сме се като водещи в бранша не само в качество, но и в цени на услугите. Позвънете и се уверете!
http://obiavidnes.com/obiava/78103/prenasyane-na-piano-royal

Пренасяне на пиана и рояли
Специализирано преместване и транспорт на пиана и рояли от екип с дългогодишен опит и професионални умения.
Експресно обслужване, надеждност и сигурност.
Услугите които предлагаме:
Пренасяне на всички видове пиана и рояли
Опаковане, Транспорт
Акордиране, ремонт
Ще преместим Вашето пиано или роял, професионално, бързо и на добра цена!
Работно време: Без почивен ден.
http://obiavidnes.com/obiava/78102/prenasyane-na-piana-i-royali

Извозване БГ
В нашето ежедневие често се налага извозване на образуваните от ремонта строителни отпадъци. В друг случай се
налага да изчистите мазето или тавана от струпаните през годините стари мебели, вещи и други непотребни боклуци.
В такива моменти се нуждаете от професионална помощ.
С придобития през годините опит, екипа на ИзвозванеБГ.дир ще реши бързо, качествено и коректно възникналия проблем.
Фирма "ИзвозванеБГ.дир" е специализирана в следните услуги:
Извозване на строителни отпадъци, Изхвърляне на стари мебели и отпадъци на бита.
Почистване на мазета, тавани, дворове, жилища, офиси, гаражи, складове, магазини, покриви и много други обекти.
Контейнери, бусове, самосвали, натоварване, извозване и изхвърляне на депо смет.
Предлагаме безплатни огледи.
http://obiavidnes.com/obiava/78101/izvozvane-bg

Къртачи Але
Ние предлагаме пълен набор от професионални услуги в областта на Кърти Чисти Извозва на територията на гр София,
околните квартали и села. Извозваме всякакви строителни и битови отпадъци до специализирано сметище. Екипите ни
разполагат със собствена техника, добре обучени и с богат опит, работят бързо и качествено в удобно за клиента
време, което оптимизира нашите разходи и ни позволява да предложим атрактивни и адекватни цени на нашите
клиенти.
Професионални къртачи и къртачни услуги в София.
Предлагаме цялостно решение за Вашата баня, тераса или кухня.
Къртене на бетон, тухла, замазка, фаянс, теракота, подове, мазилки и всякакви настилки.
Изкъртване на баня, панелен или тухлен подпрозорец, мозайка и замазка на балкон, панелен комин, отвор за врата - бетон
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и тухла.
Демонтаж на мивки, тоалетни чинии, врати, прозорци, метални каси, вана, остъкления на тераса и други.
Почистване, Събиране, изнасяне, товарене и извозване на строителни отпадъци до специализирани сметища.
Чистене на тавани, мазета, дворове, жилища от битови отпадъци.
http://obiavidnes.com/obiava/78100/kyrtachi-ale

Извозва Почиства
Фирмата предлага пълен набор от услуги по извозване и товарене на строителни и битови отпадъци на територията на
гр. София, околните квартали и села.
При нужда от почистване, събиране в чували, изнасяне и извозване на строителни материали, стари мебели, дограма,
всякакви битови отпадъци, можете да се обръщате към "Извозва Почиства" по всяко време.
Услугите които извършваме:
Извозване на строителни отпадъци с контейнери, самосвали, камиони, бусове.
Изхвърляне на стари мебели, дрехи, дървения, дограми, клони, храсти, дървета и други отпадъци на бита.
Почистване на мазета, тавани, двор, апартаменти, къщи, складови бази, гаражи, покриви.
http://obiavidnes.com/obiava/78099/izvozva-pochistva

Извозва Ово
Изхвърляне на строителни отпадъци, Извозване на стари мебели и битови боклуци.
Чистене на мазета, тавани, дворове, жилища и други обекти.
Разполагаме с товарни превози (самосвали от 1 до 5 тона, контейнери 4 и 7 кубика, закрити товарни бусове, камиони).
Осигурени товарачи за събиране, почистване, сваляне и извозване на отпадъците.
Професионално, бързо и експресно обслужване.
ЦЕНИ
В зависимост от количеството битови и строителни отпадъци се определя дадена цена.
В случая е добре да се извърши оглед от наша страна, за да Ви дадем точна оферта. Когато отпадъците не са много,
може да определим цена по телефона.
За повече информация на телефони: 02/927-99-76, 0887192094, 0899251143
http://obiavidnes.com/obiava/78098/izvozva-ovo

Транспортни услуги
Предлагаме услуги, свързани с товарен транспорт по направления в София и страната. Разчитаме на опита си и
надеждния автопарк, за да предложим качествена и точна услуга. През годините сме превозвали немалко товари на
фирми, партньори и частни лица и знаем, че всички очакват бързина, точност и добра цена, независимо от характера на
пратката.
Екипът ни може да предложи различни услуги и решения за транспорт на товари в рамките на град София.
Разнообразният ни автопарк позволява извършването на услуги от типа Товарни транспортни услуги.
Имаме опит с превозването на различни товари както за фирми, така и за частни лица. Може да разчитате на нас при
нужда от транспортна услуга в София и областта.
Транспортни услуги, товарен превоз с падащ борд за София и страната от 1 до 6 тона.
Транспорт на мебели, багаж, палета, машини, строителни материали и много други стоки и товари.
Експресно, бързо, удобно.
http://obiavidnes.com/obiava/78097/transportni-uslugi

Кърти Чисти Извозва
Предлагаме квалифицираната си помощ и техника с което можем да Ви спестим много труд и главоболия при Вашите
ремонтни дейности.
Разполагаме с най модерните и усъвършенствани професионални къртачни машини. Фирмата има налични няколко вида
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камиони за извозване на отпадъци: от малки (2-3 тона) до контейнеровози.
Услугите които предлагаме са:
- къртене на бетон, тухла, фаянс, теракот, мозайка, баня, комин, стени, замазка
- демонтира, реже, събаря
- извозва строителни и битови отпадъци с контейнери, самосвали, бусове
- почистване на мазета, тавани, двор, жилища, складове, гаражи
- доставка на строителни материали
Услугите които предлагаме биха могли да отговорят на всяко предизвикателство по отношение на кърти, чисти,
извозва, къртене на труднодостъпни места, събаряне на сгради, демонтаж на всякакви видове конструкции и всичко
друго свързано с къртачните услуги.
Доверете се на Кърти Чисти Извозва!
http://obiavidnes.com/obiava/78096/kyrti-chisti-izvozva

Хамалски услуги София
Преместване от врата до врата до съседната улица и в цялата страна.
Нашата дейност е фокусирана основно в:
Преместване на дома, офиси, мебели, багаж, кашони, офис оборудване, архив и документация.
Монтаж и демонтаж на мебели.
Опаковане на домакински прибори, мебели, багаж, архив и документация, подреждане в чували и кашони.
Доставка и продажба на кашони и опаковъчни материали.
Преместване на пиана, рояли, метални и огнеупорни каси, сейфове.
Преместване на медицинска апаратура, техника, търговско оборудване, машини.
Товаро разтоварни услуги Товарене или Разтоварване на стоки от ТИР-ове, камиони, контейнери, вагони.
Транспортни услуги в София и страната.
Извършваме безплатни огледи на офиси и жилища.
Наша основна цел са Вашето спокойствие, удовлетвореност и опазване на имуществото Ви при пренасянето и
транспортирането.
http://obiavidnes.com/obiava/78095/hamalski-uslugi-sofiya

Професионални Хамали
Професионални Хамали град София разполагат с голям екип от способни и отговорни хамали и товарен транспорт за
преместване и транспортни услуги в София и страната. Няма трудни и неизпълними задачи за нас и благодарение на
натрупания опит който имаме, се надяваме максимално да Ви бъдем полезни в сферата на хамалските услуги.
Основната ни дейност е специализирана в:
Преместване на дома и офиси
Пренасяне на мебели, багаж от/до дома или офиса. (Безплатни огледи и консултации)
Пренасяне офис документация и ценности от офиси и учреждения.
Преместване на пиано, роял, сейфове, огнеупорни каси, офис техника, медицинска апаратура, машини.
Опаковане, монтаж – демонтаж.
Товарене и разтоварване на/от Тирове, камиони, контейнери.
Хамалски и транспортни услуги за София и цялата страна.
Извозване на мебели, строителни и битови отпадъци, дограма.
Почистване на дворове, мазета, тавани, жилища, гаражи, складове.
http://obiavidnes.com/obiava/78094/profesionalni-hamali

Хамали София
Желаете преместване, професионални Хамалски услуги или Транспорт, ние от Хамали София ще отговорим на вашите
изисквания като Ви предложим тези услуги с високо качество и на достъпни цени. Разполагаме с надежден персонал и
поддържан авто-парк, с който имаме готовност да направим възможно всяко преместване и да се справим с всички
хамалски услуги за най-кратко време.
Хамалски услуги и хамали в София
Преместване на мебели, багаж, офиси, жилища, складове, магазини.
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Продажба на кашони, опаковане на документация, събиране в кашони, подреждане.
Преместване на пиана, рояли, каси, сейфове, офис техника, медицинско оборудване, апаратура, машини.
Транспортни услуги в София и страната, товарен превоз с падащ борд, транспорт на всякакви стоки и товари.
Товаро разтоварни услуги.
Изхвърляне на строителни и битови отпадъци.
Почистване на мазета, тавани, дворове, жилища, складове, гаражи, покриви.
Къртене на тухла, бетон, замазка, стени, фаянс, теракот, мозайка, разбива, събаря, къртачни услуги по домовете.
http://obiavidnes.com/obiava/78093/hamali-sofiya

Хамали Транспорт
Хамали-Транспорт е фирма за хамалски, товаро разтоварни и транспортни услуги в София и страната.
Нашите хамали са добре обучени с голям опит в сферата на хамалските услуги и ще работят професионално, за да
осъществят Вашето преместване или почистване бързо и лесно. Няма трудни, неизпълними задачи за нас и думата "не
може" не фигурира в сплотеният ни състав.
Може да се доверите на нашите качествени хамалски услуги и Ви гарантираме, че няма да останете излъгани в
очакванията си!
Нуждаете се от помощ за Вашето предстоящо местене?
Можем да Ви предоставим следните услуги:
Преместване на багаж, мебели от дома и офиса, опаковане в кашони и чували, де/монтажни услуги.
Пренасяне на пиано, рояли, метални и огнеупорни каси и сейфове, медицинска апаратура, техника, оборудване.
Товаро разтоварна дейност, разтоварване и товарене на и от Тирове, камиони, контейнери.
Хамалски услуги и хамали за всякакви дейности.
Транспортни услуги за град София и страната.
Почистване на мазета, тавани, дворове, жилища.
Извозване на строителни и битови отпадъци.
http://obiavidnes.com/obiava/78092/hamali-transport

Предлагаме традиционни погачи за всеки повод
В българската народна култура трудно може да се намери празник, обичай или обред, в който да не присъства обредния
хляб. Той се отличава от хляба, който консумираме всеки ден, не само по форма, украса и съдържание, но и по
предназначението, повода за който се приготвя.
Формата на обредния хляб най-често е кръгла, с украса, която посредством символиката на вложените елементите,
носи разнообразието на различните послания и пожелания.
Приемаме заявки за погачи на място или телефон 0898671436
Пекарната се намира в центъра на Варна - на кръстовището на Георги Бенковски и Пискюилиев (гаражите)
http://obiavidnes.com/obiava/78091/predlagame-tradicionni-pogachi-za-vseki-povod

"КУПУВАМЕ" ЕООД, ООД, АД, ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА
ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - НИЕ сме ВАШЕТО РЕШЕНИЕ с
компетентно съдействие !
ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ и СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !
ОСИГУРЯВАМЕ НОВ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за
КОРЕСПОНДЕНЦИЯ – ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост,
съдебни изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по
ДДС, ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
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ВПИСВАНЕ на промени на обстоятелства - ПРОМЯНА на СОБСТВЕНИК , ПРОМЯНА на адрес - седалище , ПРОМЯНА
на УПРАВИТЕЛ , ПРОМЯНА на СЪДРУЖНИЦИ , ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ , увеличаване на
капитала, прекратяване и ликвидация , и всичко по Търговския Закон - НИЕ ИЗГОТВЯМЕ и ПОДАВАМЕ всички документи
!
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - ЗАПОВЯДАЙТЕ ПРИ НАС
, НЕ ОТЛАГАЙТЕ ЗАКОНОВОТО РЕШЕНИЕ на Вашия ПРОБЛЕМ !
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС , НИЕ НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВНИ ДНИ !
http://obiavidnes.com/obiava/78090/kupuvame-eood-ood-ad-ead-i-sybiratelni-drujestva-sys-zadyljeniya-osvobojdav

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНА
ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА
ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - НИЕ сме ВАШЕТО РЕШЕНИЕ с
компетентно съдействие !
ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ и СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !
ОСИГУРЯВАМЕ НОВ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за
КОРЕСПОНДЕНЦИЯ – ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост,
съдебни изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по
ДДС, ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
ВПИСВАНЕ на промени на обстоятелства - ПРОМЯНА на СОБСТВЕНИК , ПРОМЯНА на адрес - седалище , ПРОМЯНА
на УПРАВИТЕЛ , ПРОМЯНА на СЪДРУЖНИЦИ , ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ , увеличаване на
капитала, прекратяване и ликвидация , и всичко по Търговския Закон - НИЕ ИЗГОТВЯМЕ и ПОДАВАМЕ всички документи
!
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - ЗАПОВЯДАЙТЕ ПРИ НАС
, НЕ ОТЛАГАЙТЕ ЗАКОНОВОТО РЕШЕНИЕ на Вашия ПРОБЛЕМ !
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
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http://kupuvamefirmi.run-bg.com
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС , НИЕ НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВНИ ДНИ !
http://obiavidnes.com/obiava/78089/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas

Захранване за преносими компютри Lenovo
Захранване за преносими компютри Lenovo
http://obiavidnes.com/obiava/77682/zahranvane-za-prenosimi-kompyutri-lenovo

Летни езикови ваканции в Марбела, Испания
Живей без граници! Пътувай с Родина!
Възраст: 16 + години
Образователен център „Родина” предлага летни езикови ваканции за всички възрасти в Марбела, Испания. Обучението се
провежда в специално подбрани за целта учебни бази, които разполагат с напълно оборудвани и модерно обзаведени
класни стаи.
За доброто настроение на участниците са предвидени и редица екскурзии и спортни занимания. Курсистите имат
широка гама от възможности за настаняване и избор на хранителен план.
Цени за курс + настаняване и полупансион:
• 2 седмици = € 730
• 3 седмици = € 1060
• 4 седмици = € 1362
"РОДИНА" - България
За контакт с НАС:
гр.София 1000, ул. ген. Гурко 74
от 10:00 до 18:30 часа.
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
e-mail: kursovete@gmail.com
web: www.kursovete.com
http://obiavidnes.com/obiava/78088/letni-ezikovi-vakancii-v-marbela-ispaniya

Учи испански във Валенсия!
Курсовете от Нас, знанията от Вас!
Възраст: 16 + години
Център „Родина” организира летни езикови програми по испански език във Валенсия, Испания. Различните курсове са
подходящи за всички, които желаят да усъвършенстват познанията си, без значение от възрастта.
Учебните бази са специално подбрани и отговарят на съвременните изисквания. Класните стаи са широки, просторни и
светли. Всеки курс включва удобно настаняване и седмичен план за хранене.
Цени за курс + настаняване и полупансион:
• 2 седмици = € 730
• 3 седмици = € 1060
• 4 седмици = € 1390
"РОДИНА" - България
За контакт с НАС:
гр.София 1000, ул. ген. Гурко 74
от 10:00до 18:30 часа.
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
e-mail: kursovete@gmail.com
web: www.kursovete.com
http://obiavidnes.com/obiava/78087/uchi-ispanski-vyv-valensiya
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Eзикови ваканции в Барселона, Испания!
Бъди на нашия купон!
Възраст: 16 + години
С езикова ваканция в Барселона имате възможност да упражните своя испански език в реална среда, наслаждавайки се
едновременно на хилядите варианти за забавление и отдих, които страната предлага.
Всеки курс е внимателно подбран, за да се чувствате максимално комфортно и спокойно по време на престоя си в
Испания.
Езиковите програми на „Родина” са подходящи за всички възрасти. Настаняването е няколко вида, като базите са
разположени в близост до учебните сгради.
Цени за курс + настаняване и полупансион:
• 2 седмици = € 722
• 3 седмици = € 1048
• 4 седмици = € 1350
"РОДИНА" - България
За контакт с НАС:
гр. София 1000, ул. ген. Гурко 74
от10:00 до 18:30 часа.
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
e-mail: kursovete@gmail.com
web: www.kursovete.com
http://obiavidnes.com/obiava/78086/ezikovi-vakancii-v-barselona-ispaniya

Курсове по немски език в Дюселдорф
Езикови ваканции - ГЕРМАНИЯ
През нашите очи – виждаш своите мечти!
Възраст: 16 + години
Съчетайте езиковата подготовка с многобройни възможности за развлечение. Езиковите курсове на „Родина” в
Дюселдорф са подходящи за хора от всички възрасти. Те позволяват да опознаете немската култура, език и традиции,
както и да практикувате наученото в реална среда.
Предлагат се както стандартни летни езикови курсове в Германия, така и интензивни, подготовка за специализирани
изпити за кандидатстване за университети и др. Освен всичко това, програмите включват екскурзии, спортни занимания
и развлекателни програми.
Настаняването и хранителният план са съобразени с изискванията на кандидатите, а учебните бази са напълно
оборудвани и специално подбрани.
Цени за курс + настаняване и полупансион:
• 2 седмици = € 780
• 3 седмици = € 1165
• 4 седмици = € 1460
„РОДИНА” - България
За контакт с НАС:
гр.София 1000, ул. Ген. Гурко №74
Раб. Време: 10:00 - 18:30 часа
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
e-mail: kursovete@gmail.com
web: www.kursovete.com
http://obiavidnes.com/obiava/78085/kursove-po-nemski-ezik-v-dyuseldorf

Езикови курсове и ваканции по немски език в Мюнхен
Курсовете от Нас, знанията от Вас!
Възраст: 16 + години
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Елате за да чуете, видите и изберете най-подходящия за Вас курс в Германия!
Център „Родина” организира летни езикови програми по немски език в Германия. Различните курсове са подходящи за
всички, които желаят да усъвършенстват познанията си, без значение от възрастта. Езикови курсове в Германия са
отличен избор, за да подобрите своят език.
Учебните бази са специално подбрани и отговарят на съвременните изисквания. Всеки курс включва удобно настаняване и
седмичен план за хранене.
Цени за курс + настаняване и полупансион:
• 2 седмици = € 840
• 3 седмици = € 1250
• 4 седмици = € 1660
„РОДИНА” - България
За контакт с НАС:
гр. София 1000, ул. Ген. Гурко №74
Раб. Време: 10:00 - 18:30 часа
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
e-mail: kursovete@gmail.com
web: www.kursovete.com
http://obiavidnes.com/obiava/78084/ezikovi-kursove-i-vakancii-po-nemski-ezik-v-myunhen

Езикови курсове по немски език за възрастни в Берлин
Живей без граници! Пътувай с Родина!
Възраст: 16 + години
Езиковите програми за обучение в Германия на „Родина” - Берлин, са както интересни, така и полезни предложения за
деца, ученици и студенти, които искат да се запознаят с баварската култура, език и традиции. За курсистите е
предвидена специална развлекателна програма. Настаняването и пансионът (храна) са съобразени с изискванията на
кандидатите, а учебните бази са напълно оборудвани и специално подбрани.
Цени за курс + настаняване и полупансион:
• 2 седмици = € 900
• 3 седмици = € 1295
• 4 седмици = € 1662
„РОДИНА” - България
За контакт с НАС:
гр. София 1000, ул. Ген. Гурко №74
Раб. Време: 10:00 - 18:30 часа
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
e-mail: kursovete@gmail.com
web: www.kursovete.com
http://obiavidnes.com/obiava/78083/ezikovi-kursove-po-nemski-ezik-za-vyzrastni-v-berlin

Езикови курсове по немски език във Франкфурт
Бъди на нашия купон!
Възраст: 16 + години
С езикова ваканция в Германия имате възможност да упражните своя немски език в реална среда, наслаждавайки се
едновременно на хилядите варианти за забавление и отдих, които страната предлага. Курсовете по немски език в
Германия, Франкфурт са разнообразни и с различна продължителност – от 2-седмични курсове през лятната ваканция до
курсове за подготовка за изпити.
Цени за курс + настаняване и полупансион:
• 2 седмици = € 840
• 3 седмици = € 1250
• 4 седмици = € 1660
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„РОДИНА” - България
За контакт с НАС:
гр. София 1000, ул. Ген. Гурко №74
Раб. Време: 10:00 - 18:30 часа
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
e-mail: kursovete@gmail.com
web: www.kursovete.com
http://obiavidnes.com/obiava/78082/ezikovi-kursove-po-nemski-ezik-vyv-frankfurt

ON Networks N150 WiFi Router
ON Networks N150 WiFi Router, 2Ports Switch
http://obiavidnes.com/obiava/77681/on-networks-n150-wifi-router

Летни езикови ваканции в Марбела, Испания
Живей без граници! Пътувай с Родина!
Възраст: 16 + години
Образователен център „Родина” предлага летни езикови ваканции за всички възрасти в Марбела, Испания. Обучението се
провежда в специално подбрани за целта учебни бази, които разполагат с напълно оборудвани и модерно обзаведени
класни стаи.
За доброто настроение на участниците са предвидени и редица екскурзии и спортни занимания. Курсистите имат
широка гама от възможности за настаняване и избор на хранителен план.
Цени за курс + настаняване и полупансион:
• 2 седмици = € 730
• 3 седмици = € 1060
• 4 седмици = € 1362
"РОДИНА" - България
За контакт с НАС:
гр.София 1000, ул. ген. Гурко 74
от 10:00 до 18:30 часа.
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
e-mail: kursovete@gmail.com
web: www.kursovete.com
http://obiavidnes.com/obiava/78081/letni-ezikovi-vakancii-v-marbela-ispaniya

Учи испански във Валенсия!
Курсовете от Нас, знанията от Вас!
Възраст: 16 + години
Център „Родина” организира летни езикови програми по испански език във Валенсия, Испания. Различните курсове са
подходящи за всички, които желаят да усъвършенстват познанията си, без значение от възрастта.
Учебните бази са специално подбрани и отговарят на съвременните изисквания. Класните стаи са широки, просторни и
светли. Всеки курс включва удобно настаняване и седмичен план за хранене.
Цени за курс + настаняване и полупансион:
• 2 седмици = € 730
• 3 седмици = € 1060
• 4 седмици = € 1390
"РОДИНА" - България
За контакт с НАС:
гр.София 1000, ул. ген. Гурко 74
от 10:00до 18:30 часа.
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Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
e-mail: kursovete@gmail.com
web: www.kursovete.com
http://obiavidnes.com/obiava/78080/uchi-ispanski-vyv-valensiya

Eзикови ваканции в Барселона, Испания!
Бъди на нашия купон!
Възраст: 16 + години
С езикова ваканция в Барселона имате възможност да упражните своя испански език в реална среда, наслаждавайки се
едновременно на хилядите варианти за забавление и отдих, които страната предлага.
Всеки курс е внимателно подбран, за да се чувствате максимално комфортно и спокойно по време на престоя си в
Испания.
Езиковите програми на „Родина” са подходящи за всички възрасти. Настаняването е няколко вида, като базите са
разположени в близост до учебните сгради.
Цени за курс + настаняване и полупансион:
• 2 седмици = € 722
• 3 седмици = € 1048
• 4 седмици = € 1350
"РОДИНА" - България
За контакт с НАС:
гр. София 1000, ул. ген. Гурко 74
от10:00 до 18:30 часа.
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
e-mail: kursovete@gmail.com
web: www.kursovete.com
http://obiavidnes.com/obiava/78079/ezikovi-vakancii-v-barselona-ispaniya

Курсове по немски език в Дюселдорф
Езикови ваканции - ГЕРМАНИЯ
През нашите очи – виждаш своите мечти!
Възраст: 16 + години
Съчетайте езиковата подготовка с многобройни възможности за развлечение. Езиковите курсове на „Родина” в
Дюселдорф са подходящи за хора от всички възрасти. Те позволяват да опознаете немската култура, език и традиции,
както и да практикувате наученото в реална среда.
Предлагат се както стандартни летни езикови курсове в Германия, така и интензивни, подготовка за специализирани
изпити за кандидатстване за университети и др. Освен всичко това, програмите включват екскурзии, спортни занимания
и развлекателни програми.
Настаняването и хранителният план са съобразени с изискванията на кандидатите, а учебните бази са напълно
оборудвани и специално подбрани.
Цени за курс + настаняване и полупансион:
• 2 седмици = € 780
• 3 седмици = € 1165
• 4 седмици = € 1460
„РОДИНА” - България
За контакт с НАС:
гр.София 1000, ул. Ген. Гурко №74
Раб. Време: 10:00 - 18:30 часа
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
e-mail: kursovete@gmail.com
web: www.kursovete.com
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http://obiavidnes.com/obiava/78078/kursove-po-nemski-ezik-v-dyuseldorf

Езикови курсове и ваканции по немски език в Мюнхен
Курсовете от Нас, знанията от Вас!
Възраст: 16 + години
Елате за да чуете, видите и изберете най-подходящия за Вас курс в Германия!
Център „Родина” организира летни езикови програми по немски език в Германия. Различните курсове са подходящи за
всички, които желаят да усъвършенстват познанията си, без значение от възрастта. Езикови курсове в Германия са
отличен избор, за да подобрите своят език.
Учебните бази са специално подбрани и отговарят на съвременните изисквания. Всеки курс включва удобно настаняване и
седмичен план за хранене.
Цени за курс + настаняване и полупансион:
• 2 седмици = € 840
• 3 седмици = € 1250
• 4 седмици = € 1660
„РОДИНА” - България
За контакт с НАС:
гр. София 1000, ул. Ген. Гурко №74
Раб. Време: 10:00 - 18:30 часа
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
e-mail: kursovete@gmail.com
web: www.kursovete.com
http://obiavidnes.com/obiava/78077/ezikovi-kursove-i-vakancii-po-nemski-ezik-v-myunhen

