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Инкубатори - автоматични, терморегулатор с PIC контролер
Инкубатори - напълно автоматични, терморегулатор с PIC контролер(0,1 градуса С). 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/79588/inkubatori---avtomatichni-termoregulator-s-pic-kontroler

БЕЗ РЕМОНТ и ИЗЛИШНИ РАЗХОДИ! НАНО ДОБАВКИ „РиМЕТ”!ЕФЕКТ 50000 км.!
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 от три вида нано частици. Дълготраен ефект – 50 000 км дори и след смяна на маслото.
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.
„РиМЕТ” е сертифициран по ISO 9001:2008 от BUREAU VERITAS Certification.
ИНФОРМАЦИЯ, ПОРЪЧКИ В ОНЛАЙН МАГАЗИН: www.rimetbg.com
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/79492/bez-remont-i-izlishni-razhodi-nano-dobavki-rimetefekt-50000-km

ASRock H61M-IDE
ASRock H61M-IDE, H61, LGA1155, DDR3, PCI-E 3.0 (DSub), SB5.1, Lan1000, IDE, 4x SATA2, mATX
http://obiavidnes.com/obiava/79579/asrock-h61m-ide

Asus Rampage IV Black Edition
Asus Rampage IV Black Edition, OC Panel, X79, LGA2011, DDR3 @ 2800MHz (OC), 4xPCI-E 3.0 (SLi/CF), ROG SupremeFX
Black SB7.1, 2xSATA 6Gb/s RAID 0,1,5,10, Bluetooth4.0, Lan1000, 6x USB3.0, 2x eSATA 6Gb/s, Extended ATX
http://obiavidnes.com/obiava/79543/asus-rampage-iv-black-edition

ATI R7 260
ATI R7 260, 1GB, ASUS R7260-1GD5, PCI-E3.0, DDR5, 128bit, HDMI, DVI, DisplayPort
http://obiavidnes.com/obiava/79542/ati-r7-260

ATI R9 270X
ATI R9 270X, 4GB, ASUS R9270X-DC2T-4GD5, PCI-E3.0, DDR5, 256bit, HDMI, 2xDVI, DisplayPort
http://obiavidnes.com/obiava/79541/ati-r9-270x

ATI R9 280
ATI R9 280, 3GB, ASUS R9280-DC2T-3GD5, PCI-E3.0, DDR5, 384bit, HDMI, 2xDVI, DisplayPort
http://obiavidnes.com/obiava/79538/ati-r9-280

ATI R9 290
ATI R9 290, 4GB, ASUS R9290-DC2-4GD5, PCI-E3.0, DDR5, 512bit, HDMI, 2xDVI, DisplayPort
http://obiavidnes.com/obiava/79535/ati-r9-290
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GF GT 620
GF GT 620, 1GB Asus GT620-1GD3-L-V2, PCI-E, DDR3, 64bit, HDMI & DVI
http://obiavidnes.com/obiava/79531/gf-gt-620

Строителство и ремонт Варна
Строителство и ремонт Варна. Ние ще се погрижим за вашият дом от основи до ключ!
http://obiavidnes.com/obiava/79592/stroitelstvo-i-remont-varna

ATi R9 280
ATi R9 280, 3GB, Gigabyte R928WF3OC-3GD, PCI-E 3.0, DDR5, 384bit, HDMI, DVI, 2x miniDisplayPort
http://obiavidnes.com/obiava/79530/ati-r9-280

GF GTX 750
GF GTX 750, 1GB Gigabyte N750OC-1GI, PCI-E 3.0, DDR5, 128bit, 2x HDMI, 2x DVI
http://obiavidnes.com/obiava/79503/gf-gtx-750

ATI R9 290
ATI R9 290, 4GB, ASUS R9290-DC2OC-4GD5, PCI-E3.0, DDR5, 512bit, HDMI, 2xDVI, DisplayPort
http://obiavidnes.com/obiava/79498/ati-r9-290