Езикови курсове по немски език за възрастни в Берлин
Живей без граници! Пътувай с Родина!
Възраст: 16 + години
Езиковите програми за обучение в Германия на „Родина” - Берлин, са както интересни, така и полезни предложения за
деца, ученици и студенти, които искат да се запознаят с баварската култура, език и традиции. За курсистите е
предвидена специална развлекателна програма. Настаняването и пансионът (храна) са съобразени с изискванията на
кандидатите, а учебните бази са напълно оборудвани и специално подбрани.
Цени за курс + настаняване и полупансион:
• 2 седмици = € 900
• 3 седмици = € 1295
• 4 седмици = € 1662
„РОДИНА” - България
За контакт с НАС:
гр. София 1000, ул. Ген. Гурко №74
Раб. Време: 10:00 - 18:30 часа
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
e-mail: kursovete@gmail.com
web: www.kursovete.com
http://obiavidnes.com/obiava/78076/ezikovi-kursove-po-nemski-ezik-za-vyzrastni-v-berlin

Езикови курсове по немски език във Франкфурт
Бъди на нашия купон!
Възраст: 16 + години
С езикова ваканция в Германия имате възможност да упражните своя немски език в реална среда, наслаждавайки се
едновременно на хилядите варианти за забавление и отдих, които страната предлага. Курсовете по немски език в
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Германия, Франкфурт са разнообразни и с различна продължителност – от 2-седмични курсове през лятната ваканция до
курсове за подготовка за изпити.
Цени за курс + настаняване и полупансион:
• 2 седмици = € 840
• 3 седмици = € 1250
• 4 седмици = € 1660
„РОДИНА” - България
За контакт с НАС:
гр. София 1000, ул. Ген. Гурко №74
Раб. Време: 10:00 - 18:30 часа
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
e-mail: kursovete@gmail.com
web: www.kursovete.com
http://obiavidnes.com/obiava/78075/ezikovi-kursove-po-nemski-ezik-vyv-frankfurt

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/78074/detektivska-agenciya-foks--razkriva-izneveri-izdirva-lica-spravki

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
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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/78073/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-foks-predlaga-pylen-nabor-ot-detektivski-u

A4tech G11-580FX-1
A4tech G11-580FX-1, безжична, черна, вградена литиева батерия
http://obiavidnes.com/obiava/78072/a4tech-g11-580fx-1

Частен Детектив Иван Иванов- Изневярата и Предателст
Частна Детективска агенция-Фокс.
Дейността на детективска агенция Фокс се извършва
на територията на цяла България, напълно дискретно!
-Разкрива изневери,издирва личности
-фирмено разследване и бизнес проблеми,
-Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.
-Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация.
- и други...
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана от Детективска Агенция Фокс с
бивши служители на МВР и дългогодишен опит!
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://detective-bg.com
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Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/78071/chasten-detektiv-ivan-ivanov--iznevyarata-i-predatelstvoto

Английски – ВТОРО ниво Pre –intermediate
Езикова школа Абилити организира курс по общ Английски.- ВТОРОнивоPre -intermediate
Цена 250 лв Продължителност -50 учебни часа.В цената не е включена цената на учебника .
Занятията се провеждат по системата New Headway the Third edition – Pre-Intermediate. Включени са аудио и видео уроци
в учебния план .
Предлагаме малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/78070/angliyski--vtoro-nivo-pre-intermediate

Подготовка за изпити IELTS , TOEFL ,FCE , CAE
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуална и полу – индивидуална подготовка по Английски език за изпити IELTS
,TOEFL ,FCE в удобно за Вас време.
Продължителност - 30 занятия.
Цена – 20 лева за занятие .
Таксата за курса включва учебните материали .
Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и допълнителни материали, съобразени с
нуждите на обучаващите се.
Подготовката включва интерактивни задачи, свързани с изискванията за успешно представяне на изпита за
сертифициране на познанията и уменията :
Четене, слушане и устен отговор на въпрос.
Слушане и устен отговор на въпрос.
Четене, слушане и писмен отговор на въпрос.
Във всички раздели се тестват уменията , като се правят и анализират текущи практически тестове .
Курсистите се обучават в раздела Разговор, като се запознават с типовете въпроси, критериите и изисквания за
оценяване, структурата и времетраенето на отговора .
Те се упражняват върху теста – разговор , като записват гласовете си и така анализират индивидуалното си ниво по
отношение изискванията на задачата и нейното времетраене.
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/78069/podgotovka-za-izpiti--ielts--toefl-fce--cae

cours de bulgare pour
Ecole de langues “Ability”propose des cours individuels ou en groupe de bulgare pour
http://obiavidnes.com/obiava/78068/cours-de-bulgare-pour-trangers
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Подготовка за езиков сертификат
Учебен център Орбис организира подготовка за изпитите за сертификат по италиански (CELI), испански (DELE),
френски (DELF, DALF за Франция и TCFQ за Канада), португалски (CAPLE) и английски език (TOEFL, Cambridge FCE и
CAE). Разработва се обстойно всеки елемент от формата на съответния изпит (слушане с разбиране, граматичен тест,
писане на есе, устно събеседване, изразяване на писмена и устна реч).
Индивидуалното обучение е 15 лв. на учебен час.
Подготовката се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център "Орбис"
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/78067/podgotovka-za-ezikov-sertifikat

Кандидатстудентски курсове и подготовка за матура
Учебен център Орбис организира подготовка за матура и кандидатстудентски изпити по немски, английски, френски,
испански, италиански, български език и математика. Езиковото обучение включва граматичен преговор, решаване на
тестове и писане на есе. Часовете се провеждат в удобно за учениците и преподавателя време. Цена: 15 лева на учебен
час. При двама курсисти цената е 12 лева на учебен час
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/78066/kandidatstudentski-kursove-i-podgotovka-za-matura

Езиково обучение за ученици от 5 до 7 клас
Учебен център Орбис предлага групово и индивидуално обучение за деца от 5 до 7 клас по английски, немски, италиански,
френски, испански и португалски език. Работи се с подходящи за възрастта езикови системи. В процеса на обучение се
развиват всички умения – слушане, четене с разбиране, говорене и писане. Заниманията се провеждат в удобно за
учениците и преподавателя време. Цена: 10 лв. на учебен час
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/78065/ezikovo-obuchenie-za-uchenici-ot-5-do-7-klas

Подготовка за кандидат-гимназисти
Учебен център Орбис организира индивидуално обучение по български език и математика за приемните изпити след 7-ми
клас. Подготовката е целогодишна в удобно за учениците и преподавателя време. Обучението включва преговор на
учебния материал, тренировъчни тестове и упражнения по формата на изпита, както и провеждане на пробни изпити.
Цена: 12 лева на учебен час. При двама курсисти цената е 10 лева на учебен час.
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/78064/podgotovka-za-kandidat-gimnazisti
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Немски език - Индивидуално и в малки групи
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуално обучение и в малки групи по Немски език в удобно за Вас време.
Предлагаме посещения и в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и
допълнителни материали, съобразени с нуждите на обучаващите се. Предлагаме различни отстъпки и възможност за
разсрочено плащане.
Цена 10 лева на учебен час
Предлагаме:
Подготовка за сертификати
Подготовка за матури
Подготовка за работа в Германия
Подготовка на деца и ученици
Разговорни курсове за поддържане на езиковата квалификация
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/78063/nemski-ezik---individualno--i-v-malki-grupi

Индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по италиански, френски, испански, португалски, румънски,
английски, немски, фински, унгарски, гръцки, турски, шведски и български език. Обучението се провежда във всички нива
според Европейската езикова рамка (А1-C2) в удобно за курсиста и преподавателя време. Цената е 10 лева на учебен час.
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/78062/individualno-obuchenie

Езикови курсове
Учебен център Орбис организира вечерни, съботни и неделни курсове по италиански, френски, испански, португалски,
румънски, английски, немски, фински, унгарски, гръцки, турски и български език. Нивата са съобразени с Европейската
езикова рамка (А1 – C2). Вечерните курсове се провеждат от 18.30 до 20.30, а съботните и неделните между 10.30 и
18.00 часа. Цената варира от 200 до 300 лева в зависимост от курса. Обучението се води от квалифицирани
преподаватели с опит.
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/78061/ezikovi-kursove

Belkin CNS08frT
Belkin CNS08frT, разклонител със защита, 8 гнезда, автоматичен таймер за изключване
http://obiavidnes.com/obiava/78060/belkin-cns08frt

Вентилатор 120mm
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Вентилатор 120mm, Arctic Fan F12, Fluid Dynamic Bearing
http://obiavidnes.com/obiava/78059/ventilator-120mm

Превод и легализация на официални документи
Лицензирана агенция за преводи и легализации Нов Век предлага преводи на техническа документация, правни,
медицински, икономически, художествени текстове и др. Заверка и легализация на документи във всички институции.
гр. София, бул. Васил Левски 1Б
тел: 02 49 00 756
моб.тел.: 0895 60 71 50
E - mail: sofia@nov-vek.org
Уеб страница: www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/78058/prevod-i-legalizaciya-na-oficialni-dokumenti

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: 26.03.2014г. Дни за провеждане: сряда и петък.
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/78057/kurs-po-frenski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni-nivo-v2

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: 25.03.2014г. Дни за провеждане: вторник и четвъртък
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/78056/kurs-po-frenski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni-nivo-v1

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: 26.03.2014г. Дни за провеждане: сряда и петък.
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/78055/kurs-po-frenski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni-nivo-a2

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: 25.03.2014г. Дни за провеждане: вторник и четвъртък
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
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http://obiavidnes.com/obiava/78054/kurs-po-frenski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni-nivo-a1

Курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за ученици, ниво В2
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: 25.03.2014г. Дни за провеждане: вторник и четвъртък или събота и неделя
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/78053/kurs-po-frenski-ezik-za-uchenici-nivo-v2

Курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за ученици, ниво В1
Курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за ученици, ниво В1
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система “Echo”, безплатно определяне на входното ниво, 10 текущи теста и
сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен график и занятия в центъра на София.
Цена: 300лв
Начало: 26.03.2014г. Дни за провеждане: сряда и петък или събота и неделя
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/78052/kurs-po-frenski-ezik-za-uchenici-nivo-v1

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: 25.03.2014г. Дни за провеждане: вторник и четвъртък или събота и неделя
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/78051/kurs-po-frenski-ezik-za-uchenici-nivo-a2

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: 26.03.2014г. Дни за провеждане: сряда и петък или събота и неделя
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/78050/kurs-po-frenski-ezik-za-uchenici-nivo-a1

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: 26.03.2014г. Дни за провеждане: сряда и петък или събота и неделя
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/78049/kurs-po-nemski-ezik-za-uchenici--nivo-v1

Страница 41/141

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

16.03.2014

Курс по НЕМСКИ ЕЗИК за ученици , НИВО А2
Курс по НЕМСКИ ЕЗИК за ученици , НИВО А2
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Max Hueber” – “Shritte international” или “ Planet
”, безплатно определяне на входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков
паспорт. Удобен график и занятия в центъра на София.
Цена: 280лв
Начало: 25.03.2014г. Дни за провеждане: вторник и четвърък или събота и неделя
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/78048/kurs-po-nemski-ezik-za-uchenici--nivo-a2

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: 26.03.2014г. Дни за провеждане: сряда и петък или събота и неделя
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/78047/kurs-po-nemski-ezik-za-uchenici--nivo-a1

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: 25.03.2014г. Дни за провеждане: вторник и четвъртък
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/78046/kurs-po-nemski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni--nivo-v1

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: 26.03.2014г. Дни за провеждане: сряда и петък
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/78045/kurs-po-nemski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni-nivo-a2

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: 25.03.2014г. Дни за провеждане: вторник и четвъртък
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
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http://obiavidnes.com/obiava/78044/kurs-po-nemski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni-nivo-a1

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: 25.03.2014г. Дни за провеждане: вторник и четвъртък или събота и неделя
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/78043/kurs-po-angliyski-ezik-za-uchenici-nivo-v2

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: 26.03.2014г. Дни за провеждане: сряда и петък или събота и неделя
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/78042/kurs-po-angliyski-ezik-za-uchenici--nivo-v1

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: 25.03.2014г. Дни за провеждане: вторник и четвъртък или събота и неделя
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/78041/kurs-po-angliyski-ezik-za-uchenici--nivo-a2

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: 26.03.2014г. Дни за провеждане: сряда и петък или събота и неделя
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/78040/kurs-po-angliyski-ezik-za-uchenici-nivo-a1

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: 26.03.2014г. Дни за провеждане: сряда и петък или събота и неделя

Страница 43/141

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

16.03.2014

За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/78039/kurs-po-angliyski-ezik-za-uchenici-nivo-a1

Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, НИВО B2
Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, НИВО B2
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Оксфорд” -“New English File”, безплатно
определяне на входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен
график и занятия в центъра на София.
Цена: 370лв
Начало 26.03.2014г. Дни за провеждане: сряда и петък
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/78038/kurs-po-angliyski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni--nivo-b2

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 25.03.2014г. Дни за провеждане: вторник и четвъртък
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/78037/kurs-po-angliyski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni-nivo-b1

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 26.03.2014г. Дни за провеждане: сряда и петък
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/78036/kurs-po-angliyski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni-nivo-a2

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: 25.03.2014г. Дни за провеждане: вторник и четвъртък
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/78035/kurs-po-angliyski--ezik-za-studenti-i-vyzrastni--nivo-a1

Вентилатор 120mm
Вентилатор 120mm, Arctic Fan F12 Pro, Fluid Dynamic Bearing
http://obiavidnes.com/obiava/78034/ventilator-120mm

Персийско късокосместо мъжко коте
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Развъдник предлага на вашето внимание персийско късокосместо мъжко котенце от елитни родители.Цената на котето
е 250 лв. Всички котета при напускане на развъдника имат изградени хигиенни навици, ваксинирани, обезпаразетени
вътрешно и външно, социализирани, с добър нрав и препоръки при отглеждане. тел: 0885246459
http://obiavidnes.com/obiava/78033/persiysko-kysokosmesto-myjko-kote

Продавам парцел - обл.Пазарджик , магистрала Тракия , комплекс ШЕЛ
УПИ 24 дка – „Търговия и услуги”.Имота е частично ограден и има 200 метра лице на обслужващия път за комплекс
'ШЕЛ' и „Макдоналдс”.При детелината на магистрала „Тракия” за гр.Пазарджик .Предстои поставяне на собствен
трафопост 400kw.Може да се закупи и част от имота.До парцела има 11дка търговски комплекс 'АУТЛЕТ ВИА ТРАКИА'
и мотел с ресторант.Разполагам с идеен проект за 2000кв.м.застроена площ(магазин,кафе,автосервиз,автомивка за
товарни коли,детска площадка,ресторант)+паркинг за 88 тира и 174 леки коли.Цена 50 евро на кв.м.
http://obiavidnes.com/obiava/78032/prodavam-parcel---oblpazardjik--magistrala-trakiya--kompleks-shel

Продавам парцел - обл.Пазарджик , с.Ивайло
УПИ-„Търговия и услуги” - 20 дка. на 800м. от Пазарджик на пътя за магистрала „Тракия”, срещу зеленчуковия пазар
при с.Драгор. Със сменен статут и лице на пътя 100м.Ток и вода на 500 м от с.Ивайло.Цена 20 евро на кв.м.Може да се
закупи и част от парцела.
http://obiavidnes.com/obiava/78031/prodavam-parcel---oblpazardjik--sivaylo

Продавам парцел - обл.Пазарджик , с.Ивайло
УПИ-„Търговия и услуги” - 20 дка. на 800м. от Пазарджик на пътя за магистрала „Тракия”, срещу зеленчуковия пазар
при с.Драгор. Със сменен статут и лице на пътя 100м.Ток и вода на 500 м от с.Ивайло.Цена 20 евро на кв.м.Може да се
закупи и част от парцела.
http://obiavidnes.com/obiava/78030/prodavam-parcel---oblpazardjik--sivaylo

Вентилатор 120mm
Вентилатор 120mm, Arctic Fan F12 Pro PWM, Fluid Dynamic Bearing
http://obiavidnes.com/obiava/78029/ventilator-120mm

Продавам парцел - обл.Пазарджик , магистрала Тракия , детелина П азарджик
Земя 6500кв.м с лице на единствения изходен път Пазарджик –магистрала „Тракия” 34м.Отдясно преди детелината на
50 метра. Ток и вода на 200 метра от с.Сарая.Цена 11 лв/кв.м.
http://obiavidnes.com/obiava/78028/prodavam-parcel---oblpazardjik--magistrala-trakiya--detelina-p-azardjik

Продавам УПИ на стария път Пазарджик - Пловдив
Продавам УПИ на стария път Пазарджик- Пловдив ,след моста на река Луда Яна,на 2,5км от Пазарджик,Преди с.Мало
Конаре.Лице на пътя 45 метра.Сменен статут за търговия и услуги.Ток до пътя.Може да се продаде и само половината
от парцела.Цена 8 евро /кв.м
http://obiavidnes.com/obiava/78027/prodavam-upi-na-stariya-pyt-pazardjik---plovdiv

Продавам парцел - обл.Пазарджик , магистрала Тракия
УПИ,намиращо се на 65км. от гр.София,до бензиностанция и голям паркинг на 'ПЕТРОЛ' при отклонението на
магистрала „Тракия” за Велинград,до с.Церово.Изготвени трасета за ток и вода.Ток в самия имот,вода на около 100
метра.
С денивелация над нивото на магистралата.Имота се вижда от около 10 километра.320кв.м са с променен
статут,готови за проектиране,останалото е земеделска земя.Цената е 5 евро на кв.м.
http://obiavidnes.com/obiava/78026/prodavam-parcel---oblpazardjik--magistrala-trakiya

Водоустойчив шперплат за кофраж директен вносител
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Планет Строй 2008 ООД е директен вносител на:
http://obiavidnes.com/obiava/78025/vodoustoychiv-shperplat-za-kofraj-direkten-vnositel

Продавам парцел - обл.Пазарджик , магистрала Тракия
УПИ,намиращо се на 65км. от гр.София,до бензиностанция и голям паркинг на 'ПЕТРОЛ' при отклонението на
магистрала „Тракия” за Велинград,до с.Церово.Изготвени трасета за ток и вода.Ток в самия имот,вода на около 100
метра.
С денивелация над нивото на магистралата.Имота се вижда от около 10 километра.320кв.м са с променен
статут,готови за проектиране,останалото е земеделска земя.Цената е 5 евро на кв.м.
http://obiavidnes.com/obiava/78024/prodavam-parcel---oblpazardjik--magistrala-trakiya

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/78023/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/78022/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-pazardjik-plovdiv-sliven-haskovo-yambol-

Сделки с търговски предприятия-АД ЕАД ООД ЕООД и др. със задължения.
INVESTCONSULT GROUP-СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРАВНИ УСЛУГИ
Специализация в обслужването на мултинационални корпоративни клиенти;
Преговори и посредничество за корпоративни клиенти при бизнес сделки;
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Представителство на дружества пред административни, банкови и държавни институции в страната и чужбина;
Изготвяне на договори, свързани с предмета на дейност на корпоративните клиенти;
Бизнес,корпоративно,търговско,Застрахователно и Данъчно право.Безплатна Адвокатска Помощ на пострадали от
ПТП.
Покупко - Продажба На Бизнес-Достъп до голям брой купувачи,Водене на преговори с потенциални купувачи, за постигане
на максимално задоволителни за двете страни условия.
Подготовка на необходимата документация.
Купуваме фирми със финансови,юридически проблеми,пред фалит,несъстоятелност.
Освобождаваме ви от юридическа,финансова и солидарна отговорност за един час.
Ето защо не се колебайте да изберете услугите на InvestConsult Group.
тел.0897558320 0885017754 за контакти от цялата страна.
http://obiavidnes.com/obiava/78021/sdelki-s-tyrgovski-predpriyatiya-ad-ead-ood-eood-i-dr-sys-zadyljeniya

ХИТ! НОВО! ОТСЛАБНЕТЕ 3-6 кг. ЗА СЕДМИЦА! КАК?**от 28 на 4,80 лв.!
НОВО! СВЕТОВЕН ХИТ! ОТСКОРО И У НАС! ИЗНЕНАДВАЩИ РЕЗУЛТАТИ!
ОТСЛАБНЕТЕ СЪС СИЛИКОНОВИ МАГНИТНИ
(шоково намаление за 2 бр. 4,80 лв. за 4 бр. 8 лв.!)

ПРЪСТЕНИ ЗА ПАЛЦИТЕ НА КРАКАТА

** ПЪРВИТЕ КЛИЕНТКИ ИЗПОЛЗВАЛИ МАГНИТНИТЕ ПРЪСТЕНИ ПРИЯТНО
ИЗНЕНАДАНИ, ЧЕ САМО ЗА СЕДМИЦА ОТСЛАБНАЛИ от 3 до 6 кг.!!!
** ДОКАЗАНО БЪРЗО И БЕЗПРОБЛЕМНО ОТСЛАБНЕТЕ БЕЗ ДИЕТИ, ГЛАДУВАНЕ
И БЕЗРЕЗУЛТАТНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТСЛАБВАНЕ!

И ВСЯКАКВИ МЪЧИТЕЛНИ

Магнитнитe силиконови пръстени за отслабване, китайски патент, въздействат чрез магнитно поле върху
акупунктурната точка “ИнБай” в основата на палците на краката. Във всеки пръстен е вграден мощен магнит (1100 по
Гаус).
Силиконовите пръстени са заредени с отрицателни йони и чрез магнитните импулси масажират и стимулират
ускоряване на метаболизма, стягат отпуснатите мускули по бедрата, корема и ръцете.
Пръстените подпомагат за бързо изгаряне на телесните мазнини, подобряват кръвообръщението на тялото и
понижават холестерола.Те са удобни за носене, лесно се почистват и практически са невидими. Диаметърът на
разтягащите се силиконови пръстени е 2,5 см., а широчината 1,5 см.
Пръстените се поставят в основата на палците на краката с издадената част на магнита навътре. Магнитът
трябва да е разположен в средата под пръста.
Ефектът от носенето на пръстените само 20 мин. се равнява на 1 час ходене.
Пръстените намаляват тежестта на тялото върху краката и спомагат за правилна походка и стойка при ходене.
Произход: Китай
ПРОМОЦИОНАЛНА ШОКОВА ЦЕНА: 4,80 лв. за комплект: 2 бр.
Намаление 8 лв. за два комплекта- 4 бр.
ПОКУПКИ:
София, пазар "БОРОВО", павилион № 12
(срещу входа на супермаркет "Европа")
или по куриер на Еконт Експрес с наложен платеж; такса при получаване
от офиса 3,50 лв., а до адрес 5,40 лв. и получаване на следващия ден,
а до селища без офис на Еконт до адрес 6,70 лв. и получаване до три дни.
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Ползва се намаление на куриерската такса -20%!
КОНТАКТИ:
0887/255 692; 02/855 26 35
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ:
www.albo-bg.com
www.albobg.com
http://obiavidnes.com/obiava/78020/hit-novo-otslabnete-3-6-kg-za-sedmica-kakot-28-na-480-lv

INVESTCONSULT GROUP-СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРАВНИ УСЛУГИ
INVESTCONSULT GROUP-СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРАВНИ УСЛУГИ
Специализация в обслужването на мултинационални корпоративни клиенти;
Преговори и посредничество за корпоративни клиенти при бизнес сделки;
Представителство на дружества пред административни, банкови и държавни институции в страната и чужбина;
Изготвяне на договори, свързани с предмета на дейност на корпоративните клиенти;
Бизнес,корпоративно,търговско,Застрахователно и Данъчно право.Безплатна Адвокатска Помощ на пострадали от
ПТП.
Покупко - Продажба На Бизнес-Достъп до голям брой купувачи,Водене на преговори с потенциални купувачи, за постигане
на максимално задоволителни за двете страни условия.
Подготовка на необходимата документация.
Купуваме фирми със финансови,юридически проблеми,пред фалит,несъстоятелност.
Освобождаваме ви от юридическа,финансова и солидарна отговорност за един час.
Ето защо не се колебайте да изберете услугите на InvestConsult Group.
тел.0897558320 0885017754 за контакти от цялата страна.
http://obiavidnes.com/obiava/78019/investconsult-group-specializirani-pravni-uslugi

ХИТ! НОВО! ОТСЛАБНЕТЕ 3-6 кг. ЗА СЕДМИЦА! КАК?**от 28 на 4,80 лв.!
НОВО! СВЕТОВЕН ХИТ! ОТСКОРО И У НАС! ИЗНЕНАДВАЩИ РЕЗУЛТАТИ!
ОТСЛАБНЕТЕ СЪС СИЛИКОНОВИ МАГНИТНИ
(шоково намаление за 2 бр. 4,80 лв. за 4 бр. 8 лв.!)

ПРЪСТЕНИ ЗА ПАЛЦИТЕ НА КРАКАТА

** ПЪРВИТЕ КЛИЕНТКИ ИЗПОЛЗВАЛИ МАГНИТНИТЕ ПРЪСТЕНИ ПРИЯТНО
ИЗНЕНАДАНИ, ЧЕ САМО ЗА СЕДМИЦА ОТСЛАБНАЛИ от 3 до 6 кг.!!!
** ДОКАЗАНО БЪРЗО И БЕЗПРОБЛЕМНО ОТСЛАБНЕТЕ БЕЗ ДИЕТИ, ГЛАДУВАНЕ
И БЕЗРЕЗУЛТАТНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТСЛАБВАНЕ!

И ВСЯКАКВИ МЪЧИТЕЛНИ

Магнитнитe силиконови пръстени за отслабване, китайски патент, въздействат чрез магнитно поле върху
акупунктурната точка “ИнБай” в основата на палците на краката. Във всеки пръстен е вграден мощен магнит (1100 по
Гаус).
Силиконовите пръстени са заредени с отрицателни йони и чрез магнитните импулси масажират и стимулират
ускоряване на метаболизма, стягат отпуснатите мускули по бедрата, корема и ръцете.
Пръстените подпомагат за бързо изгаряне на телесните мазнини, подобряват кръвообръщението на тялото и
понижават холестерола.Те са удобни за носене, лесно се почистват и практически са невидими. Диаметърът на
разтягащите се силиконови пръстени е 2,5 см., а широчината 1,5 см.
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Пръстените се поставят в основата на палците на краката с издадената част на магнита навътре. Магнитът
трябва да е разположен в средата под пръста.
Ефектът от носенето на пръстените само 20 мин. се равнява на 1 час ходене.
Пръстените намаляват тежестта на тялото върху краката и спомагат за правилна походка и стойка при ходене.
Произход: Китай
ПРОМОЦИОНАЛНА ШОКОВА ЦЕНА: 4,80 лв. за комплект: 2 бр.
Намаление 8 лв. за два комплекта- 4 бр.
ПОКУПКИ:
София, пазар "БОРОВО", павилион № 12
(срещу входа на супермаркет "Европа")
или по куриер на Еконт Експрес с наложен платеж; такса при получаване
от офиса 3,50 лв., а до адрес 5,40 лв. и получаване на следващия ден,
а до селища без офис на Еконт до адрес 6,70 лв. и получаване до три дни.
Ползва се намаление на куриерската такса -20%!
КОНТАКТИ:
0887/255 692; 02/855 26 35
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ:
www.albo-bg.com
www.albobg.com
http://obiavidnes.com/obiava/78018/hit-novo-otslabnete-3-6-kg-za-sedmica-kakot-28-na-480-lv

Вентилатор 120mm
Вентилатор 120mm, Arctic Fan F12 Pro TC
http://obiavidnes.com/obiava/78017/ventilator-120mm

Бързи кредити Онлайн от 500 до 1500 лв на burzikrediti.bg
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

Супер Бързи кредити от 500 до 1500 лв само 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/78016/super-byrzi-krediti-ot-500-do-1500-lv-samo-na-burzikreditibg

Лесни и бързи пари Онлайн от burzikrediti.bg само за вас от 500 до 1500 лв.

Страница 49/141

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

16.03.2014

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

Бързи кредити от 500 до 1500 лв само за 15минути.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/77770/byrzi-krediti-ot-500-do-1500-lv-samo-za-15minutiburzikreditibg

Супер Бързи кредити от 500 до 1500 лв само на burzikrediti.bg
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/77634/super-byrzi-krediti-ot-500-do-1500-lv-samo-na-burzikreditibg

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

Финансова Институция Опуска Заем Срещу Ипотека до 200 000 лв на burzikrediti.bg
Финансова Институция Отпуска Заем Срещу Ипотека до 200 000 лв на burzikrediti.bg
Бързи Ипотечени кредит от 3000 до 200 000лв.
С ипотека на недвижим имот.
Без такса за оценка на имота.
Без доказване на доходи.
Без такса управление на кредита.
Без промяна на лихвените условия.
Погасяване на заема предсрочно без наказателна лихва.
Срок за погасяване от 1м до 60м.
Усвояване до 3 дни.
За градовете София и Перник.
Разплащанята се извършват по банков път.
Тел: 0877 99 99 60
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/57078/finansova-instituciya-opuska-zaem-sreshtu-ipoteka-do-200-000-lv-na-burzikreditibg
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Вентилатор 120mm
Вентилатор 120mm, Arctic Fan F12 PWM, Fluid Dynamic Bearing
http://obiavidnes.com/obiava/78015/ventilator-120mm

Количка движеща се по стени и тавани
Количка движеща се по стени и тавани
ХИТ на СВЕТОВНИЯ ПАЗАР ЗА ДЕТСКИ и ТИНЕЙДЖЪРСКИ ЗАБАВЛЕНИЯ !!!
Нека Вашето дете бъде сред първите !
Преодолейте гравитацията !
Идеален подарък за Вашето дете ! Автомобилчето се движи с еднакъв успех по вертикални стени,
стъкла, огледала и всичко друго, за което се сетите
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/78014/kolichka-dvijeshta-se-po-steni-i-tavani

Вентилатор с водна мъгла
Вентилатор с водна мъгла
Особено подходящ както за заведения и търговски обекти, така също и за собствената ви градина или тераса.
Осигурете комфорта си през летните жеги!
Вентилаторът, произвеждащ водна мъгла осезателно понижава околната температура, повишава влажността,
спомага за прогонването на нежеланите насекоми, отстранява прах и вредни частици във въздуха.
Посредством ултразвук, този иновативен модел вентилатор превръща водата в мъгла с големина на микрокапката до 3
микрона.
Образуваните микрокапки поглъщат топлинната енергия от въздуха и се изпаряват.
Температурата се понижава с до 8°C. Създава се приятен хладен бриз.
Колкото по-горещ и сух е обкръжаващия въздух, толкова по-интензивно е изпарението, a съответно и охлаждането.
Гаранционен срок: 12 месеца
Произход: Китай
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/78013/ventilator--s-vodna-mygla

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

С Йоши Блейд се реже лесно и прецизно! Острието на Йоши Блейд не ръждясва и не корозира!
Остро е като бръснач и се изтъпява до 10 пъти по-бавно от стомана. Винаги е като ново и
запазва безупречен вид!
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/78012/keramichen-noj-i-keramichna-belachka

йонизатори Озонотор за въздух и вода
йонизатори Озонотор за въздух и вода.
Нашият магазин предлага на своите клиенти Озонотор за въздух и вода.
Устройството произвежда озон от кислорода във въздуха и образува отрицателни йони,
които премахват замърсявания и миризми и спомагат за унищожаването на болестотворни организми.
”БГ магазин” разполага и с йонизатори – Йонизатор ”AEROION” и Йонизатор и генератор на озон ”M Fresh”. За повече
информация относно изброените уреди се свържете с нас или посетете нашия сайт.
Прочистете вдишвания от Вас въздух, дарявайки си здраве.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
ww.market99.net
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/78011/yonizatori-ozonotor-za-vyzduh-i-voda

Magic Ex Hose Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Magic Ex Hose
Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Сгънат 8 метра - разгънат 23 метра
Подарък пистолет с 5 режима на пръскане
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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/78010/magic-ex-hose--magicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-pyti

Турмалинова чаша
Турмалинова чаша
Турмалинова „оздравителна” чаша с функция за неутрализиране на примесите и активация на водата
Тази чаша е разработена на основата на съвременните нанотехнологии с използването на специален минерал,
който е способен за кратко време да очисти водата и да активира нейните полезни свойства.
Колкото по дълго се съхранява водата в тази чаша, толкова по-активна става тя.
Това става благодарение на кристалите турмалин, които се намират на дъното ? .
Турмалинът излъчва инфрачервени вълни, предизвиква ядрено-магнитен резонанс и превръща макро молекулите на водата
в микромолекули.
Тази вода в цял свят се нарича ниско молекулярна вода.
Характеристики на водата: повишени разтварящи, разграждащи и обменни действия.
Функции на чашата:
· има мощна антибактериална функция;
· ефективно унищожава стафилококите във водата;
· няколко пъти намалява съдържанието на такива вредни вещества като олово и флуорит.
Продължителното използване на такава вода помага за:
· активация на клетките;
· намаляване на киселинността в кръвта;
· подобряване на микроциркулацията;
· нормализиране на артериалното налягане;
· извеждане на шлаките и токсините от организма;;
· отстраняване на запек
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Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/78009/turmalinova-chasha

Вентилатор 120mm
Вентилатор 120mm, Arctic Fan F12 TC, Fluid Dynamic Bearing
http://obiavidnes.com/obiava/78008/ventilator-120mm

Вентилатор 80mm
Вентилатор 80mm, Arctic Fan F8, Fluid Dynamic Bearing
http://obiavidnes.com/obiava/78007/ventilator-80mm

Вентилатор 80mm
Вентилатор 80mm, Arctic Fan F8 Pro, Fluid Dynamic Bearing
http://obiavidnes.com/obiava/78006/ventilator-80mm

Вентилатор 80mm
Вентилатор 80mm, Arctic Fan F8 Pro PWM, Fluid Dynamic Bearing
http://obiavidnes.com/obiava/78005/ventilator-80mm

Вентилатор 80mm
Вентилатор 80mm, Arctic Fan F8 Pro TC
http://obiavidnes.com/obiava/78004/ventilator-80mm

Вентилатор 80mm
Вентилатор 80mm, Arctic Fan F8 PWM, Fluid Dynamic Bearing
http://obiavidnes.com/obiava/77957/ventilator-80mm

Вентилатор 80mm
Вентилатор 80mm, Arctic Fan F8 TC, Fluid Dynamic Bearing
http://obiavidnes.com/obiava/77895/ventilator-80mm

Вентилатор 92mm
Вентилатор 92mm, Arctic Fan F9, Fluid Dynamic Bearing
http://obiavidnes.com/obiava/77894/ventilator-92mm

Вентилатор 92mm
Вентилатор 92mm, Arctic Fan F9 Pro, Fluid Dynamic Bearing
http://obiavidnes.com/obiava/77893/ventilator-92mm

Проточен озонатор за мивка
Проточен озонатор за мивка – за да разполагате с пречистена, дезинфектираща, антибактериална, обезмирисяваща и
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лековита вода веднага, след като пуснете кранчето на водата у дома или в офис, кухня, ресторант, хотел, болница,
училище, фитнес зала, спа център, летище, приют за животни, обществена пералня, баня, тоалетна и т.н. Най-нова
технология - напълно безшумен, безопасен и с дълъг живот уред (мин 5 години). Лесен за монтаж и употреба. Топ
електронен модел, защитен с 6 патента. CE сертифициран. За подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net или
се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/78003/protochen-ozonator-za-mivka

Озонатори за въздух и вода – ТехноМаг
Озонатори за въздух и вода – най-надеждните модели – Пречистват вода за пиене и миене, дезинфекцират и лекуват
(зъби, венци, стомашно-чревни болести, кожни заболявания и всякакви рани; за дълбоко почистване, омекотяване и
предпазване от стареене на кожата). Почистват и обезпаразитяват месо, риба, плодове и зеленчуци. Предпазват от
всякакви зарази, ако сте обработили хранителните продукти с озонирана вода. Пречистват въздуха, премахват лошите
миризми от риба, зеле, цигарен дим, мухъл и др. Предпазват от заразни болести, които се разпространяват чрез въздуха.
Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.tehnomag.net или на тел.02/8298504, 02/4224228, 0884386878
http://obiavidnes.com/obiava/78002/ozonatori-za-vyzduh-i-voda--tehnomag

Електронно устройство за вибрационно пране
Малка, икономична и турбо ефективна пералня – това е устройството за вибрационно пране. С него ще спестите до 80%
електроенергия, вода и перилен препарат. Пестите също място и пари. Можете да го носите навсякъде със себе си.
Качеството на пране е гарантирано - забравете химическото чистене. Дрехите не се мачкат - можете да пропуснете
гладенето. Изключително удобно за пране и на маратонки, гуменки, чанти, изделия от изкуствена кожа и т.н.
Запитвания и поръчки в е-магазина www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994
http://obiavidnes.com/obiava/78001/elektronno-ustroystvo-za-vibracionno-prane

Срещу болести и зарази: Уред за СРЕБЪРНА ВОДА "Volcano Dr Silver 101+"
Създаден по разработка на НАСА - САЩ, уредът е предназначен за подобряване състоянието при повече от 100
труднолечими заболявания, за дезинфекция на вода с неизвестен произход и много други положителни ефекти за
човешкото здраве. Сребърните йони във водата (сребърна вода) са сигурна защита срещу повече от 700 вида вируси и
бактерии, гъбички и паразити, от които страдат една трета от хората на планетата. Предлагаме многофункционален
уред за добиване на сребърна вода, който едновременно с процеса на отделяне на сребърни йони, осигурява магнитна
обработка и структуриране на водата за постигане на максимален биологичен ефект. Напълно дезинфикцирана и полезна
вода за пиене от всякаква чешма можете да си приготвите за по-малко от 1 минута. Малко по-дълго се приготвя
по-концентрирана сребърна вода за ефективно антибактериално и възстановяващо действие при простуда, грип, ангини,
висока температура; гастрити, хранителни отравяния, дезинтерии; кожни болести, изгаряния; дезинфекция и
обработка на плодове и зеленчуци; дезинфекция на вода за къпане на деца, дезинфекция на детски играчки и дрехи и др.
Доверете се на е-магазина за високотехнологич ни продукти www.Tehnomag.net или на тел 02/8298504 , 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/78000/sreshtu-bolesti-i-zarazi-ured-za-srebyrna-voda-volcano-dr-silver-101

Турмалинова наколенка срещу болки в колената
Турмалиновата наколенка е предназначена за превантивна грижа и подобряване на състоянието при болки в областта на
колената, бедрата и прасците, невралгии, спазми на бедрения мускул, отоци и болки в краката, артрози и разтегнати
коленни връзки. Ефективно се прилага за подобряване циркулацията на кръвта в долните крайници. Създадена е по
японска технология с използването на турмалинови кристали, постоянни магнити, бамбукови въглища и органичен
германий, които са имплантирани в трислойна структура на специална тъкан от високотехнологични полимерни влакна.
Вижте подробности и поръчайте в е - магазина или на тел. 02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/77999/turmalinova-nakolenka-sreshtu-bolki-v-kolenata

Уред за икономия на ток – оригиналът – 2 години гаранция от ТехноМаг
Вече 7-ма година предлаганото от «ТехноМаг» енергоспестяващо устройство доказва ефективността си в български
условия и все повече хора се убеждават в неговата потребност. Това интелигентно устройство изпълнява ролята на
своеобразен филтър, който oптимизира локално работата на електрическия кръг, като стабилизира захранващото
напрежение, изчиствайки го от външните нежелани паразитни пикове и падове, които акумулира и вкарва обратно в
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мрежата във вид на допълнителна полезна енергия. Така, чрез натрупване малко по-малко ползването на тази
допълнителна енергия за период от един месец, например, се постига значително намаляване на сметката за
електроенергия, достигаща в някои домакинства до 35%. (Ефективно е преди всичко за консуматори с ел.двигатели –
перални, съдомиялни, хладилници, фризери и т.н.). Устройството е предназначено за един ел.кръг в апартамент, офис,
ресторант, малък хотел или цех с общо натоварване на ел.мрежата до 19 kW. При по-голямо натоварване се слага второ
устройство, и т.н. Включва се в стандартен ел.контакт. Отговаря на всички изисквания за безопасност в ЕС. Две години
гаранция. Цената е 29 лева, с вкл. 20% ДДС. Не губете пари, започнете от днес. Доверете се на е-магазина за
високотехнологични продукти "ТехноМаг" или на тел.02/8298504, 02/4224228. За района на София осигуряваме
ел.специалисти за монтаж на професионалните уреди или извеждане на допълнителни ел.контакти.
http://obiavidnes.com/obiava/77998/ured-za-ikonomiya-na-tok--originalyt--2-godini-garanciya-ot-tehnomag

Алкохолни тестери (дрегери)
Алкохолен тестер (дрегер) – Професионален корейски уред с 4-разреден LCD-дисплей за прецизно измерване на
алкохолното съдържание в диапазон от 0 до 4 промила, независимо от цигарен дим, лекарства, дъвка и други подобни
субстанции в дъха на човека. Подходящ за редовни проверки в транпортни, куриерски, охранителни и други подобни
дейности, свързани с професионално шофиране и неупотреба на алкохол. Притежаващ TUV/CE сертификат. Със сменяем
високопрецизен полупроводников сензор (същият, като в полицейските дрегери). В комплекта: алкални батерии АА 1.5V,
захранващ адаптор за включване в автомобила, 55 броя мундщуци, елегантна чантичка за съхранение и дръжка за
безопасно пренасяне на комплекта, инструкция за експлоатация на български език. 12 месеца гаранция. Цена 192 лв.(с
ДДС). Запитвания и поръчки в е-магазина www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994
http://obiavidnes.com/obiava/77997/alkoholni-testeri-dregeri

Инфрачервена лампа за нагревки Philips 150W
Инфрачервена лампа за нагревки Philips 150W – служи за облекчаване на болки в мускулите и лечение при простудни
заболявания, хреми, бронхити, ревматизъм, ишиас и невралгии. Инфрачервената лампа Philips е оптимизирана за
облекчаване на болки на площ 20 x 30 см, например рамо, лакът, прасец или врат, както и за облекчение при обикновени
настинки. Лампата може да се използва за терапевтични облъчвания, в козметични салони, детски градини, промишлени
предприятия, а така също и в домашни условия. Употребата на инфрачервената лампа способства за повишаване на
защитните сили на организма и устойчивостта му към инфекциозни, простудни, костно-ставни заболявания и др.
Инфрачервеното лъчение е напълно безвредно. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.Tehnomag.net или на
тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/77996/infrachervena--lampa-za-nagrevki-philips-150w

Пластири за детоксикация на организма с безплатна доставка
Пластири за детоксикация на организма - за извличане токсини и отпадни продукти от организма на човека през
стъпалата по време на сън – изключително добър начин за поддържане на добро здраве. Подобряват и регулират
кръвообръщението, извличат токсините, увреждащи организма, възвръщат и балансират енергията в тялото,
нормализират работата на стомашно-чревния тракт. Осигуряват здрав сън и пълноценна почивка. Помагат за избягване
на махмурлук след препиване. Отстраняват синини и отоци от наранявания по кожата. Успокояват болки в
сухожилията (китки, лакти, глезени, колена). Лесни за употреба. Напълно безопасни и изцяло от натурални билкови
продукти. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти www.Tehnomag.net или на тел. 02/8298504, 02/422
422 8, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
Безплатна доставка при поръчка на 30 и повече броя!
http://obiavidnes.com/obiava/77995/plastiri-za-detoksikaciya-na-organizma-s-bezplatna-dostavka

Йонизираща душ-слушалка с филтър от германий и турмалин
Йонизираща душ-слушалка с филтър от германий и турмалин – за домашна спа-терапия с йонизирана по естествен път
(под действието на природни минерали) вода и 8 режима воден масаж. За преодоляване на стреса и умората на тялото и
възстановяване на енергийния баланс, за хидратирана гладка кожа и свежа коса, за стимулиране на кръвообръщението и
подобряване на съня, за пречистване на водата от хлор, токсини и бактерии, за предпазване от кожни заболявания. Само
срещу 33 лв. с ДДС. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти www.Tehnomag.net или на тел.
02/8298504, 02/422 422 8, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/77994/yonizirashta-dush-slushalka-s-filtyr-ot-germaniy-i-turmalin
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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/77993/troyno-kombiniran-ured-za-borba-s-mishki-i-plyhove

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
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/77992/toaletna-sedalka-s-bide-za-topla-i-studena-voda

Комплексна въздухопречиствателна система "8 в 1"
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/77991/kompleksna-vyzduhoprechistvatelna-sistema-8-v-1

Йонизатори от ТехноМаг
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/77990/yonizatori-ot-tehnomag

Плазмен въздухочистител, комбиниран с озонатор
Плазмен въздухочистител, комбиниран с озонатор за въздух и вода – последно поколение технология за пречистване и
стерилизиране на въздуха в помещението. Без консумативи. Плюс функция за озониране на вода и дълбоко пречистване на
хранителни продукти.Този многофункционален уред, освен за домашни условия, се препоръчва за ползване и в здравни, и
медицински заведения, биохимични лаборатории, аптеки, детски градини, училища, магазини, хотели, ресторанти и др. За
подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/77989/plazmen-vyzduhochistitel-kombiniran-s-ozonator

Вентилатор 92mm
Вентилатор 92mm, Arctic Fan F9 Pro PWM, Fluid Dynamic Bearing
http://obiavidnes.com/obiava/77892/ventilator-92mm

Вентилатор 92mm
Вентилатор 92mm, Arctic Fan F9 Pro TC
http://obiavidnes.com/obiava/77890/ventilator-92mm
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Земеделска земя търся от обл.Русе,ШУМЕН,Търговище,Силистра,Разград
Изкупуваме Земеделска Земя в следните области: Видин, Монтана, Враца, Плевен, ВеликоТърново, Ловеч,гр.Севлиево,
Русе, Разград, Търговище,Шумен, Силистра и др. - от собственик! НАЙ- ВИСОКИ ЦЕНИ за- ПЛЕВЕН, Гулянци,
ПОРДИМ, Славяново, ДолнаМитрополия, Горна Митрополия, Искър, БРЕСТ, Загражден, Гиген, Горни и Долни
Дъбник,Мездра, БялаСлатина, Борован, Хайредин, Мизия, Козлудуй, Угърчин, Сухиндол, Коевци, БялаРека, СВИЩОВ, с.
АЛЕКОВО, с. Александрово, с. Вардим, с. Царевец, с. Козловец, с. ГОРНА СТУДЕНА, с. Совата, с. ХаджиДимитрово, с.
Ореш, с. ЧЕРВЕНА, Никопол, БЕЛЕНЕ, с. Татари, с. Деков, с. БялаВода, с. КулинаВода, Петокладенци, СИЛИСТРА,
ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, с. ВЪРЗУЛИЦА, с. МАСЛАРЕВО, с. ПАВЕЛ, с. СТРАХИЛОВО, с. ОБЕДИНЕНИЕ, с. Ивача, с.
Градина, с. Куцина, с. РЕСЕН, с. Никюп, с. Крушето, с. Самоводене, с. Дичин., с. Водолей, Тутракан, РУСЕ, Борово, БЯЛА,
с. Пейчиново, с. Полско Косово, с. Бистренци, Иваново, Ветово, Две Могили, Сливо поле, ТЪРГОВИЩЕ,
ПОПОВО,АТОНОВО,ОМУРТАГ, ЛЕВСКИ, с. Градище, с. Асеновци, с. Аспарухово, с. Българене, с. Божурлук, с. Изгрев, с.
КозарБелене, с. Стежерово, с. Трънчовица, с. Малчика, ПОРДИМ с. Вълчитрън, с. Згалево, с. Каменец, с. Одърне, с.
Тотлебен, с. Борислав, с. Катерица, с. Обнова, ЛЯСКОВЕЦ, Горна Оряховица, с. Върбица, с. Драганово, с. Крушето, с.
Паисий, с. Писарево, с. Поликраище, с. Правда, с. Първомайци, с. Янтра, Долна Оряховица, Стражица, Бяла Черква, с.
Батак, с. Патреш, с. Горна и Долна Липница, с. Карайсен, с. Лесичери, с. Михалци, с. Бутово, с. Върбовка, и ПАВЛИКЕНИ.
Плащане веднага . GSM.0886- 236- 248, 0878- 343- 312.Цени от 60лв до 1000лв в зависимост от района .
http://obiavidnes.com/obiava/77988/zemedelska-zemya-tyrsya-ot-oblruseshumentyrgovishtesilistrarazgrad

Вентилатор 92mm
Вентилатор 92mm, Arctic Fan F9 PWM, Fluid Dynamic Bearing
http://obiavidnes.com/obiava/77889/ventilator-92mm

Вътрешни ремонти,на апартаменти,
0988-966-337
Вътрешни довършителни ремонти, София цени, вътрешни ремонти, на апартаменти,къщи,боядисване, пребоядисване,
освежаване, ремонтни услуги,на жилища, офиси и др. Работим само като бояджии.Предлагаме
услугата както с ваш така и с наш латекс. Работим чисто и качествено
на добри цени, до завършени окончателен вид.
Цени на място при договаряне с клиента.
Облепване опаковане,отстраняване на пукнатини
дребно подкорущено и петна от влага.
Боядисване с всички видове бои, латекс блажно лакове.
http://obiavidnes.com/obiava/77987/vytreshni-remontina-apartamenti

Вентилатор 120mm
Вентилатор 120mm, DeepCool XFAN, Blue LED, Hydro Bearing
http://obiavidnes.com/obiava/77887/ventilator-120mm

Вентилатор 70mm
Вентилатор 70mm, DeepCool XFAN, Hydro Bearing
http://obiavidnes.com/obiava/77884/ventilator-70mm

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
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-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>JPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/77986/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>JPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
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http://obiavidnes.com/obiava/77985/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

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/77984/3d-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/77983/3d-vizualizacii-na-sgradi-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proe

Вентилатор 80mm
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Вентилатор 80mm, DeepCool XFAN, Blue LED, Hydro Bearing
http://obiavidnes.com/obiava/77877/ventilator-80mm

Вентилатор 80mm
Вентилатор 80mm, DeepCool XFAN, Hydro Bearing
http://obiavidnes.com/obiava/77873/ventilator-80mm

Логопед, психолог, аутизъм, дислексия | Logosbg.net
Логопед - психолог предлага професионални консултации и терапия на деца с комуникативни дефицити, аутизъм,
дислексия, заекване, езикови проблеми и емоционално-поведенчески нарушения. Психотерапия и цялостна рехабилитация и
корекция от психологическа гледна точка.
http://obiavidnes.com/obiava/77982/logoped-psiholog-autizym-disleksiya--logosbgnet

Намери своята нова квартира с Танита
Ние предлагаме изчерпателни услуги свързани с предлагане и търсене на недвижими имоти в София. Можем да
посредничим при условие, че искате да отдадете определено място, да ви помогнем да изберете своя бъдещ дом, както и
уютни квартири на изключителни цени! Нашият висококвалифициран екип ви очаква!
http://obiavidnes.com/obiava/77981/nameri-svoyata-nova-kvartira-s-tanita

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/77980/licenzirana-agenciya-za-prevodi-nov-vek--sofiya

15.6" (39.62 cm) DELL Inspiron 3521 (5397063476695)
15.6" (39.62 cm) DELL Inspiron 3521 (5397063476695), двуядрен Intel® Pentium® 2127U 1.9 GHz, HD LED Display (HDMI),
4GB, 500GB, 2x USB3.0, Linux, 2.3kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/77871/156-3962-cm-dell-inspiron-3521-5397063476695