Подготовка по MatLab– инсталиране, работа с file function и script file
Подготовка по MatLab– инсталиране, работа с file function и script file,
Заниманията се провеждат в Образцово Народно Читалище „Антон Страшимиров – 1926г” „Влайкова” с адрес ул. „
Цар Иван Асен ІІ” №11, тел 02/944-39-23, 0893/46-18-47, 0878942553, близо до Орлов Мост.
Цена-20лв/ 1 час
http://obiavidnes.com/obiava/79591/podgotovka--po-matlab-instalirane-rabota-s-file-function-i-script-file

ATI R9 290X
ATI R9 290X, 4GB, Sapphire TRI-X OC, PCI-E3.0, DDR5, 512bit, HDMI, 2xDVI, DisplayPort
http://obiavidnes.com/obiava/79483/ati-r9-290x

15.6" (39.62 cm) AOC e1659Fwu
15.6" (39.62 cm) AOC e1659Fwu, HD LED, 8ms, 20 000 000:1, 200cd/m2, USB3.0 вход, черен, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/79471/156-3962-cm-aoc-e1659fwu

стъкларски услуги
Стъклопоставяне, стъкла и огледала, фасетиране, кантиране, закаляване; доставка и монтаж; голям избор на
орнаментни стъкла; армирано стъкло; изработка на автоогледала; изработка на аквариуми и акватерариуми; матиране
на стъкла и огледала по индивидуален проект на клиента; изработка на стъклопакети; рамки за картини, гоблени и
огледала.
Skype: kingglas
http://obiavidnes.com/obiava/79590/styklarski-uslugi

24" (60.96 cm) IIYAMA XB2483HSU
24" (60.96 cm) IIYAMA XB2483HSU, AMVA+ панел, FULL HD LED, 4ms, 5 000 000:1 300cd/m2, DVI & HDMI, колонки, USB
хъб, черен, 3г.
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http://obiavidnes.com/obiava/79470/24-6096-cm-iiyama-xb2483hsu

27" (68.58 cm) IIYAMA XB2779QS
27" (68.58 cm) IIYAMA XB2779QS, AH IPS панел, FULL HD LED, 5ms, 5 000 000:1 300cd/m2, DVI, HDMI, DisplayPort,
колонки, черен, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/79469/27-6858-cm-iiyama-xb2779qs

***0887232146*** -фини шпакловки. -гипсова шпакловка. -латекс бял и цветен. -топлоизолация.
-обръщан
0887232146 Качествена фина шпакловка. Качествена гипсова шпакловка. ЛАТЕКС БЯЛ И ЦВЕТЕН. Топлоизолация.
Обръщане покрай pvc дограма и врати с поставияне на лайсни или измазване пожелание на клиента. Гипсова мазилка.
Пръскана мазилка. Минерални мазилки. Замазки. Зидария, зида и тераси и преградни стени. КАЧЕСТВОТО СЕ ВИЖДА
ВЕДНАГА, ЦЕНИТЕ СА РАЗУМНИ, КОРЕКНОСТ. ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА. 0887232146
http://obiavidnes.com/obiava/79589/0887232146--fini-shpaklovki--gipsova-shpaklovka--lateks-byal-i-cveten--top

Samsung SE-208DB
Samsung SE-208DB, външна, Slim, бяла, USB3.0
http://obiavidnes.com/obiava/79468/samsung-se-208db

Samsung SE-208DB
Samsung SE-208DB, външна, Slim, червена, USB3.0
http://obiavidnes.com/obiava/79467/samsung-se-208db

Слушалки Roccat Kave XTD 5.1 Digital
Слушалки Roccat Kave XTD 5.1 Digital, черни, микрофон
http://obiavidnes.com/obiava/79465/slushalki-roccat-kave-xtd-51-digital

GF GTX 780 SUPER JETSTREAM
GF GTX 780 SUPER JETSTREAM, 3GB Palit, PCI-E 3.0, GDDR5, 384-bit, HDMI & DVI
http://obiavidnes.com/obiava/79549/gf-gtx-780-super-jetstream