Доставка на храна
Вкусно Експресно и Лесно доставяме Вашият обяд или вечеря - за дома и офиса - от най-добрите китайски ресторанти в
София!
www.vel-bg.com
www.eat.bg
www.netkelner.bg
тел. 0899 00 60 61
02 / 983 60 34
http://obiavidnes.com/obiava/77979/dostavka-na-hrana
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Водоустойчив шперплат и ОСБ плоскости от вносител
Планет Строй 2008 ООД е директен вносител на:
http://obiavidnes.com/obiava/77978/vodoustoychiv-shperplat-i-osb-ploskosti-ot-vnositel

15.6" (39.62 cm) DELL Inspiron 3537 (5397063476718)
15.6" (39.62 cm) DELL Inspiron 3537 (5397063476718), двуядрен Intel® Celeron™ 2955M 1.4 GHz, HD LED Display (HDMI),
2GB, 320GB, 2x USB3.0, Linux, 2.25kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/77864/156-3962-cm-dell-inspiron-3537-5397063476718

Вип Симерс Груп
ВИП СИМЕРС ГРУП е фирма компетентна в производството на закуски, захарни изделия, вафли, бисквити с
традиционен вкус. Фирмата е позната с бисквити Златна есен и Детска закуска. Заповядайте в Лом, мобилен 0971 66656,
www.vipsimersgrup.com.
http://obiavidnes.com/obiava/77977/vip-simers-grup

15.6" (39.62 cm) DELL Inspiron 3537 (5397063476725)
15.6" (39.62 cm) DELL Inspiron 3537 (5397063476725), двуядрен Intel® Core™ i5 4200U 1.6/2.6Ghz, HD LED Display & AMD
Radeon™ HD 8670M 2GB DDR3 (HDMI), 4GB, 750GB, 2x USB3.0, Linux, 2.25kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/77852/156-3962-cm-dell-inspiron-3537-5397063476725

15.6" (39.62 cm) DELL Inspiron 3537 (5397063476732)
15.6" (39.62 cm) DELL Inspiron 3537 (5397063476732), двуядрен Haswell Intel® Core™ i7 4500U 1.8/3.0 GHz, HD LED Display
& AMD Radeon™ HD 8850M 2GB DDR5 (HDMI), 8GB, 1TB, 2x USB3.0, Linux, 2.25kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/77848/156-3962-cm-dell-inspiron-3537-5397063476732

"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 !
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Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС , НИЕ НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВНИ ДНИ !
http://obiavidnes.com/obiava/77976/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 !
http://obiavidnes.com/obiava/77975/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas

Охлаждаща поставка за лаптоп
Охлаждаща поставка за лаптоп, DeepCool N2200, бяла, за лаптопи до 15.6" (39.62 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/77846/ohlajdashta-postavka-za-laptop
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Охлаждаща поставка за лаптоп
Охлаждаща поставка за лаптоп, DeepCool, N280, черна, за лаптопи до 15.6" (39.62 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/77839/ohlajdashta-postavka-za-laptop

Спа Хотел Извор
В Старозагорски минерални бани е разположен уникалния SPA хотел Извор izvor-hotel.com. Перфектна почивка на чист
въздух и тишина. Стаи с телевизор, интернет. Програма от масажи, терапии, басейн и детски кът. За резервация: Тел.:
04111 22 14, 088 889 20 72.
http://obiavidnes.com/obiava/77974/spa-hotel-izvor

Охлаждаща поставка за лаптоп
Охлаждаща поставка за лаптоп, DeepCool N2, бяла, за лаптопи до 17" (43.18 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/77837/ohlajdashta-postavka-za-laptop

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

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

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.
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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

Лаборатория ФЛОУТЕСТ за проверка на разходомери за газ
В гр. Търговище се намира фирма Флоутест, която реализира измервания в сферата на турбинните и ротационни
разходомери и проверява изправността от 0.4 m3/h
http://obiavidnes.com/obiava/77973/laboratoriya-floutest-za-proverka-na-razhodomeri-za-gaz

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/77972/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/77971/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
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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/77970/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-pazardjik-plovdiv-sliven-haskovo-yambol-

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/77969/magnitni-nakolenki--dr-livayn

ХИТ! НОВО! ОТСЛАБНЕТЕ 3-6 кг. ЗА СЕДМИЦА! КАК?**от 28 на 4,80 лв.!
НОВО! СВЕТОВЕН ХИТ! ОТСКОРО И У НАС! ИЗНЕНАДВАЩИ РЕЗУЛТАТИ!
ОТСЛАБНЕТЕ СЪС СИЛИКОНОВИ МАГНИТНИ
(шоково намаление за 2 бр. 4,80 лв. за 4 бр. 8 лв.!)

ПРЪСТЕНИ ЗА ПАЛЦИТЕ НА КРАКАТА

** ПЪРВИТЕ КЛИЕНТКИ ИЗПОЛЗВАЛИ МАГНИТНИТЕ ПРЪСТЕНИ ПРИЯТНО
ИЗНЕНАДАНИ, ЧЕ САМО ЗА СЕДМИЦА ОТСЛАБНАЛИ от 3 до 6 кг.!!!
** ДОКАЗАНО БЪРЗО И БЕЗПРОБЛЕМНО ОТСЛАБНЕТЕ БЕЗ ДИЕТИ, ГЛАДУВАНЕ
И БЕЗРЕЗУЛТАТНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТСЛАБВАНЕ!

И ВСЯКАКВИ МЪЧИТЕЛНИ

Магнитнитe силиконови пръстени за отслабване, китайски патент, въздействат чрез магнитно поле върху
акупунктурната точка “ИнБай” в основата на палците на краката. Във всеки пръстен е вграден мощен магнит (1100 по
Гаус).
Силиконовите пръстени са заредени с отрицателни йони и чрез магнитните импулси масажират и стимулират
ускоряване на метаболизма, стягат отпуснатите мускули по бедрата, корема и ръцете.
Пръстените подпомагат за бързо изгаряне на телесните мазнини, подобряват кръвообръщението на тялото и
понижават холестерола.Те са удобни за носене, лесно се почистват и практически са невидими. Диаметърът на
разтягащите се силиконови пръстени е 2,5 см., а широчината 1,5 см.
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Пръстените се поставят в основата на палците на краката с издадената част на магнита навътре. Магнитът
трябва да е разположен в средата под пръста.
Ефектът от носенето на пръстените само 20 мин. се равнява на 1 час ходене.
Пръстените намаляват тежестта на тялото върху краката и спомагат за правилна походка и стойка при ходене.
Произход: Китай
ПРОМОЦИОНАЛНА ШОКОВА ЦЕНА: 4,80 лв. за комплект: 2 бр.
Намаление 8 лв. за два комплекта- 4 бр.
ПОКУПКИ:
София, пазар "БОРОВО", павилион № 12
(срещу входа на супермаркет "Европа")
или по куриер на Еконт Експрес с наложен платеж; такса при получаване
от офиса 3,50 лв., а до адрес 5,40 лв. и получаване на следващия ден,
а до селища без офис на Еконт до адрес 6,70 лв. и получаване до три дни.
Ползва се намаление на куриерската такса -20%!
КОНТАКТИ:
0887/255 692; 02/855 26 35
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ:
www.albo-bg.com
www.albobg.com
http://obiavidnes.com/obiava/77968/hit-novo-otslabnete-3-6-kg-za-sedmica-kakot-28-na-480-lv

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
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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
http://obiavidnes.com/obiava/77967/celutron-za-otslabvane--redukciya-na-mastna-tykan-povdigane-na-byusta-fizioter

Риддекс Про Плюс - уред против гризачи, хлебарки, мравки, паяци
Риддекс Про Плюс - уред против гризачи, хлебарки, мравки, паяци
Отървете дома си на плъхове, мишки и хлебарки и други досадни вредители!
Както сте виждали по телевизията, просто включвате Riddex Pro Plus и уредът започва да работи веднага!
"Риддекс Про Плюс" превръща дома ви в една невидима репелент област, в която гризачите просто не може да живеят.
Използва се патентована Digital Pulse технология от Motorola с Freescale микропроцесор.Ридекс Про създава непоносима
среда за вредителите,
дори и в стените, прогонва ги далеч от дома ви. Riddex Pro Plus включва също и вградена нощна светлина и LED светлини.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/77966/riddeks-pro-plyus---ured-protiv-grizachi-hlebarki-mravki-payaci

Magic Ex Hose Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Magic Ex Hose
Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Сгънат 8 метра - разгънат 23 метра
Подарък пистолет с 5 режима на пръскане
без да се усуква, сгъва и заплита
разгъвате и сгъвате за секунди
устойчив на износване
миете двора и колата
поливате-градината, тревата и цветята
Лесно се плъзга през градината, по стълбите, без да се пречупва или усуква!
Маркучът е изработен от висококачествен материал, който го прави здрав и в същото време много гъвкав.
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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/77965/magic-ex-hose--magicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-pyti

Квантов анализатор - Биоскенер 3 то поколение на български език
Квантов анализатор - Биоскенер 3 то поколение на български език
МОДЕЛ 2013 Г С ВГРАДЕН СОФТУЕР НА БЪЛГАРСКИ
Резултатите от диагностиката излизат директно на български език
Био скенерът изважда 39 подробни отчета (35 за мъж/35 за жена) с общо над 245 различни резултата от
диагностиката,
плюс обобщен пълен и обобщен кратък отчет на здръвословното състояние на пациента, явяващ се 40-я файл.
Квантовият Анализатор е високотехнологичено електронно устройство за преглед на здравното състояние на човешкия
организъм.
Теоретически основан върху квантовата медицина, Квантовият анализатор използва научните постижения в
електронната техника,
за отчитане и анализ на слабото магнитно поле на човешката клетка и на базата на този анализ, дава здравния статус
на организма и проблемни зони в техния най-ранен стадий.
Квантовият Анализатор интегрира в себе си медицина, био-информатика, електро инженерство и други съвременни
науки.
Чрез сензорен проводник в рамките на минута от дланта Ви ще бъдат получени повече от 240 показатели за Вашето
здраве
Квантовият метод на диагностика е комплексен, неинвазивен, практичен, лесен, бърз и ефикасен.
0877540309
0895611643
Цена 450 лв
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
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www.market99.net
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/77964/kvantov-analizator---bioskener-3-to-pokolenie-na-bylgarski-ezik

ЗК Бдинци
Земеделска Кооперация БДИНЦИ е производител от сектора на селското стопанство, който отглежда и търгува с
фураж, клубеплодни растения и зърно. За връзка: село Бдинци, Добричка област, телефон 0576 42476.
http://obiavidnes.com/obiava/77963/zk-bdinci

Найсер Дайсер Кухненско ренде - помощник на всяка домакиня
Найсер Дайсер Кухненско ренде - помощник на всяка домакиня
Имате желание да зарадвате съпругата си?
Ето имате шанс като закупите от нашият артикул -кухненско ренде.
Какви са преимуществата на кухненското ренде Найсер Дайсер Плюс?
С Найсер Дайсер работите без сълзи, без дразнене и миризми
Nicer Dicer Plus реже лесно, бързо и без усилия
Изпитвате задоволство от резултатите при всяко ползване на кухненското ренде.
Найсер Дайсер предпазва ръцете от порязване.
Безопасен за деца
Лесно режете всякакви видове плодове и зеленчуци с различни по големина форми.
Бързо и лесно нарязвате ситно зеленчуци, плодове, месо, сирене,.Може да се мие в миялна машина.Цена 59лв
1 Лесен и удобен за употреба от цялото семейство
2 Реже лесно, бързо и без усилия
3 Безопасен за деца
4 Предпазва ръцете от порязване
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/77962/nayser-dayser-kuhnensko-rende---pomoshtnik-na-vsyaka-domakinya

ДЕТОКСИКАТОР
ДЕТОКСИКАТОР
Детоксикатор-моделът е с инфрачервен колан за подгряване, 5 режима на работа при йонна детоксикация.
Голям LCD дисплей, показващ режима и параметрите на работа. Алуминиев куфар Цена 275лв
ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ СЕГА ! КУПУВАЙКИ ДЕТОКСИКАТОР "ST-901C+" за 420.00 лв.,
Вие получавате като БОНУС : . ДОПЪЛНИТЕЛЕН ВТОРИ ЕЛЕКТРОД / 30 лв/ + 1 чифт ЕЛЕКТРОИМПУЛСНИ
МАСАЖНИ ДЖАПАНКИ / 40лв./ !
ДЕТОКСИКАТОР нов -275 лв, за едновременна работа с двама пациенти, цена 420 лв.;
Идеални за СПА, физиотерапевтични и рехабилитационни центрове!
** ДЕТОКСИКАТОРИ за пречистване на тялото; извличане на токсини, шлаки и вредни вещества от тялото чрез «водна
детоксикация»; спомага за: активност на мозъка; качествен сън; нормализиране на кръвното; пречистване на черния и
белите дробове и бъбреците и др.,
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** АПАРАТУРА за ОТСЛАБВАНЕ и ДЕТОКСИКАЦИЯ (5 уреда в един);
комплексно решение на телесните проблеми: наднормено тегло, забавена обмяна на веществата,
цена: 470 лв !
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/77961/detoksikator

Охлаждаща поставка за лаптоп
Охлаждаща поставка за лаптоп, DeepCool N30, черна, за лаптопи до 15.6" (39.62 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/77830/ohlajdashta-postavka-za-laptop

Контур България
KONTUR WELLNES е СПА център, където ще почувствате рекалсиращата сила на процедурите и ще си тръгнете
освежени и в добро настроение. Гимнастика, Йога, Лицева козметика, Възстановяване и баланс, Активен релакс,
Кранио-сакрална терапия, Етно масажи, Класически масаж и арома масажи, сауна, детоксикиращ лимфодренаж,
антицелулитни масажи, Сайонджи масаж, Индийски масаж на глава,. Кратки програми или разточително дълги
процедури. За търсещите нови изживявания: Хамам, Хавайски масажи, Тай, Бали, Китайски, масаж със стъпала на
тибетските монаси – Ашиацу, Хранителни режими. Адрес: София, кв. Манастирски Ливади, бул. България 90, телефон:
02 8549559, 0886 102942, www.kontur-wellness.com.
http://obiavidnes.com/obiava/77960/kontur-bylgariya

Ауто Експрес
Поръчки за втора употреба лекотоварни автомобили Renault и Dacia изпълнява фирма Ауто Експрес
www.autoexpress-varna.com. Продава автобои и има автосервиз. Осигурява резервни авточасти. Адресът е в гр. Варна,
Телефон: 052/500 369
http://obiavidnes.com/obiava/77959/auto-ekspres

АДЛ Идеал
Печат на етикети за продукти, визитни картички, стелажи модул от велпапе за рекламни цели, дизайн на опаковки
предлага печатница ИДЕАЛ ideal-as.com. Пловдив, Южна индустриална зона Тракия, ул. Нестор Абаджиев 15, тел.: 032
608 150.
http://obiavidnes.com/obiava/77958/adl-ideal

ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ШИРОКА ПОЛЯНА
ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ШИРОКА ПОЛЯНА заема част от Западните Родопи – попада в териториите
на Пазарджик и Батак. Обхваща 10990 хка. с няколко язовира и реки. Област, идеална за риболов, спорт или екотуризъм,
фотолов и реален лов, пълноценна почивка или разходка. Климатът е с късо и проветриво лято, късна пролет, топла есен
и дълбока зима. В „Кемера” и „Дженевра” ще видите истински останки от римско време. В резервата „Дупката”
растителните и животински видове са най-разнообразни. Горите са смесени, срещат се много билки. Скокливите диви
кози за най-типичното животно, наред с всички останали видове от нашит ширини. За любителите на лова се срещат
благороден елен, глухар, сърна, дива свиня, дива коза, мечка, лисица и заек, муфлон. Гр.Батак, местност „Широка
поляна”, тел.: 03553/ 21 68, e-mail: dlsshirokapoliana@ucdp-smolian.com.
http://obiavidnes.com/obiava/68300/tp-dyrjavno-lovno-stopanstvo-shiroka-polyana
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Охлаждаща поставка за лаптоп
Охлаждаща поставка за лаптоп, DeepCool N6000, черна, за лаптопи до 17" (43.18 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/77821/ohlajdashta-postavka-za-laptop

Охлаждаща поставка за лаптоп
Охлаждаща поставка за лаптоп, DeepCool N9, черна, за лаптопи до 17" (43.18 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/77820/ohlajdashta-postavka-za-laptop

Охлаждаща поставка за лаптоп
Охлаждаща поставка за лаптоп, DeepCool Wind Pal Mini, черна, за лаптопи до 15.6" (39.62 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/77819/ohlajdashta-postavka-za-laptop

Охлаждаща поставка за лаптоп
Охлаждаща поставка за лаптоп, DeepCool WindPal, бяла, за лаптопи до 15.6" (39.62 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/77818/ohlajdashta-postavka-za-laptop

ПЛАШЕЩА КОШУТА,ИСКАМ ДА ТИ СЕДНА В СКУТА GSM: 090 363 022
ПЛАШЕЩА КОШУТА,ИСКАМ ДА ТИ СЕДНА В СКУТА GSM: 090 363 022
http://obiavidnes.com/obiava/77956/plasheshta-koshutaiskam-da-ti-sedna-v-skuta--gsm-090-363-022

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/77955/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnostkorektnostprofesionaliz

Детективска агенция Авалон-24ч. дискретни детективски услуги
Доказване на изневери , издирване , биологични родители ,
наблюдение , справки , помощ на родители с трудни деца ,
полиграф , технически средства , консултация с адвокат и …
Бързи качествени , професионални детективски услуги .
Екипът ни се състои от доказани професионалисти с богат практически опит ,
болшинството от тях са с експертни възможности.
Индивидуален подход към всеки клиент , гарантирано запазване на неговата
анонимност.
Извършва услуги на територията на Цялата страна.
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За контакти :
тел:0896747344,
e-mail:detectivi@abv.bg,
http;//avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/77954/detektivska-agenciya-avalon-24ch-diskretni-detektivski-uslugi

"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 !
http://obiavidnes.com/obiava/77953/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 !
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ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ и СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !
ОСИГУРЯВАМЕ НОВ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за
КОРЕСПОНДЕНЦИЯ – ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост,
съдебни изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по
ДДС, ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
ВПИСВАНЕ на промени на обстоятелства - ПРОМЯНА на СОБСТВЕНИК , ПРОМЯНА на адрес - седалище , ПРОМЯНА
на УПРАВИТЕЛ , ПРОМЯНА на СЪДРУЖНИЦИ , ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ , увеличаване на
капитала, прекратяване и ликвидация , и всичко по Търговския Закон - НИЕ ИЗГОТВЯМЕ и ПОДАВАМЕ всички документи
!
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - ЗАПОВЯДАЙТЕ ПРИ НАС
, НЕ ОТЛАГАЙТЕ ЗАКОНОВОТО РЕШЕНИЕ на Вашия ПРОБЛЕМ !
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС , НИЕ НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВНИ ДНИ !
http://obiavidnes.com/obiava/77952/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas

Пазарски кошници
МАРИНА РОМЕА ЕООД продава нови италиански пластмасови кошници за клиенти пазаруващи в магазини за хранителни
стоки,супермаркети,хипермаркети,магазини за нехранителни стоки и други търговски обекти.
Кошниците са подходящи за малки и големи магазини и позволяват на клиентите на самообслужване да пълнят и
събират стоките,които желаят да закупят.Поставят се на входа на вашия магазин или супермаркет.Разхождането в
магазина на клиентите с празна кошница ще ги накара да я напълнят и с това ще увеличат обема на вашите
продажби,както и оборота за месеца на магазина ви.
Размери на кошницата: 440x280x245мм
Кошниците имат капацитет от 22 литра и се предлагат в 4-ри стандартни цвята:червено,синьо,жълто и зелено.Всяка
кошница е произведена от специална антишокова и антистатична пластмаса.Леки,но много здрави.Ергономичната им
дръжка ги прави устойчиви да издържат на евентуално претоварване.Носят тегло до 8кг.
Фирмата доставя кошници до всеки един град и село в България.Бърза доставка за 1-ин работен ден по
куриер(ЕКОНТ,СПИДИ,ТИП ТОП КУРИЕР) до Вашия магазин,офис или дом в цялата страна.Телефон за поръчки и
доставка:0887843478
http://obiavidnes.com/obiava/77951/pazarski-koshnici

Детективска Агенция Фокс Детективски Услуги-Пловдив , Пазарджик, Хасково
Частна Детективска агенция-Фокс.
Дейността на детективска агенция Фокс се извършва
на територията на цяла България, напълно дискретно!
-Разкрива изневери,издирва личности
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-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/77950/detektivska-agenciya-foks-detektivski-uslugi-plovdiv--pazardjik-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“!
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Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/77949/detektivska-agenciya-foks-blagoevgradpetrichsandanskibansko

ВОДОПРОВОД
Смяна на Щрангове. Ремонт и направа на водопровод ,канализация и електро инсталации. Отпушване на канали
,тоалетни, мивки, сифони. Бързо и качествено.
http://obiavidnes.com/obiava/77948/vodoprovod

Продавам на части Пасат
Продава Пасат на части 2000куб 115коня 1991г АГУ
http://obiavidnes.com/obiava/77947/prodavam-na-chasti-pasat

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/77946/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
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-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/77945/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/77944/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

ВиК и електро инсталации
Смяна на Щрангове. Ремонт и направа на водопровод ,канализация и електро инсталации. Отпушване на канали
,тоалетни, мивки, сифони. Бързо и качествено.
http://obiavidnes.com/obiava/77943/vik-i-elektro-instalacii

ВиК и електро инсталации
Смяна на Щрангове. Ремонт и направа на водопровод ,канализация и електро инсталации. Отпушване на канали
,тоалетни, мивки, сифони. Бързо и качествено.
http://obiavidnes.com/obiava/77942/vik-i-elektro-instalacii

Плазмен въздухочистител, комбиниран с озонатор
Плазмен въздухочистител, комбиниран с озонатор за въздух и вода – последно поколение технология за пречистване и
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стерилизиране на въздуха в помещението. Без консумативи. Плюс функция за озониране на вода и дълбоко пречистване на
хранителни продукти.Този многофункционален уред, освен за домашни условия, се препоръчва за ползване и в здравни, и
медицински заведения, биохимични лаборатории, аптеки, детски градини, училища, магазини, хотели, ресторанти и др. За
подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/77941/plazmen-vyzduhochistitel-kombiniran-s-ozonator

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/77940/yonizatori

Комплексна въздухопречиствателна система "8 в 1" - безплатна доставка
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/77939/kompleksna-vyzduhoprechistvatelna-sistema-8-v-1---bezplatna-dostavka

Уреди срещу 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/77938/uredi-sreshtu-syseli

Детоксикатори - безплатна доставка
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/77937/detoksikatori---bezplatna-dostavka

Пластири за детоксикация на организма - безплатна доставка
Пластири за детоксикация на организма - за извличане токсини и отпадни продукти от организма на човека през
стъпалата по време на сън – изключително добър начин за поддържане на добро здраве. Подобряват и регулират
кръвообръщението, извличат токсините, увреждащи организма, възвръщат и балансират енергията в тялото,
нормализират работата на стомашно-чревния тракт. Осигуряват здрав сън и пълноценна почивка. Помагат за избягване
на махмурлук след препиване. Отстраняват синини и отоци от наранявания по кожата. Успокояват болки в
сухожилията (китки, лакти, глезени, колена). Лесни за употреба. Напълно безопасни и изцяло от натурални билкови
продукти. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти www.Tehnomag.net или на тел. 02/8298504, 02/422
422 8, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
Безплатна доставка при поръчка на 30 и повече броя!
http://obiavidnes.com/obiava/77936/plastiri-za-detoksikaciya-na-organizma---bezplatna-dostavka
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Инфрачервена лампа за нагревки Philips 150W
Инфрачервена лампа за нагревки Philips 150W – служи за облекчаване на болки в мускулите и лечение при простудни
заболявания, хреми, бронхити, ревматизъм, ишиас и невралгии. Инфрачервената лампа Philips е оптимизирана за
облекчаване на болки на площ 20 x 30 см, например рамо, лакът, прасец или врат, както и за облекчение при обикновени
настинки. Лампата може да се използва за терапевтични облъчвания, в козметични салони, детски градини, промишлени
предприятия, а така също и в домашни условия. Употребата на инфрачервената лампа способства за повишаване на
защитните сили на организма и устойчивостта му към инфекциозни, простудни, костно-ставни заболявания и др.
Инфрачервеното лъчение е напълно безвредно. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.Tehnomag.net или на
тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/77935/infrachervena--lampa-za-nagrevki-philips-150w

Алкохолни тестери (дрегери)
Алкохолен тестер (дрегер) – Професионален корейски уред с 4-разреден LCD-дисплей за прецизно измерване на
алкохолното съдържание в диапазон от 0 до 4 промила, независимо от цигарен дим, лекарства, дъвка и други подобни
субстанции в дъха на човека. Подходящ за редовни проверки в транпортни, куриерски, охранителни и други подобни
дейности, свързани с професионално шофиране и неупотреба на алкохол. Притежаващ TUV/CE сертификат. Със сменяем
високопрецизен полупроводников сензор (същият, като в полицейските дрегери). В комплекта: алкални батерии АА 1.5V,
захранващ адаптор за включване в автомобила, 55 броя мундщуци, елегантна чантичка за съхранение и дръжка за
безопасно пренасяне на комплекта, инструкция за експлоатация на български език. 12 месеца гаранция. Цена 192 лв.(с
ДДС). Запитвания и поръчки в е-магазина www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994
http://obiavidnes.com/obiava/77934/alkoholni-testeri-dregeri

Тройно комбиниран уред за борба с гризачи
Тройно комбиниран уред за борба с гризачи – най-новото за ефективна борба с гризачите. 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/77933/troyno-kombiniran-ured-za-borba-s-grizachi

Сауна за лице и инхалатор за нос и гърло
Този уред, с помощта на полезното действие на парата чрез приставката за сауна, дълбоко почиства лицето и
внимателно премахва замърсяването и черните точки. Кожата остава по-дълга време свежа и хидратирана, изглежда
по-млада и по-блестяща. Уредът е идеален за употреба в домашни условия и може да се използва за дълбоко почистване
на следи от грим, за дълбоко почистване на порите и предотвратяване изсушаването на кожата. Има и приставка за
инхалация - предназначена за вдишване през носа и през устата. В студено време лигавицата в устната и носна кухна
става особено суха. Благодарение на инхалатора, лигавицата се овлажнява, което допринася за по лесно вдишване.
Успешно се лекува кашлица и трудно отхрачване. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www. TehnoMag.net или
на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994.
http://obiavidnes.com/obiava/77932/sauna-za-lice-i-inhalator-za-nos-i-gyrlo

Уред за Сребърна вода Д-р Силвър
Създаден по разработка на НАСА - САЩ, уредът е предназначен за подобряване състоянието при повече от 100
труднолечими заболявания, за дезинфекция на вода с неизвестен произход и много други положителни ефекти за
човешкото здраве. Сребърните йони във водата (сребърна вода) са сигурна защита срещу повече от 700 вида вируси и
бактерии, гъбички и паразити, от които страдат една трета от хората на планетата. Предлагаме многофункционален
уред за добиване на сребърна вода, който едновременно с процеса на отделяне на сребърни йони, осигурява магнитна
обработка и структуриране на водата за постигане на максимален биологичен ефект. Напълно дезинфикцирана и полезна
вода за пиене от всякаква чешма можете да си приготвите за по-малко от 1 минута. Малко по-дълго се приготвя
по-концентрирана сребърна вода за ефективно антибактериално и възстановяващо действие при простуда, грип, ангини,
висока температура; гастрити, хранителни отравяния, дезинтерии; кожни болести, изгаряния; дезинфекция и
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обработка на плодове и зеленчуци; дезинфекция на вода за къпане на деца, дезинфекция на детски играчки и дрехи и др.
Доверете се на е-магазина за високотехнологич ни продукти www.Tehnomag.net или на тел 02/8298504 , 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/77931/ured-za-srebyrna-voda--d-r-silvyr

Ултразвукова ваничка за скоростно почистване и стерилизация
За ултразвуково почистване на метални инструменти, CD,DVD и BlueRay оптични дискове, бижута, часовници, очила
(вкл. и слънчеви), лупи, гривни, обици, пръстени, монети, клапи, дюзи, пособия за бръснене, четки за зъби, гребени и т.н.
Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www. TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/77930/ultrazvukova-vanichka-za-skorostno-pochistvane-i-sterilizaciya

Електронно устройство за вибрационно пране
Електронно устройство за вибрационно пране
Малка, икономична и турбо ефективна пералня – това е устройството за вибрационно пране. С него ще спестите до 80%
електроенергия, вода и перилен препарат. Пестите също място и пари. Можете да го носите навсякъде със себе си.
Качеството на пране е гарантирано - забравете химическото чистене. Дрехите не се мачкат - можете да пропуснете
гладенето. Изключително удобно за пране и на маратонки, гуменки, чанти, изделия от изкуствена кожа и т.н.
Запитвания и поръчки в е-магазина www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994
http://obiavidnes.com/obiava/77929/elektronno-ustroystvo-za-vibracionno-prane

Енергийна алкална нано чаша за „жива вода”
Енергийна алкална нано чаша Наричана още турмалинова чаша, съд, бутилка, термос, манерка за „жива вода” предназначена да филтрира,пречиства, минерализира, йонизира и алкализира водата по естествен път чрез филтърна
система от подбрана селекция минерали, с доказано полезно ободряващо и оздравително действие. Всички знаем колко е
полезна и необходима водата за правилното функциониране на човешкия организъм. Но в нашето забързано ежедневие
рядко можем да разчитаме, че пием вода която е достатъчно чиста или правилно структурирана и заредена с живот.
Затова е изобретено и това чудо, което за броени минути ни осигурява чиста, обогатена на полезни минерали, питейна
вода. С енергийната алкална чаша ни се предоставя възможност да бъдем по-здрави, по-бодри, по-енергични,
по-работоспособни, да осигурим повече младост и дълголетие на организма си, да постигнем стройна и елегантна фигура
по естествен път. Не пропускайте този шанс! Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.tehnomag.net или на
тел.02/8298504, 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/77928/energiyna-alkalna-nano-chasha-za-jiva-voda

Озонатор за въздух и вода – здраве у дома от ТехноМаг
Пречиства вода за пиене и миене, дезинфекцира и лекува (зъби, венци, стомашно-чревни болести, кожни заболявания и
всякакви рани; за дълбоко почистване, омекотяване и предпазване от стареене на кожата). Почиства и обезпаразитява
месо, риба, плодове и зеленчуци. Предпазва от всякакви зарази, ако сте обработили хранителните продукти с озонирана
вода. Пречиства въздуха, премахва лошите миризми от риба, зеле, цигарен дим, мухъл и др. Предпазва от заразни
болести, които се разпространяват чрез въздуха. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.tehnomag.net или
на тел.02/8298504, 02/4224228, 0884386878
http://obiavidnes.com/obiava/77927/ozonator-za-vyzduh-i-voda--zdrave-u-doma-ot-tehnomag

Таблет! Най-добрата цена на пазара! Таблет PRIVILEG
МОДЕЛ MID-7K/P
ТИП ПРОЦЕСОР 1GHZ ACTION ATM7013
РАЗМЕР НА ЕКРАНА В INCH 7 "
РАЗМЕР НА ЕКРАНА В СМ 17,8 СМ
ТЕХНОЛОГИЯ НА ДИСПЛЕЯ TFT LCD CAPACITIVE TOUCHSCREEN
РЕЗОЛЮЦИЯ НА ДИСПЛЕЯ 800 X 480
ВГРАДЕНА ПАМЕТ 4 GB
РАМ ПАМЕТ 512 MB
СВОБОДНА ПАМЕТ 2.37 GB
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СЛОТ ЗА КАРТА С ПАМЕТ ДА
ПОДДЪРЖАНИ ФОРМАТИ AVI/GP/MP4/MPG/MKV/MP3/WAV/AAC
МРЕЖОВ АДАПТЕР 802.11 B/G/N
ИНТЕРФЕЙС MICRO USB 2.0,
АВТО ФОКУС НЕ
BLUETOOTH НЕ
КАМЕРА 0,3 MPX
GPS НЕ
MP3 ДА
ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА ANDROID OS, V4.0
ВИДЕО ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ ДА
ВИДЕО ЗАПИС ДА
РАЗМЕР 182X121X10MM
ТЕГЛО 284G
ТИП БАТЕРИЯ 2800 MAH
ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА
МАРКА PRIVILEG
За повече информация: http://www.allnewdeals.com/en/deals/240845/
http://obiavidnes.com/obiava/77926/tablet-nay-dobrata-cena-na-pazara-tablet-privileg

Зарядно за лаптоп с универсални накрайници за автомобил
Искаш да ползваш лаптопа си постоянно, но често батерията не издържа на натоварването? Телефонен център "Росен
и Светльо" има решение на този проблем- зарядно за лаптоп за автомобил. Бъди практичен и зареди лаптопа в движение,
за да работи винаги, когато ти потрябва.
За повече информация: http://www.allnewdeals.com/en/deals/216704
http://obiavidnes.com/obiava/77925/zaryadno-za-laptop-s-universalni-nakraynici-za-avtomobil

Посетете Драгалевския манастир на кон!
Погледнете по различен начин на туризма! Разгледайте природата от друг ъгъл- посетете Драгалевския манастир на
кон! Релаксирайте и се наслаждавайте едновременно на красивите коне, природата и забележителностите- 60-минутна
разходка на гърба на едно от най-красивите и грациозни животни. Всичко това предоставено от конна база
"Драгалевци" само за 15лв., вместо 30лв.
За повече информация: http://www.allnewdeals.com/en/deals/219380
http://obiavidnes.com/obiava/77924/posetete-dragalevskiya-manastir-na-kon

Компютърен курс за начинаещи-Windows, Word или Exel
Искате да придобиете или подобрите компютърните си умения? ЕГ Консулт знаят как- компютърен курс! Така ще се
чувствате сигурни в себе си и в това, което вършите. Направете компютъра ваш приятел не само за игри и забавления, а
и за работа на промоционалната цена от 27.50лв.
За повече информация: http://www.allnewdeals.com/en/deals/216703
http://obiavidnes.com/obiava/77923/kompyutyren-kurs-za-nachinaeshti-windows-word-ili-exel

Ремонт на покриви
Здравейте, търсите някой които да ви ремонтира покрива? Вие сте на правилното място-Ние сме екип от специалисти ,
които
можем да Ви предложим най - доброто решение за ремонта на вашият покрив. За да ви гарантираме
най - добър резултат работим само с висококачествени материали , които лично ги доставяме .
Това ни дава допълнителна увереност в нашата работа и спазване на сроковете договорени с нашите клиенти.
За да спестим дразнещото чувство от ремонта, поддържаме чистотата на обекта .
Предлагаме много услуги свързани с ремонта на покриви:
- Ремонт на покриви
- Хидроизолация
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- Пренареждане на керемиди
- Поставяне на хоризонтални и вертикални улуци
- Водосточни тръби
- Битумни керемиди
- Повдигане на тавански стай
- Изграждане на нови покривни конструкции
- Тенекеджийски услуги
- Измазване на капаци и комини
- На добра цена и гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/77922/remont-na-pokrivi

InSighting Медитативна Зона
INSIGHTING МЕДИТАТИВНА ЗОНА
Зоната за автентична медитация, където нещата просто се случват
13 и 27 МАРТ - 19:15 ЧАСА
Какво е InSighting Медитативна Зона?
InSighting Медитативна Зона е най-авангардната и без преувеличение най-елитарната до момента InSighting инициатива.
Тя е автономна зона, която се отваря за 75 минути два пъти в месеца в InSighting Centre, събирайки на едно място хора
със сериозни интереси в областта на медитацията и задълбочени търсения в сферите на личностната свобода,
повишаването на осъзнатостта и реализиране на практическа промяна във възприятието и перспективата на живеене.
http://obiavidnes.com/obiava/77921/insighting-meditativna-zona

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНА
ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА
ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - НИЕ сме ВАШЕТО РЕШЕНИЕ с
компетентно съдействие !
ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ и СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !
ОСИГУРЯВАМЕ НОВ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за
КОРЕСПОНДЕНЦИЯ – ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост,
съдебни изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по
ДДС, ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
ВПИСВАНЕ на промени на обстоятелства - ПРОМЯНА на СОБСТВЕНИК , ПРОМЯНА на адрес - седалище , ПРОМЯНА
на УПРАВИТЕЛ , ПРОМЯНА на СЪДРУЖНИЦИ , ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ , увеличаване на
капитала, прекратяване и ликвидация , и всичко по Търговския Закон - НИЕ ИЗГОТВЯМЕ и ПОДАВАМЕ всички документи
!
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - ЗАПОВЯДАЙТЕ ПРИ НАС
, НЕ ОТЛАГАЙТЕ ЗАКОНОВОТО РЕШЕНИЕ на Вашия ПРОБЛЕМ !
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Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС , НИЕ НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВНИ ДНИ !
http://obiavidnes.com/obiava/77920/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas

"КУПУВАМЕ" ЕООД, ООД, АД, ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА
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/77919/kupuvame-eood-ood-ad-ead-i-sybiratelni-drujestva-sys-zadyljeniya-osvobojdav

Крес - Д- Казанлък
С търговия на хидравлични маркучи се занимава фирма КРЕС Д. В производството на фирмата се разработват машини
тип преси за запресоване на накрайници към хидравлични маркучи. Може да произвежда ръчни хидравлични
разпределители за люкови закрития на кораби. Потърсете я за изготвяне на проект или поръчка. Телефон 0431 63 209 или
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в интернет на www.kres-d.com
http://obiavidnes.com/obiava/77918/kres---d--kazanlyk

Галея- Варна
За търговци на стоки за дома, играчки, декорация, перилни препарати и др. търсете склада на Галея www.galeya.bg. В
наличност изкуствени цветя, бижута, козметика, чадъри, портмонета. Координати: Варна , телефон 0894475888
http://obiavidnes.com/obiava/77917/galeya--varna

Флаш Ко
С монтаж и ремонтни дейности на на канализационни системи и отоплителни инсталации се занимава в своята дейност
в Пловдив фирма ФЛАШ КО flashco.bg. За поръчка на ВиК части като тръби и фитинги потърсете на адрес ул.
Карловска 36, 032945865.
http://obiavidnes.com/obiava/77916/flash-ko

Геохидродинамика
Софийската фирма ГЕОХИДРОДИНАМИКА работи по хидрогеоложки проекти, проучване на подземни води,
експлоатационни схеми geohidrodinamika.com. Адрес: ж-к Люлин 6, бл.611, вх.Б, ап.37, тел: 02/9279581, 0897999585.
ГЕОХИДРОДИНАМИКА geohidrodinamika.com е софийска фирма, която работи по мониторинг на подземни води,
извършва хидрогеоложки проучвания, екологични оценки. Контакти: ж-к Люлин 6, бл.611, вх.Б, ап.37, тел: 02/9279581,
0897999585.
http://obiavidnes.com/obiava/76897/geohidrodinamika

Превод и легализация на дипломи
Преводаческа агенция Нов Век извършва качествени преводи на Английски, Немски, Турски, Гръцки, Португалски,
Френски, Италиански, Испански, Арабски, Китайски, Иврит и много други езици. Заверки на преводи на документи от
чужбина и ЛЕГАЛИЗАЦИЯ на дипломи, академични справки, нотариални актове, медицински документи, свидетелства за
съдимост, съдебни решения и други във всички държавни институции и чуждестранни посолства в Република България.
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/77915/prevod-i-legalizaciya-na-diplomi

Вълков ООД
Изолации за хидрозащита в строителството произвежда в Русе ВЪЛКОВ hidroizolaciq-techna-guma.com. Фирмата
изработва най-високо качество еластично покритие, каучукова изолация и т.н. За връзка: тел.: 08115 2552.
http://obiavidnes.com/obiava/76896/vylkov-ood

Вечерен курс по румънски език – ниво А1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по румънски език по системата PULS, ниво А1. По време на обучението се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене и се акцентира върху уменията за изразяване на
румънски език. Курсът се провежда два пъти в седмицата – понеделник и четвъртък от 18.30 до 20.30 ч., всичко 80
учебни часа. Цена – 250 лв. Начало: 17.03.2014
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване :
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
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Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/77914/vecheren-kurs-po-rumynski-ezik--nivo-a1

Неделен курс по бразилски португалски A1
Учебен център Орбис организира неделен курс по бразилски португалски, A1. Курсът се провежда по системата Falar,
Ler, Escrever. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1500 - 1800 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване. Продължителност
50 учебни часа, неделя от 13.30 до 16.30 часа. Цена 160 лв. Начало: 16.03.2014г
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/77913/nedelen-kurs-po-brazilski-portugalski-a1

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/77912/syboten-kurs-po-italianski-ezik

Болница Витоша
Болница ”Витоша” прадлага лечение на счупвания при стари хора. Другите отхвърлят този контингент пациенти,
заради повишения оперативен риск и скъпоструващо лечение – ние не! Работим със Здравна каса и гарантираме напълно
безплатно лечение в нашата болница. Разполагаме и със социална програма, която значително намалява цената на
имплантите до 50%. Когато пациента е социално слаб - тогава цената на имплантите е символична или е изцяло
безплатна за самотни стари хора. Ние не толерираме корупцията, дори може гордо да заявим , че при нас тя липсва!
http://obiavidnes.com/obiava/77911/bolnica-vitosha

Водоустойчив шперплат за кофраж директен вносител - www.shperplat.com
Планет Строй 2008 ООД е директен вносител на:
http://obiavidnes.com/obiava/77910/vodoustoychiv-shperplat-za-kofraj-direkten-vnositel----wwwshperplatcom

Техно Пласт ООД
За

поръчка

на

едрогабаритни

полиетиленови

контейнери
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www.techno-plast.net. Български производител на качествени полиетиленови резервоари за нафта и храни, за
селскостопански продукти и битови нужди. Адрес ул. Одеса 34, 0887 96 68 69.
http://obiavidnes.com/obiava/76893/tehno-plast-ood

Линията S на Samsung
Samsung Galaxy S 4 е поредният страхотен телефон от линията S на Samsung, която съумя да се противопостави
ефективно на силната конкуренция на Apple iPhone. Той се превърна в символ на иновация, динамика и технологично
съвършенство при мобилните телефони от последно поколение.
http://obiavidnes.com/obiava/77909/liniyata-s-na-samsung

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/77908/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/77907/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-pazardjik-plovdiv-sliven-haskovo-yambol-

Дом за възрастни хора Радка Кашева
Персоналът на "Дом за възрастни хора - Радка Кашева" предлага ведро и усмихнато отношение към настанените гости.
Цените за настаняване в "Дом за възрастни хора - Радка Кашева" са изключително ниски в сравнение с конкурентни
домове за възрастни хора. Домът e разположен в квартал Горна Баня на ул. “Равнище” 24 в уютна и много добре
обзаведена триетажна къща, с панорамен изглед към Витоша.
http://obiavidnes.com/obiava/77906/dom-za-vyzrastni-hora-radka-kasheva

Дарс 91- Димитър Събков
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ДАРС 91 ДИМИТЪР СЪБКОВ гарантира качествен печат на самозалепващи етикети, многолистови на ролки и на пачка,
луксозни кутии от картон, leaflet / booklet labels - http://www.dars.bg. Бургас, ул. Стефан Стамболов, Шоурум
Мерцедес-Бенц, тел.: 056 841632.
http://obiavidnes.com/obiava/77905/dars-91--dimityr-sybkov

Лесни и бързи пари Онлайн от burzikrediti.bg само за вас от 500 до 1500 лв.
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/77904/lesni-i-byrzi-pari-onlayn-ot-burzikreditibg-samo-za-vas-ot-500-do-1500-lv

Супер Бързи кредити от 500 до 1500 лв само 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/77532/super-byrzi-krediti-ot-500-do-1500-lv-samo-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

Инкубатори - автоматични, терморегулатор с PIC контролер
Инкубатори - напълно автоматични, терморегулатор с PIC контролер(0,1 градуса С). Реле за време с PIC контролер (от
1 с. до 999 мин. - циклично)за въртене на яйцата. Подробности, филмчета, както и друга полезна информация ще
намерите в обновения ни сайт. GSM:0892374714, 0988838774, 0876709831 inkubatori@abv.bg Skype - tangrabg
www.inkubatori.tk
http://obiavidnes.com/obiava/77903/inkubatori---avtomatichni-termoregulator-s-pic-kontroler

Манимпекс
Манимпекс ЕООД е доставчик на резервни части и консумативи за всички европейски автомобили и лекотоварни коли.
Продажба на първокласни марки като Brembo, Bilstein, Febi, Ate, Gk, Icer Brakes и други. Възможност за покупки на едро и
дребно от голям асортимент и складови наличности на предлаганите стоки. В обектите на Манимпекс ще намерите
оригинални части за окачване, гарнитури, ходова част, спирачна система, охладителна система, висколуфтери,
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двигател, бутала, сегменти, вериги, радиатори, плъзгачи, втулки, главини, спортно окачване, датчици и др. Избор от
антифризи, масла, течности. Пазарувайте от нашите складове и магазини в София, Пловдив, Варна и Бургас и на адрес:
http://store.manimpex-bg.com/vShop/. Отстъпки до 40%!
http://obiavidnes.com/obiava/76886/manimpeks

Андреев ООД
Андреев ООД съществува от 2005 година и се намира в град Добрич. Фирмата извършва търговия със строителни
материали и крепежни елементи. Продуктите, които можете да закупите от нас включват електрически инструменти
с марки Skil, Metabo, Raider, Makita, заваръчна техника, ВиК материали, предпазни средства - ръкавици, каски, крепежни
елементи – анкерни болтове, федер шайби, гайки, бои, лакове, грундове, зидарски инструменти и много други.
www.andreev-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/77902/andreev-ood

Алтех ЕООД
Фирма Алтех ЕООД е специализирана в дейности свързани с компютърната техника - търговия, сервиз и поддръжка.
Извършваме продажба на преносими компютри, компютърни компоненти, мултимедия, офис техника, периферни
устройства и други. Apple, HP, Acer, Canon, sus, Xerox, Dell, Hitachi,Intel, Toshiba – това са само част от марките, които
ще откриете при нас. За повече информация заповядайте в нашия сайт.
http://obiavidnes.com/obiava/77901/alteh-eood

ЗК Безмер
ЗК БЕЗМЕР е кооперация в сектора на растениевъдството. Като представител на селското стопанство произвежда
рапица, царевица, слънчоглед, пшеница и ечемик. Продажба на ниски цени на зърнени култури. За контакти с
ръководството: общ. Тервел, село Безмер, тел.: 05757434.
http://obiavidnes.com/obiava/77900/zk-bezmer

Канал Експерт - отпушва канали
Търсите някой професионалист в областта на ВиК услугите?! Канал Експерт е специализиран в ремонти, изграждане на
канализации, отпушване на канали, монтажи
http://obiavidnes.com/obiava/77899/kanal-ekspert---otpushva-kanali

продавам земеделска земя 27.700 дка цял парцел в област бургас
продавам на тел.0895471667 земеделска земя нива обработваема 27.700 декара цял парцел трета категория цена 27700
евро за целият парцел който се намира на 300 метра от регулацията на село житосвят община карнобат област бургас
в житницата на югоизточна българия земята е чернозем и се обработва няма сключен договор с арендатор на 300 метра
от парцела има главен асфалтиран път за бургас и ямбол парцела е на 30 километра от морето и на 10 километра от
магистрала тракия бургас софия
http://obiavidnes.com/obiava/77898/prodavam-zemedelska-zemya-27700-dka-cyal-parcel-v-oblast-burgas

„Ценкор” ЕООД – производство на хартиени продукти
Производител на салфетки и тоалетна хартия от София е Ценкор ЕООД. Многообразие от кухненски ролки, течен сапун,
мокри кърпи, бъркалки, ароматизатор за въздух,дамски превръзки.Заповядайте на: ул. Добровски 9, София, кв. Левски, 02
945 09 03, 0888 326 551, http://cenkor.com/.
http://obiavidnes.com/obiava/77897/cenkor-eood--proizvodstvo-na--hartieni-produkti

Тениски от DressPlace
Разнообразие от цветове, кройки и щампи на мъжки тениски и мъжки потници от Онлайн магазин DressPlace.net
http://obiavidnes.com/obiava/77896/teniski-ot-dressplace
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ПРЕДЛАГАМ 5 ФЛУОРОУРАЦИЛ 1000 МГ / 20 МЛ ПРОДАВАМ 5 FLUOROURACIL 1000 MG /
20 ML
ПРЕДЛАГАМ 5 ФЛУОРОУРАЦИЛ 1000 МГ / 20 МЛ ПРОДАВАМ 5 FLUOROURACIL 1000 MG / 20 ML
Производител: KOCAK FARMA
Цена: 26.00 лева.
Опаковка: 1000 MG / 20 ML
Доставка: С наложен платеж.
Доставчик: Куриерска фирма.
За контакт: 0877409895
Гарантирано качество. Изпращане в правилен вид на съхранение!
http://obiavidnes.com/obiava/77891/predlagam-5-fluorouracil-1000-mg--20-ml-prodavam-5-fluorouracil-1000-mg--20-ml

Хидроизолация на сгради,тераси,басейни и основи за Варна и региона
Ремонт на сгради,основи,покриви,тераси и басейни с течна хидроизолация за района на Североизточна България от
фирма КОЛОС 22 ЕООД
http://obiavidnes.com/obiava/77888/hidroizolaciya-na-sgraditerasibaseyni-i-osnovi-za-varna-i-regiona

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/77886/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnostkorektnostprofesionaliz

Детективска агенция Авалон-24ч. дискретни детективски услуги
Доказване на изневери , издирване , биологични родители ,
наблюдение , справки , помощ на родители с трудни деца ,
полиграф , технически средства , консултация с адвокат и …
Бързи качествени , професионални детективски услуги .
Екипът ни се състои от доказани професионалисти с богат практически опит ,
болшинството от тях са с експертни възможности.
Индивидуален подход към всеки клиент , гарантирано запазване на неговата
анонимност.
Извършва услуги на територията на Цялата страна.
За контакти :
тел:0896747344,
e-mail:detectivi@abv.bg,
http;//avalondetective.alle.bg
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http://obiavidnes.com/obiava/77885/detektivska-agenciya-avalon-24ch-diskretni-detektivski-uslugi

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/77883/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
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(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/77882/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/77881/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

обл.ПЛЕВЕН и обл.ЛОВЕЧ - Изкупува ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ
Изкупува ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ в землищата на обл.ПЛЕВЕН и обл.ЛОВЕЧ
-обл.ПЛЕВЕН–общ.Плевен, общ.Левски, общ.Пордим, общ.Белене, общ.Кнежа, общ.Гулянци , общ.Долна Митрополия,
общ.Долни Дъбник, общ.Искър, общ.Никопол, общ.Червен Бряг.
-обл.ЛОВЕЧ-общ.Ловеч, общ.Летница, общ.Угърчин, общ.Луковит
НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ !!!
Заплащане на договорената сума на място пред Нотариус/Банка.