Слушалки OVLENG IP 620
Слушалки OVLENG IP 620 , тип "тапи", Flat Cable, Метални за телефон
http://obiavidnes.com/obiava/79548/slushalki-ovleng-ip-620-

Слушалки OVLENG OV-K82MP
Слушалки OVLENG OV-K82MP, тип "тапи", Mp3/4
http://obiavidnes.com/obiava/79547/slushalki-ovleng--ov-k82mp

11.6" (29.46 cm) ACER V5-132P-21296G50nss (NX.MDSEX.001)
11.6" (29.46 cm) ACER V5-132P-21296G50nss (NX.MDSEX.001), двуядрен Intel® Pentium 2129Y 1.1GHz, сензорен мулти-тъч
HD LED Display, 6GB, 500GB, USB3.0, Windows8.1, 1.38kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/79262/116-2946-cm-acer-v5-132p-21296g50nss-nxmdsex001

ATI R7 265
ATI R7 265, 2GB, Sapphire Dual-X, BULK, PCI-E, DDR5, 256bit, HDMI, 2xDVI, DisplayPort
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http://obiavidnes.com/obiava/79296/ati-r7-265

Слушалки MAXELL EB98
Слушалки MAXELL EB98, тип "тапи"
http://obiavidnes.com/obiava/79295/slushalki-maxell-eb98

8" (20.32 cm)PRESTIGIO MultiPad 2 Ultra Duo 8.0
8" (20.32 cm)PRESTIGIO MultiPad 2 Ultra Duo 8.0
http://obiavidnes.com/obiava/79294/8-2032-cmprestigio-multipad-2-ultra-duo-80

Рязане на дървета и озеленяване
Рязане на дървена, озеленяване, потдръжка.
http://obiavidnes.com/obiava/79587/ryazane-na-dyrveta-i-ozelenyavane

ПОРЪЧАЙ СИ МОМИЧЕ ДА ТИ СЕ ОБАДИ ЗА СЕКС ПО ТЕЛЕФОНА
ИЗПРАТИ СМС ДО НОМЕР 191999 С ТЕКСТ CALLGIRL ЗА МОМИЧЕ ИЛИ CALLBOY ЗА МОМЧЕ
/пример искаш да ти се обади мацка пращаш смс с текст CALLGIRL до номер 191999 ,
а ако искаш да ти се обади момче пращаш смс с текст CALLBOY до номер 191999/
- обаждането е с времетраене от 3 минути
http://obiavidnes.com/obiava/79586/porychay-si-momiche-da-ti-se-obadi-za-seks-po-telefona-izprati-sms-do-nomer-19199

Транспортни услуги и хамали за София и страната
Хамали Грийн ЕООД
Транспортни услуги от 1 до 8 тона
Разполагаме с бусове за центъра
Предлагаме камиони с палетна количка и борд
Курсове за цяла България
Хамалски услуги по желание на клиента
Безплатен оглед
http://obiavidnes.com/obiava/79585/transportni-uslugi-i-hamali-za-sofiya-i-stranata

INVESTCONSULT GROUP-КУПУВАМЕ БИЗНЕС-Покупко - Продажба На Бизнес
INVESTCONSULT GROUP-КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ,ЮРИДИЧЕСКИ И ДАНЪЧНИ ПРОБЛЕМИ.
ГАРАНТИРАМЕ ВИ ПЪЛНО ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ЮРИДИЧЕСКА,ФИНАНСОВА И СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ.
Ако Вашата фирма има каквито и да било задължения , включително такива поДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за
ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към доставчици и други контрагенти, ние
сме Вашето РЕШЕНИЕ.
ОСИГУРЯВАМЕ НОВ СОБСТВЕНИК КОЙТО ДА ЗАКУПИ ФИРМАТА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ,НОВО СЕДАЛИЩЕ И
АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ.
ГАРАНТИРАМЕ ВИ ПЪЛНО ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ЮРИДИЧЕСКА,ФИНАНСОВА И СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ.
Всички правни действия, които предприемаме с цел пълно освобождаване от задължения, са напълно легални и в
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съответствие с действащата нормативна уредба.
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ.
InvestConsult Group.
За контакти от цялата страна:
Очакваме Сериозни Бизнес Предложения от 09.00 до 20.00 часа Без Почивен Ден
тел. за контакти-0897558320 0885017754
за повече информация на http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/79584/investconsult-group-kupuvame-biznes-pokupko---prodajba-na-biznes

INVESTCONSULT GROUP-КУПУВАМЕ БИЗНЕС////////
INVESTCONSULT GROUP-КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ,ЮРИДИЧЕСКИ И ДАНЪЧНИ ПРОБЛЕМИ.
ГАРАНТИРАМЕ ВИ ПЪЛНО ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ЮРИДИЧЕСКА,ФИНАНСОВА И СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ.
Ако Вашата фирма има каквито и да било задължения , включително такива поДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за
ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към доставчици и други контрагенти, ние
сме Вашето РЕШЕНИЕ.
ОСИГУРЯВАМЕ НОВ СОБСТВЕНИК КОЙТО ДА ЗАКУПИ ФИРМАТА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ,НОВО СЕДАЛИЩЕ И
АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ.
ГАРАНТИРАМЕ ВИ ПЪЛНО ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ЮРИДИЧЕСКА,ФИНАНСОВА И СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ.
Всички правни действия, които предприемаме с цел пълно освобождаване от задължения, са напълно легални и в
съответствие с действащата нормативна уредба.
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ.
InvestConsult Group.
За контакти от цялата страна:
Очакваме Сериозни Бизнес Предложения от 09.00 до 20.00 часа Без Почивен Ден
тел. за контакти-0897558320 0885017754
за повече информация на http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/79583/investconsult-group-kupuvame-biznes

Преводи от заклети преводачи, легализация на документи
Лицензирана агенция за преводи и легализации Нов Век предлага преводи на техническа документация, правни,
медицински, икономически, художествени текстове и др. Заверки на преводи на документи от чужбина в МВнР 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/79582/prevodi-ot-zakleti-prevodachi-legalizaciya-na-dokumenti

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.
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0888116420-0893736266
discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
http://obiavidnes.com/obiava/79581/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/79580/detektivska-agenciya-diskret-burgas-ravda-sozopol-pomorie-primorsko

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

Балатуми и мокети
Балатуми, мокети, паркети
http://obiavidnes.com/obiava/79578/balatumi-i-moketi

Частен детектив-Детективска агенция Фокс-Дискретни Услуги
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/79577/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-foks-diskretni-uslugi

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/79576/detektivska-agenciya-foks-izneveri-razsledva-prouchva-dokazva-

Лазерна епилация Пикасо
Лазерна епилация Picasso предлага незаменима услуга за момчета на невероятна цена. Махнете космите по ръцете си.
http://obiavidnes.com/obiava/79575/lazerna-epilaciya-pikaso

"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
Компетентно Съдействие !
Освобождаваме от Длъжност и Солидарна Отговорност за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата !
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Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост, съдебни
изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС,
ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител
, Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и
ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи !
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
noveconsultvt.blogspot.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/79574/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 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
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гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
noveconsultvt.blogspot.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/79573/kupuvame-eood-ood-ad-ead-i-sybiratelni-drujestva-sys-zadyljeniya-osvobojdav