Страница 91/141

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

16.03.2014

Изготвяне на необходимите документи за сделката.
Компетентно правно обслужване при покупко-продажба.
КОРЕКТНИ ОТНОШЕНИЯ!
За контакт: ОФИС - 0887512663-Петрова
0878229309 и 0889229309 –Караиванов
http://obiavidnes.com/obiava/77880/oblpleven-i-obllovech---izkupuva-zemedelski--zemi

област ВЕЛИКО ТЪРНОВО- Изкупува ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ - НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ !!!
Изкупува ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ в област ВЕЛИКО ТЪРНОВО-общ.Горна Оряховица, общ. В.Търново, общ.Стражица,
общ.Свищов, общ. Павликени, общ.Сухиндол, общ. Лясковец, общ.Полски Тръмбеш
НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ !!!
Заплащане веднага на място пред Нотариус/Банка.
Изготвяне на документи !
КОРЕКТНИ ОТНОШЕНИЯ!
За контакт: 0878229309, 0889229309–Караиванов
0887512663-Петрова
http://obiavidnes.com/obiava/77879/oblast-veliko-tyrnovo--izkupuva-zemedelski-zemi---nay-visoki-ceni-

Изкупува ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ в обл.В.ТЪРНОВО, обл.ПЛЕВЕН, обл.ЛОВЕЧ, обл.ВРАЦА,
обл.МОНТАНА !
Изкупува ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ в обл.В.ТЪРНОВО, обл.ПЛЕВЕН, обл.ЛОВЕЧ, обл.ВРАЦА, обл.МОНТАНА !
НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ !
Заплащане веднага на място пред Нотариус/Банка.
Изготвяне на документи !
Сделката се осъществява пред Нотариус!
0878229309, 0889229309–Караиванов
За контакт с клиенти: 0887512663-Петрова
http://obiavidnes.com/obiava/77878/izkupuva-zemedelski-zemi--v-oblvtyrnovo-oblpleven-obllovech-oblvraca-obl

Продавам масивна тухлена сграда 200кв.м. с двор 1300кв.м.
Продавам масивна тухлена сграда 200кв.м. с двор 1300кв.м. в регулация на с.Къкрина, обл.Ловеч, Сградата е подходяща за
промишлени цели, за семеен хотел или за живеене. Състой се от две стаи и едно голямо помещение. Необходимост от
ремонт.
http://obiavidnes.com/obiava/77876/prodavam-masivna-tuhlena-sgrada-200kvm-s-dvor-1300kvm

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.
-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
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http://obiavidnes.com/obiava/77875/stroitelno-remontni-dovyrshitelni-uslugi

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/77874/remont-na-pokrivi-sofiya

ПСИХОТЕСТ ЗА ШОФЬОРИ
Удостоверение за психологическа годност от Медицински Център "Люлин- Мед" ООД:
- при постъпване на работа;
- за категории- преди да запишете курс за професионална категория;
- за допълнителна категория( C, C1, D, D1, Tтб и Ттм);
- обществен превоз на пътници и товари;
- за таксиметров превоз;
- при установена употреба на алкохол;
- при ПТП;
- отнети контролни точки;
- при временно отнето Свидетелство за управление на МПС, контролен талон за управление на МПС, съставен акт от
контролните органи или наложено наказание за лишаване от управление на МПС за определен срок;
- подновяване на изтекло удостоверение- нова валидност- 3г.
Спокойна и уютна обстановка. Индивидуален подход. Изчерпателни разяснения относно целите и реда на провеждане на
изследването.
Висока успеваемост!
http://obiavidnes.com/obiava/77872/psihotest-za-shofyori

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.
-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/77870/detektivska-agenciya-foks--ruse-veliko-tyrnovo-shumen-varna

Детективск
Детективска Агенция Фокс Детективски Услуги-Банско Благоевград Сандански
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/77869/detektivska-agenciya-foks-detektivski-uslugi--plovdiv-pazardjik-haskovo

Детективска Агенция Фокс Детективски Услуги-Банско Благоевград Сандански
Детективска Агенция Фокс Детективски Услуги-Банско Благоевград Сандански
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,
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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/77868/detektivska-agenciya-foks-detektivski-uslugi-bansko-blagoevgrad-sandanski

Приятелство,забавление
Привлекателен,мил,сериозен,коректен и дискретен мъж на средна възраст,романтик,кавалер и джентълмен по своята
същност,съдържание и възпитание,с богат опит и възможности във всяко отношение,знаещ със сигурност какво може
да си пожелае една ИСТИНСКА дама и можещ без проблем да и го поднесе по подобаващ начин очаква да се запознае с
мила,нежна и очарователна жена която не робува на отживелици,морал и консерватизъм и за която чисто човешкото
приятелство с приятен мъж не е само условия,бизнес,пари,измама,лъжи и проява на лош вкус а е вълнуващо
предизвикателство,емоция,удоволствие,страст,тръпка,скрита същност,забранен плод,горещо приключение,начин на
забавление,разпускане и чудесна възможност за бягство от досадата и отегчението на сивото еднообразно ежедневие!
http://obiavidnes.com/obiava/77867/priyatelstvozabavlenie

Дипломни работи, курсови работи - туризъм
Предлагам индивидуално разработване на реферати, курсови работи, казуси, дипломни работи в област туризъм. Имам
богат практически опит – входящ и изходящ туризъм, създаване на туристически продукт и маршрут, нормативна база,
ценообразуване, промотиране на дестинация. Владея немски и английски език. Цена – по споразумение. Иванова 0889378550
http://obiavidnes.com/obiava/77866/diplomni-raboti-kursovi-raboti---turizym

НЕ БЪРЗАЙ С РЕМОНТА! НАНО ДОБАВКИ „РИМЕТ”за ДВИГАТЕЛ и СКОРОСТИ!
Високотехнологичната нано добавка „РиМЕТ” успешно възстановява износването на двигатели, скорости и
диференциали чрез нано частици – БЕЗ РЕМОНТ.
„РиМЕТ” се излива в маслото на двигател или скорости, а налягането образува в износените зони на триене - нов микро
слой. Дълготраен ефект – 50 000 км и след смяна на маслото.
„РиМЕТ” е сертифициран по ISO 9001:2008 от BUREAU VERITAS Certification.
ИНФОРМАЦИЯ, ПОРЪЧКИ В ОНЛАЙН МАГАЗИН: www.rimetbg.com
ЕФЕКТ :
1. Увеличава компресията и мощността на двигателя.
2. Намалява разхода на гориво.
3. Спира разход на масло в буталната група.
4. Увеличава моторесурса на двигателя и трансмисията.
5. Премахва шум и вибрации на двигател, скорости и диференциали.
Качеството се гарантира от Официалния представител за България: www.rimetbg.com
ОНЛАЙН МАГАЗИН: www.rimetbg.com
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Информация:0888730087, 0878260718
ДОСТАВКА чрез куриерска фирма ЕКОНТ с наложен платеж
http://obiavidnes.com/obiava/77865/ne-byrzay-s-remonta-nano-dobavki-rimetza-dvigatel-i-skorosti

"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 !
http://obiavidnes.com/obiava/77863/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
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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/77862/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas

Супер оферта силиконови стелки B-Tall
По-високи до 5 см със силиконови стелки B-tall с мигновен резултат!
Дискретни.
Лесни за употреба.
Регулируема височинаИзключително удобни.
Могат да се носят с почти всички видове обувки и маратонки.
Подходящи са и за мъже, и за жени.
Характеристики:
Изработени от силикон с максимална мекота и еластичност.
Не се деформират от тежестта на тялото.
Почисват се с всички миещи средства.
За повече информация: http://www.allnewdeals.com/en/deals/244742
http://obiavidnes.com/obiava/77861/super-oferta-silikonovi-stelki-b-tall

Турмалинов колан - край на болките в кръста
Комфорт за вашите крака с ортопедични стелки Strutz Cushioned Arch Supports
Изработени от дишаща ластична лента с трайни нехлъзгащи се подметки.
Ортопедични. Укрепват свода и осигуряват комфорт през целия ден.
Подходящи за хора с болки в колената, бедрата, гърба.
Могат да се носят с всякакви обувки - ботуши, сандали, маратонки, дори и на бос крак.
Еднакво удобни и за мъже, и за жени.
Универсален размер.
За повече информация: http://www.allnewdeals.com/en/deals/244743
http://obiavidnes.com/obiava/77860/turmalinov-kolan---kray-na-bolkite-v-krysta

Ортопедични стелки Strutz Cushioned Arch Supports
Турмалинов лечебен колан
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Възстановява енергийното равновесие в организма и стимулира кръвообращението.
Излъчва инфрачервена топлина и отрицателни йони, генерира магнитно поле, активира клетките и балансира
протичащтият биотока в организма.
В него са използват турмалинови кристали, магнити, бамбукови въглища и германий. С използването му се постига
изключителен оздравителен резултат.
Способства за отпускане на гладките мускули на вътрешните органи, протича дълбочинно активиране на енергийните
меридиани, подобрява се еластичността на съдовете, циркулацията на кръвта и лимфата.
Активира се клетъчната енергия, ефективно се релаксира нервната система и се усилват имунните функции на
клетката.
За повече информация: http://www.allnewdeals.com/en/deals/244741
http://obiavidnes.com/obiava/77859/ortopedichni-stelki-strutz-cushioned-arch-supports

Bed Clothes Organizer - практичен и удобен органайзер за дрехи
Летни дрехи, зимни дрехи и почти никакво място в гардероба. Одеяла, завивки, шалтета ... Решението e Bed Clothes
Organizer - практичен органайзер-калъф за съхранение на дрехи!
Удобен - дрехите са сгънати, подредени и лесни за изваждане при необходимост.
С възможност за съхранение на различни места - под леглото, под скрина, в и върху гардероба.
Предпазва дрехите от прах, влага, насекоми.
Характеристики:
9 отделения, в които отлично можете да поберете излишните дрехи или вещи.
С прозрачен капак, за да виждате точно това, което Ви трябва без ровене и губене на време.
Изработен от дишаща материя;
Лесен за използване - с компактна дръжка;
Размер: 67 х 57 х 12 см;
За повече информация: http://www.allnewdeals.com/en/deals/244746
http://obiavidnes.com/obiava/77858/bed-clothes-organizer---praktichen-i-udoben-organayzer-za-drehi

Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe Stidio
3DKoev-Studio
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/77857/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
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/77856/video-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientski-balov

СЕМЕЙНИ КОНФЛИКТИ -изневери -безплатни консултации,
24 часа Детективски услуги, изневери, наблюдение
1.СЕМЕЙНИ КОНФЛИКТИ
-изневери
-безплатни консултации,
-наблюдение, разследване, издирване, -установяване (прилагане на снимков и видео материал)
-комуникации, доклад за свършена работа и местонахождение
на „обекта“по време на разследването
2.ИЗДИРВАНЕ
-на лица-локация със съвременни технологии,
установява биологични родители, длъжници некоректни бизнес партньори
3.КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
проучване на бъдещи и настоящи съдружници
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-установяване на финансово състояние
-откриване и установяване на финансова стабилност или несъстоятелност на настоящ или бъдещ бизнес партньор
-пасиви и активи
-разследване/предотвратяване и доказване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки – биографични, адресни, месторабота, телефонни
http://obiavidnes.com/obiava/77855/semeyni-konflikti---izneveri---bezplatni-konsultacii

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/77854/3d-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/77853/3d-vizualizacii-na-sgradi-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proe

ПОМОЩНИК В СТРОИТЕЛСТВОТО- курсове и индивидуално обучение
Лицензирани курсове и индивидуално обучение по професия ”ПОМОЩНИК В СТРОИТЕЛСТВОТО” в център Давитоз,
лицензиран от Министерството на Образованието и Науката с лиценз номер 201112927
- Шестседмични курсове и индивидуално обучение
- Часове по теория и практика
- Преподаватели с дългогодишен практически опит
- 240 лв/ група, 280 лв/ индивидуално
- Лицензирани сертификати, валидни в България и в чужбина
- Всеки, който има 6 или повече месеца стаж по професията, може да се яви на изпит, без да е посещавал курс, и да
получи лицензиран сертификат за помощник в строителството с международна валидност
- Започване на курсовете в началото и в средата на всеки месец
http://obiavidnes.com/obiava/77851/pomoshtnik-v-stroitelstvoto--kursove-i-individualno-obuchenie

Купуваме Бизнес-фирми със задължения-Адвокатска Кантора"КОРЕКТ"
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ,БЕЗПЛАТНИ КОНСУЛТАЦИИ-ЗА ФИРМИ ПРЕД
ФАЛИТ,НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДЪРЖАВАТА,НАП,ОБЩИНИТЕ,ДОСТАВЧИЦИ И
КОНТРАГЕНТИ. Корпоративно,търговско,договорно,деликтно,дружествено право.
Гарантираме бързо изкупуване на фирмата от наши сътрудници и партньори,освобождаваме
юридическа,финансова и солидарна отговорност за 1 час.Цените за услугите ни са по договаряне.

ви

от

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"
кантори-гр.ПЛОВДИВ,СОФИЯ,ВАРНА,БУРГАС-ЮРИДИЧЕСКИ
СТРАНА,ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ СЪБИТИЯ-ПТП ЦЯЛА ЕВРОПА.
За консултации и контакти тел.0897558320 0885017754
http://kupuvamebusiness.blogspot.com/
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http://obiavidnes.com/obiava/77850/kupuvame-biznes-firmi-sys-zadyljeniya-advokatska-kantorakorekt

Адвокатска Кантора"КОРЕКТ"
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ,БЕЗПЛАТНИ КОНСУЛТАЦИИ-ЗА ФИРМИ ПРЕД
ФАЛИТ,НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДЪРЖАВАТА,НАП,ОБЩИНИТЕ,ДОСТАВЧИЦИ И
КОНТРАГЕНТИ. Корпоративно,търговско,договорно,деликтно,дружествено право.
Гарантираме бързо изкупуване на фирмата от наши сътрудници и партньори,освобождаваме
юридическа,финансова и солидарна отговорност за 1 час.Цените за услугите ни са по договаряне.

ви

от

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"
кантори-гр.ПЛОВДИВ,СОФИЯ,ВАРНА,БУРГАС-ЮРИДИЧЕСКИ
СТРАНА,ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ СЪБИТИЯ-ПТП ЦЯЛА ЕВРОПА.
За консултации и контакти тел.0897558320 0885017754
http://kupuvamebusiness.blogspot.com/

УСЛУГИ

НА

ТЕРИТОРИЯТА

НА

ЦЯЛАТА

http://obiavidnes.com/obiava/77849/advokatska-kantorakorekt

Почивка в хотели с Настаняване.ком
Настаняване в Български хотели. Каталог с хотели, вили и други обекти в България. Всички хотели притежават
описание и снимки. Резервация на хотел с http://nastanqvane.com .
http://obiavidnes.com/obiava/77847/pochivka-v-hoteli-s-nastanyavanekom

Професионални детективски услуги - ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ- 0885350440
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
- събиране на данни
- намиране на лица
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!!!
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
starinvestigator@gmail.com
http://detective-star.com
тел.0885350440
http://obiavidnes.com/obiava/77844/profesionalni-detektivski-uslugi----chasten-detektiv--0885350440

Разкриване на изневери - Агенция "СТАР" -0885350440
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
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- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
- събиране на данни
- намиране на лица
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!!!
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
starinvestigator@gmail.com
http://detective-star.com
тел.0885350440
http://obiavidnes.com/obiava/77843/razkrivane-na-izneveri---agenciya-star--0885350440

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/77842/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/77841/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
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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/77840/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-pazardjik-plovdiv-sliven-haskovo-yambol-

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/77838/medicinski-dokumenti--prevod-i-legalizaciya

Корпоративно обучение по английски ,български , немски , руски
Езикова школа Абилити организира
Чуждоезиково обучение по :
Английски,
български език за чужденци
Немски
френски,
руски,
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
Бизнес английски - всички нива
Разговорни езикови курсове по посочените езици
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
Предлагаме също и пакетна цена за корпоративни клиенти , в която влиза цената на учебните материали .
След завършване на ниво, курсистите полагат тест и получават сертификат .
Индивидуално обучение в офиса,
Фирмено обучение във Вашия офис.
Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
За повече информация :.
Офис: София , кв. Иван Вазов , ул .Михаил Буботинов 32 , бл. 5 вх В, ет. 1
Телефон за контакти 02/ 953 08 87 , 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/77836/korporativno-obuchenie-po-angliyski-bylgarski--nemski--ruski

Френски език първо ниво- за начинаещи
Езикова школа АБИЛИТИ организира обучение по Френски език първо ниво- за начинаещи индивидуално и в малки групи..
График на занятията : стобразно времето ба курсистите
В учебния план са включени аудио и видео уроци.
Продължителност :30 учебни часа – два месеца
Цена 210 лева В посоченага цена за курса са включени учебните материали .
Учебна система – Campus 1
Предлагаме работа в малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
Възможност за разсрочено плащане и различни видове отстъпки.
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За повече информация:
тел. (02)953 08 87
GSM 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/77835/frenski-ezik-pyrvo-nivo--za-nachinaeshti

Английски език - корпоративно обучение
Езикова школа Абилити организира
чуждоезиково обучение по :
Английски
гарантиращо бързо и качествено овладяване чуждия език .
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
обучението обхваща :
- всички нива – общ английски от Elementary до Advanced по 50 учебни часа за всяко ниво .
Занятията се провеждат два пъти седмично по два или три учебни часа , в зависимост от създадения учебен план-график
.
- Бизнес английски - всички нива - по 50 учебни часа за всяко ниво
- Разговорни езикови курсове за поддържане на постигнатата езикова компетентност.
Подготовка за изпити IELTS , TOEFL ,FCE
*Забележка: Предлагаме езиково обучение и по немски , френски , руски , сръбски , хърватски , словенски , български език
за чужденци .
*Забележка: Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
Предлагаме и пакетна цена за корпоративни клиенти , в която влиза цената на учебните материали .
След завършване на ниво, курсистите полагат тест и получават сертификат .
Индивидуално обучение в офиса,
Фирмено обучение във Вашия офис.
Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ:
Тел: 02/953 08 87 ; 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/77834/angliyski-ezik----korporativno-obuchenie

Английски език – подготовка за матура
Езикова школа Абилити предлага индивидуална и в малки групи подготовка за матура по английски език . Занятията са
два пъти седмично по 4 учебни часа . Предлагаме и вариант в събота и неделя .
Подготовката включва :
- Работа върху основните умения четене с разбиране , слушане , писане и говорене
- Подготовка върху програмата за Държавен зрелостен изпит .
- Задълбочена работа в областта на граматиката , лексиката и стилистиката , както и върху практическото им
прилагане на предстоящия зрелостен изпит .
- Пробни изпити
- Оценяване и рецензии
Графикът на занятията е съобразен с времето на учениците .
Предлагаме :
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Курс от 130 уч. часа
Курс от 90 уч. часа
Курс от 60 уч. часа
Индивидуален курс по индувудуакен учебен план .
Интензивността зависи от показаното от учениците на тест за входящо ниво . Тестът е безплатен и се провежда в
дните от понеделник до петък .
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ: тел.: 02/953 08 87 ; 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/77833/angliyski-ezik--podgotovka-za-matura

Шперплат – водоустойчив - директен вносител - WWW.SHPERPLAT.COM
Планет Строй 2008 ООД е директен вносител на:
http://obiavidnes.com/obiava/77832/shperplat--vodoustoychiv---direkten-vnositel---wwwshperplatcom

Бързи кредити от 500 до 1500 лв само за 15минути.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/77831/byrzi-krediti-ot-500-do-1500-lv-samo-za-15minutiburzikreditibg

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

С Йоши Блейд се реже лесно и прецизно! Острието на Йоши Блейд не ръждясва и не корозира!
Остро е като бръснач и се изтъпява до 10 пъти по-бавно от стомана. Винаги е като ново и
запазва безупречен вид!
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
www.market99.net
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http://obiavidnes.com/obiava/77829/keramichen-noj-i-keramichna-belachka

Регулируем колан за отслабване "Slimming Belt
Регулируем колан за отслабване "Slimming Belt
Регулируем колан за отслабване "Slimming Belt" Отслабвате без диета
Само с помощта на естествената топлина на тялото ви Разтеглив, неопренов материал осигурява опора за гърба.
Подходящ за талия размери от 70 до 100 см Разтеглив неопрен материал за задържане на топлината,
еластичност и комфорт. Може да се носи под дрехите.Идеален за мъже и жени.
Снабден е с пет ципа за затваряне и монтаж на тялото по избор. Може да се използва, и като тренирате.
Цена: 25 лв.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/77828/reguliruem-kolan-za-otslabvane-slimming-belt

Виброплейт фитнес урeд от ново поколение
Виброплейт фитнес урeд от ново поколение
Eдин специален метод за тренировка, базиран на бързи ритмични вибрации,
предизвикващи силни мускулни контракции, водещи до бързи резултати;
квантов анализатор – високотехнологично електронно устройство за преглед на здравното състояние на
човешкия организъм; продукти от КЪЩАТА НА БИЛКИТЕ ”Sanct Bernhard”
– АЛОЕ ВЕРА чист сок или капсули, ЖЕН ШЕН, Гинко Билоба, препарати за отслабване и т.н.
За повече информация посетете ”БГ магазин”.
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/77827/vibropleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

Magic Ex Hose Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Magic Ex Hose
Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Сгънат 8 метра - разгънат 23 метра
Подарък пистолет с 5 режима на пръскане
без да се усуква, сгъва и заплита
разгъвате и сгъвате за секунди
устойчив на износване
миете двора и колата
поливате-градината, тревата и цветята
Лесно се плъзга през градината, по стълбите, без да се пречупва или усуква!
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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/77826/magic-ex-hose--magicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-pyti

Риддекс Про Плюс - уред против гризачи, хлебарки, мравки, паяци
Риддекс Про Плюс - уред против гризачи, хлебарки, мравки, паяци
Отървете дома си на плъхове, мишки и хлебарки и други досадни вредители!
Както сте виждали по телевизията, просто включвате Riddex Pro Plus и уредът започва да работи веднага!
"Риддекс Про Плюс" превръща дома ви в една невидима репелент област, в която гризачите просто не може да живеят.
Използва се патентована Digital Pulse технология от Motorola с Freescale микропроцесор.Ридекс Про създава непоносима
среда за вредителите,
дори и в стените, прогонва ги далеч от дома ви. Riddex Pro Plus включва също и вградена нощна светлина и LED светлини.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/77825/riddeks-pro-plyus---ured-protiv-grizachi-hlebarki-mravki-payaci

Йонизатори,ДЕТОКСИКАТОР,Пейнт
подочистачка

зуум,

Масажори,Виброколани,Електрическа

Целутрон,Йонизатори,ДЕТОКСИКАТОР,Пейнт зуум,
Масажори,Виброколани,Електрическа подочистачка
ДЕТОКСИКАТОРИ 178- 275 лв
Магнитни наколенки др Ливайн - 39лв !
Пейнт Зуум - пистолет за супер бързо и гладко боядисване 59.90 лв
Масажна - масажираща седалка 159.лв
Вибриращ колан с термо ефект за бързо отслабване и идеална фигура. 79.лв
Електрическа подочистачка Twister Sweeper 49лв
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Енергийна гривна power balance-19 !
Антицелулитен вибромасажор Manipol Body 65 лв !
Заличител на драскотини "Fix It Pro" 10лв
Вибриращ колан 69лв
Уред за сребърна вода 79лв
Нео Сокет намалява консумацията на гориво на вашия автомобил 19лв
ФРИМАТОР-УЛТРАЗВУКОВ ПИЛИНГ 179лв
Квантов Анализатор - Компютърна диагностика на здравословното състояние 450лв
Виброплейт Фитнес уред от ново поколение 570лв
ПРЕЧИСТВАТЕЛ НА ВЪЗДУХ с ЙОНИЗАТОР, ОЗОНАТОР, UV БАКТЕРИЦИДНА ЛАМПА, HEPA и E.S.P. филтър. 210лв
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/77824/yonizatoridetoksikatorpeynt-zuum-masajorivibrokolanielektricheska-podochistach

"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 !
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http://obiavidnes.com/obiava/77823/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 !
http://obiavidnes.com/obiava/77822/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas

ASRock 970 Extreme4
ASRock 970 Extreme4, AMD 970, AM3+(до 140W), DDR3, 3x PCI-E (SLi/CF), SB7.1, Lan1000, 5x SATA 6Gb/s RAID 0, 1, 5,
eSATA 6Gb/s, 1394, 2x USB3.0, ATX
http://obiavidnes.com/obiava/77725/asrock-970-extreme4

ASRock 980DE3/U3S3
ASRock 980DE3/U3S3, AM3+(до 140W), AMD RX881/760G, DDR3, PCI-E, SB5.1, Lan1000, 2x SATA 6Gb/s, 2x USB3.0, ATX
http://obiavidnes.com/obiava/77724/asrock-980de3u3s3

Детективска агенция Хамелеон !!! Гарантирана анонимност,коректност,професионализъм !!!
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
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събиране на информация по граждански дела ,
проверка на алиби , издирване на лица и МПС,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение ,
фото и видео заснемане ,
издирване на биологични родители ,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни и непълнолетни ,
проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства .
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана !
тел:0878747345,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http;//hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/77816/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnostkorektnostprofesionaliz

Продавам Висококачествен Нарязан Тютюн
Продавам нарязан тютюн Златна Вирджиния!
Фино нарязан,обезпрашен и идеално почистен .
Готов за пълнене на цигари,както с ръчна,така и с електрическа машинка.
Няма неприятна миризма,лютивина и парене.
Мек ,плътен вкус и приятен аромат.
Тютюна е силен,среден или слаб.
По желание се ароматизира с шоколад,ванилия,череша и много други.
Доставката,получавате на адрес,посочен от Вас.
Качеството е перфектно!
Вирджиния Голд -40 лв/кг
Вирджиния Лайт -35 лв/кг
Вирджиния Бленд -35 лв/кг
Ориенталски -30 лв/кг
http://obiavidnes.com/obiava/77815/prodavam-visokokachestven-naryazan-tyutyun

Продавам Нарязан Тютюн - Високо Качество
Продавам нарязан тютюн Златна Вирджиния!
Фино нарязан,обезпрашен и идеално почистен .
Готов за пълнене на цигари,както с ръчна,така и с електрическа машинка.
Няма неприятна миризма,лютивина и парене.
Мек ,плътен вкус и приятен аромат.
Тютюна е силен,среден или слаб.
По желание се ароматизира с шоколад,ванилия,череша и много други.
Доставката,получавате на адрес,посочен от Вас.
Качеството е перфектно!
Вирджиния Голд -40 лв/кг
Вирджиния Лайт -35 лв/кг
Вирджиния Бленд -35 лв/кг
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-30 лв/кг

http://obiavidnes.com/obiava/77814/prodavam-naryazan-tyutyun---visoko-kachestvo

Продавам Нарязан Тютюн За Цигари
Продавам нарязан тютюн Златна Вирджиния!
Фино нарязан,обезпрашен и идеално почистен .
Готов за пълнене на цигари,както с ръчна,така и с електрическа машинка.
Няма неприятна миризма,лютивина и парене.
Мек ,плътен вкус и приятен аромат.
Тютюна е силен,среден или слаб.
По желание се ароматизира с шоколад,ванилия,череша и много други.
Доставката,получавате на адрес,посочен от Вас.
Качеството е перфектно!
Вирджиния Голд -40 лв/кг
Вирджиния Лайт -35 лв/кг
Вирджиния Бленд -35 лв/кг
Ориенталски -30 лв/кг
http://obiavidnes.com/obiava/77813/prodavam-naryazan-tyutyun-za-cigari