ХИТ! НОЖ ВЪВ ВИД НА КРЕДИТНА КАРТА **от 90$ на 14 лв.
СВЕТОВЕН ХИТ! УНИКАЛЕН СГЪВАЕМ НОЖ
С РАЗМЕРИ НА КРЕДИТНА КАРТА CARDSHARP
Сгъваемият уникален нож, CARDSHARP е много лек и компактен с размери на кредитна карта, удобен за носене и
съхранение, в стилна опаковка и подходящ за оригинален подарък на мъже и жени.
ХАРАКТЕРИСТИКА:
- във форма и размери на кредитна карта в сгънато положение;
- безопасно заключване и въвеждане в употреба за секунди;
- материал на дръжката: черен полипропилен,
на ножа: хирургическа неръждаема стомана;
- размери: 85,6х54х2,2 мм;
- тегло: 13 грама.
Ножът в сгънато положение може да се носи в портмоне, чанта, джобче и да се ползва при туризъм, лов, риболов,
готвене, пътуване, почивка, в дома и офиса.
ВИДЕОКЛИПОВЕ:
http://youtu.be/jvqhhyJ31QI
http://youtu.be/DM-t3hl3n-Q
http://youtu.be/kS7X_1t0Hvw
http://youtu.be/EJI5mjfLoxs
Произход: Англия
Производител: Китай
СУПЕР ШОКОВА ЦЕНА: 14 лв.
ПОКУПКИ:
София, пазар БОРОВО, павилион 12
(срещу входа на супер Европа)
или по куриер на Еконт; такса при получаване от офиса 3,70 лв.,
до адрес 5,60 лв. и получаване на следващия ден,а до селища
без офис на Еконт такса 6,90 лв.
Намаление на куриерската такса -20%!
КОНТАКТИ:
02/855 26 35; 0887/255 692
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ:
www.albo-bg.com
www.albobg.com
http://obiavidnes.com/obiava/79572/hit-noj-vyv-vid-na-kreditna-karta-ot-90-na-14-lv
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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/79571/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnostkorektnostprofesionaliz

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/79570/3d-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/79569/3d-vizualizacii-na-sgradi-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proe

Блога на Елизавета
Здравейте казвам се Елизвета и се занимавам професионално с копирайтинг и писане на хубави текстове за сео
оптимизация. МОжете д разберете каква е цаната на услугите ми на личния ми блог.
http://obiavidnes.com/obiava/79568/bloga-na-elizaveta

Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
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 от550лв 700
лв http://superpc.site11.com http://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/79567/video-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientski-balov

Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-Studio
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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 от550лв 700
лв http://superpc.site11.com http://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/79566/video-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientski-balov

Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
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 от550лв 700
лв http://superpc.site11.com http://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/79565/video-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientski-balov

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/79564/detektivska-agenciya-avalon-24ch-diskretni-detektivski-uslugi

15% ВЕЛИКДЕНСКА ОТСТЪПКА ДО 21.04 ЗА ЕЗИКОВИ И СЧЕТОВОДНИ КУРСОВЕ В
ИНТЕР АЛИАНС
ИНТЕР АЛИАНС – доказан лидер в езиковото и компютърното обучение – вече 15 години предлага на своите клиенти
максимално качествено, гъвкаво и ефективно обучение по Английски, Немски, Френски, Испански, Италиански, Руски,
Гръцки, Турски, Чешки, Холандски, Норвежки, Шведски , Японски, Китайски и други европейски и редки езици.
Компютърно обучение: Word, Excel, Power point, Access, Photoshop, CorelDraw, AutoCad, ArchiCad, 3DStudioMax,
WebDesign,
SolidWorks, Adobe Illustrator, InDesing и др Професионални обучения: Счетоводство, ТРЗ и Личен състав, Валутен
касиер,Офис-асистент , Екскурзоводи, Аниматори. Работим с доказано ефективни учебни системи и високо
квалифицирани преподаватели. Предлагаме обучение в малки групи в удобно за Вас време: дневни, вечерни,
съботно-неделни варианти. Предлагаме и индивидуално обучение, по график съобразен с Вас. След успешно приключване
на курса, издаваме сертификат по образец на МОН и Европейската езикова рамка. Преференциални цени и отстъпки за
корпоративни,фирмени обучения. За повече информация заповядайте при нас на адрес: гр. Стара Загора, бул.” Цар
Симеон Велики” 96, вх.Б, ет.1 /В масивната кооперация до бизнес-входа на Верея, с/у новите търговски центрове/; тел.
042/ 60 53 63; 0895/ 622 470, interalliance_stz@abv.bg, skype: interalliance_stz., http://interalliancestz.alle.bg,
http://www.interalliance.bg
http://obiavidnes.com/obiava/79563/15-velikdenska-otstypka-do-2104-za-ezikovi-i-schetovodni-kursove-v-inter-alians

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
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тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/79562/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/79561/ezikovi-kursove

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

Лесни и бързи пари Онлайн от burzikrediti.bg само за вас от 500 до 1500 лв.
Лесни и бързи кредити на burzikrediti.bg
само за вас от 500 до 1500 лв.
Одобрение за 15 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Тел: 0877 99 99 60 burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/77275/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
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/78308/byrzi-krediti-ot-500-do-1500-lv-samo-za-15minutiburzikreditibg

Супер Бързи кредити от 500 до 1500 лв само на burzikrediti.bg
Лесни и бързи пари Онлайн на burzikrediti.bg
само за вас от 500 до 1500 лв.
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Одобрение за 15 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Моб. 0877 99 99 60 burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/79312/super-byrzi-krediti-ot-500-do-1500-lv-samo-na-burzikreditibg

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

цялостен или частичен ремонт-апартаменти,офиси
до ключ всички довършителни ремонти :
шпакловки,замазки,боядисване,гипскартон,окачени тавани,обръщане, предстенни обшивки (вътрешна топлоизолация),
преградни стени, скрити осветления, фигури, падания в нива, изкуствени трегери. . . . . .
.,теракот,фаянс,ламинат,паркет,Вик РАБОТИ,ГАРАНЦИЯ,ФАКТУРИ,ПРЕПОРЪКИ
Безплатен оглед и оферта.Бонус-проф.почистване по време на ремонт.
започване веднага.
0877007847
Извършваме ВиК работи:
Смяна на ВиК инсталации,щрангове,кранове,водомери,други дребни работи,качество и срок.
0877007847
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http://obiavidnes.com/obiava/79560/cyalosten-ili-chastichen-remont-apartamentiofisi

Стол за кола
Изработено от луксозна материя, с подсилена основа и покриващо най-високите изисквания за безопасност, това столче
е най-добрият избор за вас. Лесно регулируем предпазен колан и меки страни осигуряващи защита при страничен удар.
Линк към продукта: http://www.sladkobebe.com/stolcheta-kola/1679-stolche-za-kola-cangaroo-jorney-frost.html
http://obiavidnes.com/obiava/79559/stol-za-kola

КУПУВАМЕ БИЗНЕС-ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
INVESTCONSULT GROUP-"ИЗКУПУВАНЕ" И РЕСТАРТ НА ЕАД АД ООД ЕООД СД СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
Ако Вашата фирма има каквито и да било задължения , включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за
ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към доставчици и други контрагенти, ние
сме Вашето РЕШЕНИЕ.
ОСИГУРЯВАМЕ НОВ СОБСТВЕНИК КОЙТО ДА ЗАКУПИ ФИРМАТА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ,НОВО СЕДАЛИЩЕ И
АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ.
Всички правни действия, които предприемаме с цел пълно освобождаване от задължения, са напълно легални и в
съответствие с действащата нормативна уредба.
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ.
InvestConsult Group.
За контакти от цялата страна:
тел.0897558320 0885017754 за повече информация на http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/79558/kupuvame-biznes-firmi-sys-zadyljeniya

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ,Освобождаваме от отговорност!!!
INVESTCONSULT GROUP-"ИЗКУПУВАНЕ" И РЕСТАРТ НА ЕАД АД ООД ЕООД СД СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
Ако Вашата фирма има каквито и да било задължения , включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за
ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към доставчици и други контрагенти, ние
сме Вашето РЕШЕНИЕ.
ОСИГУРЯВАМЕ НОВ СОБСТВЕНИК КОЙТО ДА ЗАКУПИ ФИРМАТА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ,НОВО СЕДАЛИЩЕ И
АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ.
Всички правни действия, които предприемаме с цел пълно освобождаване от задължения, са напълно легални и в
съответствие с действащата нормативна уредба.
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ.
InvestConsult Group.
За контакти от цялата страна:
тел.0897558320 0885017754 за повече информация на http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/79557/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniyaosvobojdavame-ot-otgovornost