Продавам Висококачествен Нарязан Тютюн
Продавам нарязан тютюн Златна Вирджиния!
Фино нарязан,обезпрашен и идеално почистен .
Готов за пълнене на цигари,както с ръчна,така и с електрическа машинка.
Няма неприятна миризма,лютивина и парене.
Мек ,плътен вкус и приятен аромат.
Тютюна е силен,среден или слаб.
По желание се ароматизира с шоколад,ванилия,череша и много други.
Доставката,получавате на адрес,посочен от Вас.
Качеството е перфектно!
Вирджиния Голд -40 лв/кг
Вирджиния Лайт -35 лв/кг
Вирджиния Бленд -35 лв/кг
Ориенталски -30 лв/кг
http://obiavidnes.com/obiava/77812/prodavam-visokokachestven-naryazan-tyutyun

Продавам Нарязан Тютюн Вирджиния – Голд,Лайт,Бленд
Продавам нарязан тютюн Златна Вирджиния!
Фино нарязан,обезпрашен и идеално почистен .
Готов за пълнене на цигари,както с ръчна,така и с електрическа машинка.
Няма неприятна миризма,лютивина и парене.
Мек ,плътен вкус и приятен аромат.
Тютюна е силен,среден или слаб.
По желание се ароматизира с шоколад,ванилия,череша и много други.
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Доставката,получавате на адрес,посочен от Вас.
Качеството е перфектно!
Вирджиния Голд -40 лв/кг
Вирджиния Лайт -35 лв/кг
Вирджиния Бленд -35 лв/кг
Ориенталски -30 лв/кг
http://obiavidnes.com/obiava/77811/prodavam-naryazan-tyutyun-virdjiniya--goldlaytblend

Продавам Нарязан Тютюн - Превъзходна Златна Вирджиния
Продавам нарязан тютюн Златна Вирджиния!
Фино нарязан,обезпрашен и идеално почистен .
Готов за пълнене на цигари,както с ръчна,така и с електрическа машинка.
Няма неприятна миризма,лютивина и парене.
Мек ,плътен вкус и приятен аромат.
Тютюна е силен,среден или слаб.
По желание се ароматизира с шоколад,ванилия,череша и много други.
Доставката,получавате на адрес,посочен от Вас.
Качеството е перфектно!
Вирджиния Голд -40 лв/кг
Вирджиния Лайт -35 лв/кг
Вирджиния Бленд -35 лв/кг
Ориенталски -30 лв/кг
http://obiavidnes.com/obiava/77810/prodavam-naryazan-tyutyun----prevyzhodna-zlatna-virdjiniya

Продавам Фабрично Нарязан Тютюн Златна Вирджиния
Продавам нарязан тютюн Златна Вирджиния!
Фино нарязан,обезпрашен и идеално почистен .
Готов за пълнене на цигари,както с ръчна,така и с електрическа машинка.
Няма неприятна миризма,лютивина и парене.
Мек ,плътен вкус и приятен аромат.
Тютюна е силен,среден или слаб.
По желание се ароматизира с шоколад,ванилия,череша и много други.
Доставката,получавате на адрес,посочен от Вас.
Качеството е перфектно!
Вирджиния Голд -40 лв/кг
Вирджиния Лайт -35 лв/кг
Вирджиния Бленд -35 лв/кг
http://obiavidnes.com/obiava/77809/prodavam-fabrichno-naryazan-tyutyun-zlatna-virdjiniya

Продавам Нарязан Тютюн – Екстра Качество
Продавам нарязан тютюн Златна Вирджиния!
Фино нарязан,обезпрашен и идеално почистен .
Готов за пълнене на цигари,както с ръчна,така и с електрическа машинка.
Няма неприятна миризма,лютивина и парене.

Страница 111/141

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

16.03.2014

Мек ,плътен вкус и приятен аромат.
Тютюна е силен,среден или слаб.
По желание се ароматизира с шоколад,ванилия,череша и много други.
Доставката,получавате на адрес,посочен от Вас.
Качеството е перфектно!
Вирджиния Голд -40 лв/кг
Вирджиния Лайт -35 лв/кг
Вирджиния Бленд -35 лв/кг
Ориенталски -30 лв/кг
http://obiavidnes.com/obiava/77808/prodavam-naryazan-tyutyun--ekstra-kachestvo

Продавам Перфектно Нарязан Тютюн
Продавам нарязан тютюн Златна Вирджиния!
Фино нарязан,обезпрашен и идеално почистен .
Готов за пълнене на цигари,както с ръчна,така и с електрическа машинка.
Няма неприятна миризма,лютивина и парене.
Мек ,плътен вкус и приятен аромат.
Тютюна е силен,среден или слаб.
По желание се ароматизира с шоколад,ванилия,череша и много други.
Доставката,получавате на адрес,посочен от Вас.
Качеството е перфектно!
Вирджиния Голд -40 лв/кг
Вирджиния Лайт -35 лв/кг
Вирджиния Бленд -35 лв/кг
Ориенталски -30 лв/кг
http://obiavidnes.com/obiava/77807/prodavam-perfektno-naryazan-tyutyun

Продавам Уникален Нарязан Тютюн Вирджиния
Продавам нарязан тютюн Златна Вирджиния!
Фино нарязан,обезпрашен и идеално почистен .
Готов за пълнене на цигари,както с ръчна,така и с електрическа машинка.
Няма неприятна миризма,лютивина и парене.
Мек ,плътен вкус и приятен аромат.
Тютюна е силен,среден или слаб.
По желание се ароматизира с шоколад,ванилия,череша и много други.
Доставката,получавате на адрес,посочен от Вас.
Качеството е перфектно!
Вирджиния Голд -40 лв/кг
Вирджиния Лайт -35 лв/кг
Вирджиния Бленд -35 лв/кг
Ориенталски -30 лв/кг
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http://obiavidnes.com/obiava/77806/prodavam-unikalen-naryazan-tyutyun-virdjiniya

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/77805/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/77804/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito
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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/77803/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Продавам Нарязан Тютюн - Високо Качество
Продавам нарязан тютюн Златна Вирджиния!
Фино нарязан,обезпрашен и идеално почистен .
Готов за пълнене на цигари,както с ръчна,така и с електрическа машинка.
Няма неприятна миризма,лютивина и парене.
Мек ,плътен вкус и приятен аромат.
Тютюна е силен,среден или слаб.
По желание се ароматизира с шоколад,ванилия,череша и много други.
Доставката,получавате на адрес,посочен от Вас.
Качеството е перфектно!
Вирджиния Голд -40 лв/кг
Вирджиния Лайт -35 лв/кг
Вирджиния Бленд -35 лв/кг
Ориенталски -30 лв/кг
http://obiavidnes.com/obiava/77802/prodavam-naryazan-tyutyun---visoko-kachestvo

Продавам Нарязан Тютюн - Перфектно Качество
Продавам нарязан тютюн Златна Вирджиния!
Фино нарязан,обезпрашен и идеално почистен .
Готов за пълнене на цигари,както с ръчна,така и с електрическа машинка.
Няма неприятна миризма,лютивина и парене.
Мек ,плътен вкус и приятен аромат.
Тютюна е силен,среден или слаб.
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По желание се ароматизира с шоколад,ванилия,череша и много други.
Доставката,получавате на адрес,посочен от Вас.
Качеството е перфектно!
Вирджиния Голд -40 лв/кг
Вирджиния Лайт -35 лв/кг
Вирджиния Бленд -35 лв/кг
Ориенталски -30 лв/кг
http://obiavidnes.com/obiava/77801/prodavam-naryazan-tyutyun---perfektno-kachestvo

Продавам HP pavilion dv7-1451 nr на части.
Продавам HP pavilion dv7-1451 nr на части.
500 GB HDD , 4GB /2х2GB/ RAM ddr2 - всичко без дъното работи
цени по споразумение
http://obiavidnes.com/obiava/77800/prodavam-hp-pavilion-dv7-1451-nr-na-chasti

Продавам части за HP pavilion dv2000
Продавам части за HP pavilion dv2000
Продавам клавиатура, bottom base, palrest, охладител,
TMDTL60HAX5DM и лентов кабел за HP pavilion dv2000
цени по споразумение

процесор AMD Turion 64 X2 Mobile laptop CPU TL-60

http://obiavidnes.com/obiava/77799/prodavam-chasti-za-hp-pavilion-dv2000

Продавам таблет Samsung Galaxy TAB GT-P1010 - втора употреба
Продавам таблет Samsung Galaxy TAB GT-P1010 - втора употреба
Процесор 1 GHz ARM CORTEX-A8
Размер на диплея 7.0" (17.78 cm)
Резолюция 1024x600 WSVGA
Тип на матрицата Multitouch
Памет 512 MB
Дисково пространство 16GB + MICRO SD (UP TO 32GB)
Камера 3MP AF w/LED Flash + 1.3MP(VT)
Безжична мрежа WIRELESS 802.11N, BT V2.1
Батерия 4,000Mah
Софтуер ANDROID 2.3.6. (GINGERBREAD) с качена навигация IGO primo
Размери 1264.0 x 742.0 x 135.5
Тегло 0.385 kg
Много запазен.
http://obiavidnes.com/obiava/77798/prodavam--tablet-samsung-galaxy-tab-gt-p1010-----vtora-upotreba

ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ- ИВАН ИВАНОВ-ИЗНЕВЯРАТА и ПРЕДАТЕЛСТВОТО
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.
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- 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/77797/chasten-detektiv--ivan-ivanov-iznevyarata-i-predatelstvoto

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/77796/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-izneveriizdirvanespravkirazsledvane

Д
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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/77795/detektivska-agenciya-foks-blagoevgradpetrichsandanskibansko

Страхотна оферта!!! Безболезнена фотоепилация с IPL
IPL технология - Intense Pulse Light.Видим резултат още след 1-та процедура!За траен резултат в рамките на 2-4 години
са необходими между 5 и 7 процедури.Без болка, дискомфорт и парене.Подготовка за процедурата:Зоната, върху която
ще бъде приложена фотоепилация, трябва да бъде предварително гладко избръсната;От последното посещение на
солариум трябва да са изминали поне 10 дни;Преди първата процедура е добре да не е правена кола маска поне 10 дни.
За повече информация: http://www.allnewdeals.com/en/deals/224528
http://obiavidnes.com/obiava/77794/strahotna-oferta-bezboleznena-fotoepilaciya-s-ipl

Супер оферта!!! Пакет от 6 процедури Фотоепилация с IPL
Офертата се предлага в следните варианти: За жени: Пакет от 6 процедури фотоепилация на горна устна или
брадичка.За мъже: Пакет от 6 процедури фотоепилация на скули.IPL технология - Intense Pulse Light.Видим резултат
още след 1-та процедура!За траен резултат в рамките на 2-4 години са необходими между 5 и 7 процедури.Без болка,
дискомфорт и парене.Подготовка за процедурата:Зоната, върху която ще бъде приложена фотоепилация, трябва да
бъде предварително гладко избръсната;От последното посещение на солариум трябва да са изминали поне 10 дни;Преди
първата процедура е добре да не е правена кола маска поне 10 дни.
За повече информация: http://www.allnewdeals.com/en/deals/241302
http://obiavidnes.com/obiava/77793/super-oferta-paket-ot-6-proceduri-fotoepilaciya-s-ipl

Фирмен заем за оборотни средства от Си Финанси Груп
СИ ФИНАНСИ ГРУП е финансова институция, чиято основна дейност е отпускане на бизнес кредити.Услугата е
насочена към лица, опериращи в бизнес климат, изискващ бързи решения и избягвайки тромавата бюрокрация и
процедури по отпускане на кредит. Ние ще се стремим да помогнем развитието на Вашия бизнес.
http://obiavidnes.com/obiava/77792/firmen-zaem-za-oborotni-sredstva-ot-si-finansi-grup
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Превод и легализация на кръщелни свидетелства
Преводаческа агенция Нов Век извършва качествени преводи на Английски, Немски, Турски, Гръцки, Португалски,
Френски, Италиански, Испански, Арабски, Китайски, Иврит и много други езици. Заверки на преводи на документи от
чужбина и ЛЕГАЛИЗАЦИЯ на лични и официални фирмени документи във всички държавни институции и чуждестранни
посолства в Република България.
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/77791/prevod-i-legalizaciya-na-kryshtelni-svidetelstva

Продавам земеделска земя в област Пловдив-Пазарджик
Собственик продава парцели и земеделски земи в общини: Пловдив, Пазарджик, Родопи, Марица, Асеновград, Кричим,
Куклен, Лъки, Перущица, Първомай, Садово, Стамболийски,
в землищата на селата: Асеновград, Алеко Константиново, Белащица, Бенковски, Благоевград, Блатец, Браниполе,
Брестник, Брестовица, Буковлък, Верен, Виница, Войводиново, Войсил, Гелеменово, Главиница, Говедаре, Горна Махала,
Горни Воден, Горно Александрово, Градина, Гранит, Граф Игнатиево, Динката, Джигурово, Добровница, Долна Махала,
Долни Воден, Драгор, Желязно, Звъничево, Златитрап, Златовръх, Ивайло, Извор, Изгрев, Йоаким Груево, Искра,
Исперихово, Кадиево, Караджово, Караджалово, Катуница, Козарско, Костиево, Кочево, Кричим, Крумово, Куклен,
Куртово Конаре, Леново, Лозен, Мало Конаре, Марково, Медковец, Мененкьово, Милево, Мокрище, Мулдава, Ново Село,
Огняново, Опълченец, Оризари,
Отец-Кирилово, Павелско, Пазарджик,Перущица, Пловдив, Православен, Първенец, Радиново, Равда, Рогош, Руен, Садово,
Севлиево, Синитово, Симеоновец, Стамболийски, Строево, Търняне, Тополчане, Триводици, Труд, Устина, Хасково,
Храбрино, Цалапица, Царацово, Черна гора, Чешнегирово, Чурен, Юнаците, Ягодово, Ямбол
GSM: 0887644838
Email: alikaeood@gmail.com
http://www.apollon.net
http://obiavidnes.com/obiava/77790/prodavam-zemedelska-zemya-v-oblast-plovdiv-pazardjik

Пари в нужда се познават - 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
• 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 66 21 57; 0895 75 50 76
тел.: 032 60 14 20
http://obiavidnes.com/obiava/77789/pari-v-nujda-se-poznavat---byrzi-i-lesni-krediti-v-plovdiv-i-regiona
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Купувам земеделска земя в селата
Купувам обработваеми земеделски земи(ниви) от собственици в област Бургас в
община Карнобат , в селата – Аспарухово , Венец , Глумче , Детелина , Деветак , Деветинци , Добриново , Драганци ,
Драгово , Екзарх Антимово , Железник , Житосвят , Искра , Карнобат , Кликач , Козаре , Крумово Градище , Крушово ,
Мъдрино , Невестино , Огнен , Сан-Стефано , Сигмен , Соколово , Сърнево , Смолник , Хаджиите , Церковски , Черково;
община Сунгурларе , в селата – Балабанчево , Терзийско;
- област Ямбол ,община Стралджа в селата – Лозенец , Маленово;
Плащане веднага след проверка на имота пред нотариус , цената се определя от населеното място , големината на
парцела , категорията и арендния договор.
Моля само за сериозни обаждания на собственици които наистина искат да продават , а не хора които сверяват колко
пари имат в земя.Благодаря за разбирането.
http://obiavidnes.com/obiava/77788/kupuvam-zemedelska-zemya-v-selata

Луксозна почивка в хотел Alia Palace 5*: 3 нощувки със закуски и вечери през м.Май
Хотел AliaPalace 5* е нов луксозен и модерен петзвезден хотел, разположен в селището Пефкохори, Халкидики, чиято
архитектура хармонира със заобикалящата го среда. Разположен е на върха на хълм, откъдето се открива живописна
гледка към селището, плажа и залива Касандра. Прекрасното местоположение на хотела е само на крачка разстояние
от магазините, заведения и нощния живот на Пефкохори.
Alia Palace 5* е разположен на 370 км от София, на първия ръкав на Халкидики - Касандра. Пясъчният плаж е на 600 м от
хотела и за ваше удобство на всеки час има безплатен шатъл до плажа и обратно. Шезлонгите, чадърите и хавлиените
кърпи край басейна и плажа са безплатни.
За повече информация: http://www.allnewdeals.com/en/deals/219827
http://obiavidnes.com/obiava/77787/luksozna-pochivka-v-hotel-alia-palace-5-3-noshtuvki-sys-zakuski-i-vecheri-prez-mm

Супер Оферта !!! 5 нощувки, All Inclusive + транспорт в хотел Atrium Palace 4*, Халкидики!
Хотел Atrium 4* е разположен сред маслинови и борови дървета, над изумрудените води на залива Касандра в Халкидики.
Специално за своите клиенти хотелът предлага безплатен трансфер до селото и плажа, както и басейн с бар с
безплатни шезлонги и чадъри.
Стаите са уютно обзаведените и разполагат със сателитна телевизия, самостоятелна баня с душ и сешоар, както и с
хладилник и климатик. Всички стаи имат самостоятелен балкон.
За да изкарате една хубава почивка в комплекса ще намирети различни забавления - тенис на маса, тенис на корт,
аеробика, плажен волейбол и билярд.
Със заявка могат да се организират курсове по гмуркане. По-младите гости могат да играят безопасно на площадката и
в мини клуба.
За повече информация: http://www.allnewdeals.com/en/deals/240775
http://obiavidnes.com/obiava/77786/super-oferta--5-noshtuvki-all-inclusive--transport-v-hotel-atrium-palace-4-

Супер Оферта !!! 3 нощувки със закуски и вечери през м.Април, м.Май и м.Юни в хотел
Theoxenia 4*, Гърция!
Хотел Theoxenia 4* се намира на класифицирания със син флаг плаж на градчето Урануполи, Халкидики. На територията
на комплекса има тенис корт, както и 4 басейна - 1 с олимпийски размери и един предлагащ хидромасаж.
Всички стаи и мезонети на хотел Theoxenia 4* разполагат с балкон, сателитна телевизия и хладилник, а някои от
помещенията са с обособена малка кухня.
На територията на хотела се намират 3 бара - в лобито, край басейна и на плажа, като във всеки от тях се сервират
напитки, коктейли и леки закуски. Шезлонгите край басейна са безплатни за гостите на хотела.
На разположение на гостите е и безплатен паркинг. Достъпът до Wi-Fi се заплаща допълнително, като таксата е 2 EUR
на час.
Гостите имат възможност да наемат лодка и да посетят намиращия се наблизо остров Амулиани.
За повече информация: http://www.allnewdeals.com/en/deals/224093
http://obiavidnes.com/obiava/77785/super-oferta--3-noshtuvki-sys-zakuski-i-vecheri-prez-mapril-mmay-i-myuni-v-ho

Почивка в Гърция през м.Май! 5 нощувки със закуски и вечери в Ismaros Hotel 4*!
Хотел Ismaros 4* се намира в близост до Комотини, на самия плаж Платанитис в Марониа. Комплексът се простира на
територия от12 акра, на 50м. от брега на морето.
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Хотелът предлага настаняване в различни по тип стаи, както и апартаменти, разположени в бунгала. Хотелските стаи
разполагат с балкон, мини бар, телевизор, сешоар, климатик и сейф.
Бунгалата представляват самостоятелни сгради със собствена градина и барбекю. На приземния етаж е разположена
просторна дневна с камина, малка кухня, баня с джакузи и спалня. Помещенията са стилно декорирани, в хармония със
месността, в която се намира хотелът.
За повече информация: http://www.allnewdeals.com/en/deals/224021
http://obiavidnes.com/obiava/77784/pochivka-v-gyrciya-prez-mmay-5-noshtuvki-sys-zakuski-i-vecheri-v-ismaros-hotel-4

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/77783/detektivska-agenciya-avalon-24ch-diskretni-detektivski-uslugi

http://acdc-energy.net/store/
Интернет магазин за лампи PHILIPS,OSRAM и KANLUX
Лед, луминесцентни енергоспестяващи лампи с добри цени и богат избор!
Изпращаме с куриер и наложен платеж!
http://acdc-energy.net/store/
http://obiavidnes.com/obiava/77782/httpacdc-energynetstore

"Енигма турс"
Енигма Турс предоставя услуги по настаняване в хотели и апартаменти под наем в Созопол и Южното Черноморие.
Осигурява кола под наем или морски мероприятия като разходка с яхта или гмуркане. За информация: www.kraspen.com и
телефон: + 359 550 2 26 93.
http://obiavidnes.com/obiava/77781/enigma-turs

Частен детектив - Детективски услуги- 0885350440
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
- събиране на данни
- намиране на лица
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БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!!!
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
starinvestigator@gmail.com
http://detective-star.com
Детективска агенция "Стар"-0885350440
http://obiavidnes.com/obiava/77780/chasten-detektiv---detektivski-uslugi--0885350440

Професионални детективски услуги- 0885350440
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
- събиране на данни
- намиране на лица
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!!!
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
starinvestigator@gmail.com
http://detective-star.com
Детективска агенция "Стар"-0885350440
http://obiavidnes.com/obiava/77779/profesionalni-detektivski-uslugi--0885350440

Професионални детективски услуги- 0885350440- Пловдив Пазарджик
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
- събиране на данни
- намиране на лица
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!!!
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
starinvestigator@gmail.com
http://detective-star.com
Детективска агенция "Стар"-0885350440
http://obiavidnes.com/obiava/77778/profesionalni-detektivski-uslugi--0885350440--plovdiv-pazardjik

Български език за чужденци – корпоративно обучение
Езикова школа Абилити организира
чуждоезиково обучение по :
Български език за чужденци
гарантиращо бързо и качествено овладяване на езика .
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- индивидуално и групово обучение по български език за чужденци с работни езици :
- английски
-френски
-немски
- руски
- сръбски
- хърватски
- словенски
Обучението обхваща всички нива – от начално (А1) до експертно( С2) .
В учебния процес вие не само ще учите български , но и ще се запознаете с бита и обичаите , особеностите и
народопсихологията на българите . Ще придобиете представа за общественото , културното , икономическото и
историческото развитие на България – всичко това е с цел да се постигне максимален комфорт за по- добра и бърза
адаптация в новата чуждо езикова среда .
Школа Абилити предлага собствена учебна система . Методиката , която предлагаме е актуална и съвременна . Тя е
базирана на комуникативния подход и логическото усвояване на необходимия лексикално – граматически и фонетичен
материал . На курсистите се предоставя комплексно :
·
Грамматика
·
Фонетика
·
Разговор
·
Четене
·
Слушане
.
Школа Абилити предлага няколко програми за изучаване на български език от чужденци .
·
общ курс по български
·
бизнес курс
·
разговорен курс за усъвършенстване на езиковите умения .
При завършване на всяко ниво , се издава удостоверение , в което са посочени броят часове и нивото на езикова
компетентност на всеки курсист .
Всички учебни материали са включени в цената .
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
*Забележка: Предлагаме езиково обучение и по английски ,немски , френски , руски , сръбски , хърватски , словенски ,.
*Забележка: Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
- Индивидуално обучение в офиса,
- Фирмено обучение във Вашия офис.
- Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ:
Тел: 02/953 08 87 ; 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/77777/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.
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На курсах происходит ознакомление курсистов с общественными, культурными, экономическими и историческими
реалиями Болгарии, с целью максимально комфортной и быстрой адаптации в языковой среде.
Для обучения Вам не надо покупать учебник , т.к. наша школа предлагает свою систему обучения и методику.
Наша методика , которая предлагаем -очень современяя и актуальная . Она
заключается в совмещении коммуникативного подхода с логическим и естественным освоением необходимого
лексико-грамматического и фонетического материала .
Обучение предусматривает комплекс аспектов:
·
Грамматика
·
Фонетика
·
Практика речи
·
Чтение
·
Аудирование
При индивидуальном обучении, методика выстраивается с учетом Ваших пожеланий. Индивидульное обучение может
проводиться в офисе курсиста в удобное для Вас время.
Школа Абилити предлагает несколько программ обучения на курсах болгарского языка:
·
общий курс болгарского
·
курс делового болгарского
·
разговорный курс для усовершенствования навыков владения болгарским языком .
Длительность каждого уровня обучения 20 академических часов (2 месяца).
По окончании программы выдается свидетельство, с указанием курса и количества часов.
Учебные пособия входят в цену курса обучения.
Подробную информацию Вы можете получить :
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адр.: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/77776/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
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ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/77775/angliyski-nemski--frenski--ruski--grupovo-i-individualno

Детективска Агенция АЯКС-Право на избор!-Благоевград Сандански Банско
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/77774/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-blagoevgrad-sandanski-bansko

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/77773/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/77772/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-pazardjik-plovdiv-sliven-haskovo-yambol-
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Кредити от 100 до 1000 лв
предлагам кредит от 100 до 1000 лв към стабилна финансова институция
за контакти веселин-0896 355 289
http://obiavidnes.com/obiava/77771/krediti-ot-100-do-1000-lv

Бързи кредити от 500 до 1500 лв само за 15минути.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/77582/byrzi-krediti-ot-500-do-1500-lv-samo-za-15minutiburzikreditibg

Шперплат – водоустойчив директен вносител - WWW.SHPERPLAT.COM
Планет Строй 2008 ООД е директен вносител на:
http://obiavidnes.com/obiava/77769/shperplat--vodoustoychiv-direkten-vnositel---wwwshperplatcom

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, общи части, входове, къщи, тавани, мазета, тревни площи и други против хлебарки, бълхи,
кърлежи, дървеници, 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
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/77768/unishtojavane-na-insekti-hlebarki-mravki-bylhi-muhi-komari-dyrvenicikyrleji

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, общи части, входове, къщи, тавани, мазета, тревни площи и други против хлебарки, бълхи,
кърлежи, дървеници, 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
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/77767/unishtojavane-na-insekti-hlebarki-mravki-bylhi-muhi-komari-dyrvenicikyrleji

Адвокатска Кантора"КОРЕКТ"-КУПУВАМЕ БИЗНЕС-ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА СЪС ФИНАНСОВИ И ЮРИДИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ!!!
БЕЗПЛАТНИ ЮРИДИЧЕСКИ КОНСУЛТАЦИИ И ПРОФЕСИОНАЛНО СЪДЕЙСТВИЕ.
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 по конкретния правен казус,ще ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата от наши
сътрудници и партньори,процедурата по прехвърляне на фирмата отнема един час.ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ
ФИНАНСОВА,ЮРИДИЧЕСКА И СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на страната.
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"
тел.0897558320 0885017754
http://kupuvamebusiness.blogspot.com/
http://obiavidnes.com/obiava/77766/advokatska-kantorakorekt-kupuvame-biznes-firmi-sys-zadyljeniya

Адвокатска Кантора"КОРЕКТ"
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА СЪС ФИНАНСОВИ И ЮРИДИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ!!!
БЕЗПЛАТНИ ЮРИДИЧЕСКИ КОНСУЛТАЦИИ И ПРОФЕСИОНАЛНО СЪДЕЙСТВИЕ.
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 по конкретния правен казус,ще ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата от наши
сътрудници и партньори,процедурата по прехвърляне на фирмата отнема един час.ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ
ФИНАНСОВА,ЮРИДИЧЕСКА И СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на страната.
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"
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тел.0897558320 0885017754
http://kupuvamebusiness.blogspot.com/
http://obiavidnes.com/obiava/77765/advokatska-kantorakorekt

Уред за сребърна вода Volcano Dr. Silver 101+
Уред за сребърна вода Volcano Dr. Silver 101+
Volcano Dr. Silver 101+
Сребърната вода е най-мощният и безопасен природен антисептик, който ефективно унищожава повече от 700 вида
болестотворни микроорганизми, вируси, гъбички и паразити.
Повече от 20 000 литра сребърна и структурирана вода;
Пълен електронен контрол
Генератор на сребърни йони
Уникален дизайн и качество
Надеждност, компактност, ефективност
Гаранционен срок 12 месеца Производител: GM Pharma Ltd, България
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/77764/ured-za-srebyrna-voda-volcano-dr-silver-101

Найсер Дайсер Кухненско ренде - помощник на всяка домакиня
Найсер Дайсер Кухненско ренде - помощник на всяка домакиня
Имате желание да зарадвате съпругата си?
Ето имате шанс като закупите от нашият артикул -кухненско ренде.
Какви са преимуществата на кухненското ренде Найсер Дайсер Плюс?
С Найсер Дайсер работите без сълзи, без дразнене и миризми
Nicer Dicer Plus реже лесно, бързо и без усилия
Изпитвате задоволство от резултатите при всяко ползване на кухненското ренде.
Найсер Дайсер предпазва ръцете от порязване.
Безопасен за деца
Лесно режете всякакви видове плодове и зеленчуци с различни по големина форми.
Бързо и лесно нарязвате ситно зеленчуци, плодове, месо, сирене,.Може да се мие в миялна машина.Цена 59лв
1 Лесен и удобен за употреба от цялото семейство
2 Реже лесно, бързо и без усилия
3 Безопасен за деца
4 Предпазва ръцете от порязване
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
http://obiavidnes.com/obiava/77763/nayser-dayser-kuhnensko-rende---pomoshtnik-na-vsyaka-domakinya

Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
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МОДЕЛ 2013 Г С ВГРАДЕН СОФТУЕР НА БЪЛГАРСКИ
Резултатите от диагностиката излизат директно на български език
Био скенерът изважда 39 подробни отчета (35 за мъж/35 за жена) с общо над 245 различни резултата от
диагностиката,
плюс обобщен пълен и обобщен кратък отчет на здръвословното състояние на пациента, явяващ се 40-я файл.
Квантовият Анализатор е високотехнологичено електронно устройство за преглед на здравното състояние на човешкия
организъм.
Теоретически основан върху квантовата медицина, Квантовият анализатор използва научните постижения в
електронната техника,
за отчитане и анализ на слабото магнитно поле на човешката клетка и на базата на този анализ, дава здравния статус
на организма и проблемни зони в техния най-ранен стадий.
Квантовият Анализатор интегрира в себе си медицина, био-информатика, електро инженерство и други съвременни
науки.
Чрез сензорен проводник в рамките на минута от дланта Ви ще бъдат получени повече от 240 показатели за Вашето
здраве
Квантовият метод на диагностика е комплексен, неинвазивен, практичен, лесен, бърз и ефикасен.
Цена 450 лв
0877540309
0895611643
БГ-Магазин
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/77762/kvantov-analizator---bioskener-3to-pokolenie-na-bylgarski-ezik

ДЕТОКСИКАТОР
ДЕТОКСИКАТОР
Детоксикатор-моделът е с инфрачервен колан за подгряване, 5 режима на работа при йонна детоксикация.
Голям LCD дисплей, показващ режима и параметрите на работа. Алуминиев куфар Цена 275лв
ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ СЕГА ! КУПУВАЙКИ ДЕТОКСИКАТОР "ST-901C+" за 420.00 лв.,
Вие получавате като БОНУС : . ДОПЪЛНИТЕЛЕН ВТОРИ ЕЛЕКТРОД / 30 лв/ + 1 чифт ЕЛЕКТРОИМПУЛСНИ
МАСАЖНИ ДЖАПАНКИ / 40лв./ !
ДЕТОКСИКАТОР нов -275 лв, за едновременна работа с двама пациенти, цена 420 лв.;
Идеални за СПА, физиотерапевтични и рехабилитационни центрове!
** ДЕТОКСИКАТОРИ за пречистване на тялото; извличане на токсини, шлаки и вредни вещества от тялото чрез «водна
детоксикация»; спомага за: активност на мозъка; качествен сън; нормализиране на кръвното; пречистване на черния и
белите дробове и бъбреците и др.,
** АПАРАТУРА за ОТСЛАБВАНЕ и ДЕТОКСИКАЦИЯ (5 уреда в един);
комплексно решение на телесните проблеми: наднормено тегло, забавена обмяна на веществата,
цена: 470 лв !
Интернет магазини
www.bgmag.net
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http://obiavidnes.com/obiava/77761/detoksikator

Масажна-масажираща седалка
Масажна-масажираща седалка
Масажиращата седалка осигурява успокояващ и тонизиращ масаж на гърба,
кръста и бедрата, премахва болките в мускулите чрез китайските методи "Шиатсу масаж"
за разлика от традиционните вибрации, използвани при другите подобни масажори.
Масажорът е уникален със своята масажираща глава, която се движи под повърхността на седалката
и осъществява масаж имитиращ натиска на палците, който е основен похват при масажа "Шиатсу".
Неповторимо е усещането, създадено от механичното движение по предварително зададена траектория
на масажиращата глава. Предлагат се различни степени на интензивност за различните области на тялото: долната
част на бедрата,
кръста и гърба. Масажиращата седалка е единствения продукт на българския пазар,
създаден и използван в Северна Америка за рехабилитация на хора с проблеми в
опорнодвигателния апарат. Масажорът се захранва от електрическата мрежа,
но може да се използва и в автомобил, като захранването се извършва от гнездото на запалката.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
http://obiavidnes.com/obiava/77760/masajna-masajirashta-sedalka

Циклене на паркет София
Редене, пренареждане, циклене, шлайфане, полиране на масивен паркет. Редене, патиране на екзотичен, многослоен
паркет, /монтаж/ на ламиниран паркет, вграждане на аксесоари. 0878 45 20 95; 02 979 03 18 – вечер http://parket-stil.com/
http://obiavidnes.com/obiava/77759/ciklene-na-parket-sofiya

Земеделска земя купувам в обл.от Видин до Силистра
Изкупуваме Земеделска Земя в следните области: Видин, Монтана, Враца, Плевен, ВеликоТърново, Ловеч,гр.Севлиево,
Русе, Разград, Търговище,Шумен, Силистра и др. - от собственик! НАЙ- ВИСОКИ ЦЕНИ за- ПЛЕВЕН, Гулянци,
ПОРДИМ, Славяново, ДолнаМитрополия, Горна Митрополия, Искър, БРЕСТ, Загражден, Гиген, Горни и Долни
Дъбник,Мездра, БялаСлатина, Борован, Хайредин, Мизия, Козлудуй, Угърчин, Сухиндол, Коевци, БялаРека, СВИЩОВ, с.
АЛЕКОВО, с. Александрово, с. Вардим, с. Царевец, с. Козловец, с. ГОРНА СТУДЕНА, с. Совата, с. ХаджиДимитрово, с.
Ореш, с. ЧЕРВЕНА, Никопол, БЕЛЕНЕ, с. Татари, с. Деков, с. БялаВода, с. КулинаВода, Петокладенци, СИЛИСТРА,
ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, с. ВЪРЗУЛИЦА, с. МАСЛАРЕВО, с. ПАВЕЛ, с. СТРАХИЛОВО, с. ОБЕДИНЕНИЕ, с. Ивача, с.
Градина, с. Куцина, с. РЕСЕН, с. Никюп, с. Крушето, с. Самоводене, с. Дичин., с. Водолей, Тутракан, РУСЕ, Борово, БЯЛА,
с. Пейчиново, с. Полско Косово, с. Бистренци, Иваново, Ветово, Две Могили, Сливо поле, ТЪРГОВИЩЕ,
ПОПОВО,АТОНОВО,ОМУРТАГ, ЛЕВСКИ, с. Градище, с. Асеновци, с. Аспарухово, с. Българене, с. Божурлук, с. Изгрев, с.
КозарБелене, с. Стежерово, с. Трънчовица, с. Малчика, ПОРДИМ с. Вълчитрън, с. Згалево, с. Каменец, с. Одърне, с.
Тотлебен, с. Борислав, с. Катерица, с. Обнова, ЛЯСКОВЕЦ, Горна Оряховица, с. Върбица, с. Драганово, с. Крушето, с.
Паисий, с. Писарево, с. Поликраище, с. Правда, с. Първомайци, с. Янтра, Долна Оряховица, Стражица, Бяла Черква, с.
Батак, с. Патреш, с. Горна и Долна Липница, с. Карайсен, с. Лесичери, с. Михалци, с. Бутово, с. Върбовка, и ПАВЛИКЕНИ.
Плащане веднага . GSM.0886- 236- 248, 0878- 343- 312.Цени от 60лв до 1000лв в зависимост от района .
http://obiavidnes.com/obiava/77758/zemedelska-zemya-kupuvam-v-oblot-vidin-do-silistra

Продавам Висококачествен Нарязан Тютюн
Продавам нарязан тютюн Златна Вирджиния!
Фино нарязан,обезпрашен и идеално почистен .
Готов за пълнене на цигари,както с ръчна,така и с електрическа машинка.
Няма неприятна миризма,лютивина и парене.
Мек ,плътен вкус и приятен аромат.
Тютюна е силен,среден или слаб.
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По желание се ароматизира с шоколад,ванилия,череша и много други.
Доставката,получавате на адрес,посочен от Вас.
Качеството е перфектно!
Вирджиния Голд -40 лв/кг
Вирджиния Лайт -35 лв/кг
Вирджиния Бленд -35 лв/кг
Ориенталски -30 лв/кг
http://obiavidnes.com/obiava/77757/prodavam-visokokachestven-naryazan-tyutyun

Продавам Фабрично Нарязан Тютюн
Продавам нарязан тютюн Златна Вирджиния!
Фино нарязан,обезпрашен и идеално почистен .
Готов за пълнене на цигари,както с ръчна,така и с електрическа машинка.
Няма неприятна миризма,лютивина и парене.
Мек ,плътен вкус и приятен аромат.
Тютюна е силен,среден или слаб.
По желание се ароматизира с шоколад,ванилия,череша и много други.
Доставката,получавате на адрес,посочен от Вас.
Качеството е перфектно!
Вирджиния Голд -40 лв/кг
Вирджиния Лайт -35 лв/кг
Вирджиния Бленд -35 лв/кг
Ориенталски -30 лв/кг
http://obiavidnes.com/obiava/77756/prodavam-fabrichno-naryazan-tyutyun

Продавам Нарязан Тютюн Вирджиния – Голд,Лайт,Бленд
Продавам нарязан тютюн Златна Вирджиния!
Фино нарязан,обезпрашен и идеално почистен .
Готов за пълнене на цигари,както с ръчна,така и с електрическа машинка.
Няма неприятна миризма,лютивина и парене.
Мек ,плътен вкус и приятен аромат.
Тютюна е силен,среден или слаб.
По желание се ароматизира с шоколад,ванилия,череша и много други.
Доставката,получавате на адрес,посочен от Вас.
Качеството е перфектно!
Вирджиния Голд -40 лв/кг
Вирджиния Лайт -35 лв/кг
Вирджиния Бленд -35 лв/кг
Ориенталски -30 лв/кг
http://obiavidnes.com/obiava/77755/prodavam-naryazan-tyutyun-virdjiniya--goldlaytblend

Продавам Нарязан Тютюн Златна Вирджиния
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Продавам нарязан тютюн Златна Вирджиния!
Фино нарязан,обезпрашен и идеално почистен .
Готов за пълнене на цигари,както с ръчна,така и с електрическа машинка.
Няма неприятна миризма,лютивина и парене.
Мек ,плътен вкус и приятен аромат.
Тютюна е силен,среден или слаб.
По желание се ароматизира с шоколад,ванилия,череша и много други.
Доставката,получавате на адрес,посочен от Вас.
Качеството е перфектно!
Вирджиния Голд -40 лв/кг
Вирджиния Лайт -35 лв/кг
Вирджиния Бленд -35 лв/кг
Ориенталски -30 лв/кг
http://obiavidnes.com/obiava/77754/prodavam-naryazan-tyutyun--zlatna-virdjiniya

Продавам Фабрично Нарязан Тютюн Златна Вирджиния
Продавам нарязан тютюн Златна Вирджиния!
Фино нарязан,обезпрашен и идеално почистен .
Готов за пълнене на цигари,както с ръчна,така и с електрическа машинка.
Няма неприятна миризма,лютивина и парене.
Мек ,плътен вкус и приятен аромат.
Тютюна е силен,среден или слаб.
По желание се ароматизира с шоколад,ванилия,череша и много други.
Доставката,получавате на адрес,посочен от Вас.
Качеството е перфектно!
Вирджиния Голд -40 лв/кг
Вирджиния Лайт -35 лв/кг
Вирджиния Бленд -35 лв/кг
Ориенталски -30 лв/кг
http://obiavidnes.com/obiava/77753/prodavam-fabrichno-naryazan-tyutyun-zlatna-virdjiniya

Продавам Нарязан Тютюн – Екстра Качество
Продавам нарязан тютюн Златна Вирджиния!
Фино нарязан,обезпрашен и идеално почистен .
Готов за пълнене на цигари,както с ръчна,така и с електрическа машинка.
Няма неприятна миризма,лютивина и парене.
Мек ,плътен вкус и приятен аромат.
Тютюна е силен,среден или слаб.
По желание се ароматизира с шоколад,ванилия,череша и много други.
Доставката,получавате на адрес,посочен от Вас.
Качеството е перфектно!
Вирджиния Голд -40 лв/кг
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Вирджиния Лайт -35 лв/кг
Вирджиния Бленд -35 лв/кг
Ориенталски -30 лв/кг
http://obiavidnes.com/obiava/77752/prodavam-naryazan-tyutyun--ekstra-kachestvo

Продавам Перфектно Нарязан Тютюн
Продавам нарязан тютюн Златна Вирджиния!
Фино нарязан,обезпрашен и идеално почистен .
Готов за пълнене на цигари,както с ръчна,така и с електрическа машинка.
Няма неприятна миризма,лютивина и парене.
Мек ,плътен вкус и приятен аромат.
Тютюна е силен,среден или слаб.
По желание се ароматизира с шоколад,ванилия,череша и много други.
Доставката,получавате на адрес,посочен от Вас.
Качеството е перфектно!
Вирджиния Голд -40 лв/кг
Вирджиния Лайт -35 лв/кг
Вирджиния Бленд -35 лв/кг
Ориенталски -30 лв/кг
http://obiavidnes.com/obiava/77751/prodavam-perfektno-naryazan-tyutyun

Продавам Уникален Нарязан Тютюн Вирджиния
Продавам нарязан тютюн Златна Вирджиния!
Фино нарязан,обезпрашен и идеално почистен .
Готов за пълнене на цигари,както с ръчна,така и с електрическа машинка.
Няма неприятна миризма,лютивина и парене.
Мек ,плътен вкус и приятен аромат.
Тютюна е силен,среден или слаб.
По желание се ароматизира с шоколад,ванилия,череша и много други.
Доставката,получавате на адрес,посочен от Вас.
Качеството е перфектно!
Вирджиния Голд -40 лв/кг
Вирджиния Лайт -35 лв/кг
Вирджиния Бленд -35 лв/кг
Ориенталски -30 лв/кг
http://obiavidnes.com/obiava/77750/prodavam-unikalen-naryazan-tyutyun-virdjiniya

Продавам Нарязан Тютюн - Високо Качество
Продавам нарязан тютюн Златна Вирджиния!
Фино нарязан,обезпрашен и идеално почистен .
Готов за пълнене на цигари,както с ръчна,така и с електрическа машинка.
Няма неприятна миризма,лютивина и парене.
Мек ,плътен вкус и приятен аромат.
Тютюна е силен,среден или слаб.
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По желание се ароматизира с шоколад,ванилия,череша и много други.
Доставката,получавате на адрес,посочен от Вас.
Качеството е перфектно!
Вирджиния Голд -40 лв/кг
Вирджиния Лайт -35 лв/кг
Вирджиния Бленд -35 лв/кг
Ориенталски -30 лв/кг
http://obiavidnes.com/obiava/77749/prodavam-naryazan-tyutyun---visoko-kachestvo

Продавам Нарязан Тютюн За Цигари
Продавам нарязан тютюн Златна Вирджиния!
Фино нарязан,обезпрашен и идеално почистен .
Готов за пълнене на цигари,както с ръчна,така и с електрическа машинка.
Няма неприятна миризма,лютивина и парене.
Мек ,плътен вкус и приятен аромат.
Тютюна е силен,среден или слаб.
По желание се ароматизира с шоколад,ванилия,череша и много други.
Доставката,получавате на адрес,посочен от Вас.
Качеството е перфектно!
Вирджиния Голд -40 лв/кг
Вирджиния Лайт -35 лв/кг
Вирджиния Бленд -35 лв/кг
Ориенталски -30 лв/кг
http://obiavidnes.com/obiava/77748/prodavam-naryazan-tyutyun-za-cigari

Продавам Нарязан Тютюн - Перфектно Качество
Продавам нарязан тютюн Златна Вирджиния!
Фино нарязан,обезпрашен и идеално почистен .
Готов за пълнене на цигари,както с ръчна,така и с електрическа машинка.
Няма неприятна миризма,лютивина и парене.
Мек ,плътен вкус и приятен аромат.
Тютюна е силен,среден или слаб.
По желание се ароматизира с шоколад,ванилия,череша и много други.
Доставката,получавате на адрес,посочен от Вас.
Качеството е перфектно!
Вирджиния Голд -40 лв/кг
Вирджиния Лайт -35 лв/кг
Вирджиния Бленд -35 лв/кг
Ориенталски -30 лв/кг
http://obiavidnes.com/obiava/77747/prodavam-naryazan-tyutyun---perfektno-kachestvo

Продавам Висококачествен Нарязан Тютюн
Продавам нарязан тютюн Златна Вирджиния!
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Фино нарязан,обезпрашен и идеално почистен .
Готов за пълнене на цигари,както с ръчна,така и с електрическа машинка.
Няма неприятна миризма,лютивина и парене.
Мек ,плътен вкус и приятен аромат.
Тютюна е силен,среден или слаб.
По желание се ароматизира с шоколад,ванилия,череша и много други.
Доставката,получавате на адрес,посочен от Вас.
Качеството е перфектно!
Вирджиния Голд -40 лв/кг
Вирджиния Лайт -35 лв/кг
Вирджиния Бленд -35 лв/кг
Ориенталски -30 лв/кг
http://obiavidnes.com/obiava/77746/prodavam-visokokachestven-naryazan-tyutyun

Продавам Фабрично Нарязан Тютюн
Продавам нарязан тютюн Златна Вирджиния!
Фино нарязан,обезпрашен и идеално почистен .
Готов за пълнене на цигари,както с ръчна,така и с електрическа машинка.
Няма неприятна миризма,лютивина и парене.
Мек ,плътен вкус и приятен аромат.
Тютюна е силен,среден или слаб.
По желание се ароматизира с шоколад,ванилия,череша и много други.
Доставката,получавате на адрес,посочен от Вас.
Качеството е перфектно!
Вирджиния Голд -40 лв/кг
Вирджиния Лайт -35 лв/кг
Вирджиния Бленд -35 лв/кг
Ориенталски -30 лв/кг
http://obiavidnes.com/obiava/77745/prodavam-fabrichno-naryazan-tyutyun

Детективска Агенция Фокс-Частни Детективи -София
Частна Детективска агенция-Фокс.
Дейността на детективска агенция Фокс се извършва
на територията на цяла България, напълно дискретно!
-Разкрива изневери,издирва личности
-фирмено разследване и бизнес проблеми,
-Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.
-Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация.
- и други...
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана от Детективска Агенция Фокс с
бивши служители на МВР и дългогодишен опит!
Централен офис-гр.София
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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/77744/detektivska-agenciya-foks-chastni-detektivi--sofiya

Детективски услуги за София и страната - По договаряне
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/77743/detektivski-uslugi-za-sofiya-i-stranata---po-dogovaryane

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
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discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
http://obiavidnes.com/obiava/77742/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/77741/detektivska-agenciya-diskret-burgas-ravda-sozopol-pomorie-primorsko

Избери най-евтините летни автомобилни гуми онлайн
Лятото наближава, а с него и сезонът на летните автомобилни гуми. E-gumi.com предоставя голям избор от
най-добрите летни гуми, както и се стреми да предлага най-евтините летни гуми на пазара.
http://obiavidnes.com/obiava/77740/izberi-nay-evtinite-letni-avtomobilni-gumi-onlayn

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ИНКОГНИТО-ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/77739/detektivska-agenciya-inkognito-chasten-detektiv

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ИНКОГНИТО-ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
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-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/77738/detektivska-agenciya-inkognito-chasten-detektiv

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ИНКОГНИТО-ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/77737/detektivska-agenciya-inkognito-chasten-detektiv

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ИНКОГНИТО-ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
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-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/77736/detektivska-agenciya-inkognito-chasten-detektiv

Адвокатска Кантора"КОРЕКТ"-КУПУВАМЕ БИЗНЕС-ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
СУПЕР
ПРОФЕСИОНАЛНА
ОФЕРТА
ЗА
"ИЗКУПУВАНЕ"
ЗАДЪЛЖЕНИЯ,ФИНАНСОВИ И ЮРИДИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ!!!

НА

ТЪРГОВСКИ

ДРУЖЕСТВА

СЪС

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 по конкретния правен казус,ще ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата от наши
сътрудници и партньори,процедурата по прехвърляне на фирмата отнема един час.ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ
ФИНАНСОВА,ЮРИДИЧЕСКА И СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на страната.
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"
тел.0897558320 0885017754
http://kupuvamebusiness.blogspot.com/
http://obiavidnes.com/obiava/77735/advokatska-kantorakorekt-kupuvame-biznes-firmi-sys-zadyljeniya

Адвокатска Кантора"КОРЕКТ"
СУПЕР
ПРОФЕСИОНАЛНА
ОФЕРТА
ЗА
"ИЗКУПУВАНЕ"
ЗАДЪЛЖЕНИЯ,ФИНАНСОВИ И ЮРИДИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ!!!

НА

ТЪРГОВСКИ

ДРУЖЕСТВА

СЪС

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 по конкретния правен казус,ще ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата от наши
сътрудници и партньори,процедурата по прехвърляне на фирмата отнема един час.ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ
ФИНАНСОВА,ЮРИДИЧЕСКА И СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на страната.
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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.
Адвокатска Кантора "КОРЕКТ"
тел.0897558320 0885017754
http://kupuvamebusiness.blogspot.com/
http://obiavidnes.com/obiava/77734/advokatska-kantorakorekt

Унисекс аромати !!!
Опитайте новите мъжки, дамски, както и унисекс аромати от Aromi.bg. За нас е най-важно да ви представим нашето
"ноу хау", а именно: "Качеството над всичко останало"!
http://obiavidnes.com/obiava/77733/uniseks-aromati--

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/77732/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
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/77731/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
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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/77730/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-pazardjik-plovdiv-sliven-haskovo-yambol-

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, общи части, входове, къщи, тавани, мазета, тревни площи и други против хлебарки, бълхи,
кърлежи, дървеници, 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
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/77729/unishtojavane-na-hlebarki-nasekomi-kyrleji-bylhi-dyrvenici-osi-i-dr

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, общи части, входове, къщи, тавани, мазета, тревни площи и други против хлебарки, бълхи,
кърлежи, дървеници, 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
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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
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/77728/unishtojavane-na-hlebarki-nasekomi-kyrleji-bylhi-dyrvenici-osi-i-dr

Ветролукс
Ветролукс предлага на вашето внимание - Стъклени козирки, стъклени парапети, Интериорни врати, обков, душ кабини
http://obiavidnes.com/obiava/77727/vetroluks

Ветролукс
Ветролукс предлага на вашето внимание - Стъклени козирки, стъклени парапети, Интериорни врати, обков, душ кабини
http://obiavidnes.com/obiava/77726/vetroluks
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