Турски език – официални преводи и легализация на документи
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. Заверки на преводи на
документи от чужбина в МВнР 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/79556/turski-ezik--oficialni-prevodi-i-legalizaciya-na-dokumenti
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Турски език – официални преводи и легализация на документи
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. Заверки на преводи на
документи от чужбина в МВнР 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/79555/turski-ezik--oficialni-prevodi-i-legalizaciya-na-dokumenti

Отпускам кредити
Отпускам кредити според вашите нужди и възможности.
Бързо, лесно и удобно.
за гр. Русе
http://obiavidnes.com/obiava/79554/otpuskam-krediti

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/79553/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-pazardjik-plovdiv-sliven-haskovo-yambol-

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
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http://obiavidnes.com/obiava/79552/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888112075-ruse-shumen-silistra-svishtov-v

Акумулаторен мотор
Акумулаторният мотор е изработен от професионалисти в областта на детските мотори. Дизайнът е съобразен със
специфичните желания на на децата в тази възраст и затова популярният герой на Дисни Мики Маус ще ги зарадва.
Качествената изработка гарантира, че цветовете на мотора няма да избледнеят или да се обезцветят в следствие на
слънчевото въздействие.
Линк
към
продукта:
http://www.sladkobebe.com/detski-koli-akumulator/1792-akymylatoren-motor-6v-tribike-mickey-mouse-injusa.html
http://obiavidnes.com/obiava/79551/akumulatoren-motor

*0882551735*** -фини шпакловки. -гипсова шпакловка. -латекс. -топлоизолация. -обръщане
покрай pvc до
**0882551735*** -фини шпакловки. -гипсова шпакловка. -латекс. -топлоизолация. -обръщане покрай pvc дограма и врати с
поставияне на лайсни или измазване. -гипсова мазилка. -пръскана мазилка. -минерални мазилки. -замазки. -зидария. -бързо,
корекно, разумни цени, гарантирано качество. -майстор с дългодишна практика в строителните услги.започване
веднага.часно лице.0882551735-майстор с дългодишна практика в строителните услги.започване веднага.часно
лице.0882551735
http://obiavidnes.com/obiava/79550/0882551735--fini-shpaklovki--gipsova-shpaklovka--lateks--toploizolaciya--ob

ASUS X79-DELUXE
ASUS X79-DELUXE, X79, LGA2011, DDR3 @ 2800MHz, 4x PCI-E 3.0 (CF/SLi), DTS Ultra PC II SB7.1, DualBand WiFi
802.11ac, Bluetooth 4.0, 2x Lan1000, 8x SATA 6Gb/s, 2x eSATA 6Gb/s, 6x USB3.0, ATX
http://obiavidnes.com/obiava/79265/asus-x79-deluxe

ATI R7 265
ATI R7 265, 2GB, ASUS R7265-DC2-2GD5, PCI-E3.0, DDR5, 256bit, HDMI, 2xDVI, DisplayPort
http://obiavidnes.com/obiava/79264/ati-r7-265

21.5" (54.61 cm) Asus VS228DE
21.5" (54.61 cm) Asus VS228DE, FULL HD LED, 5ms, 50 000 000:1, 200cd/m2, черен, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/79263/215-5461-cm-asus-vs228de

Информация за здравето
Полезен интернет сайт за зраве и хигиена. В него ще намерите полезни съвети за протичане на бременността и
раждането, грижи за родилката и детето, диети и превенция на здравето.
http://obiavidnes.com/obiava/79546/informaciya-za-zdraveto

Информация за майките и бебетата
Полезен интернет сайт за майки и родилки. В него ще намерите полезни съвети за протичане на бременността и
раждането, грижи за родилката и детето, диети и превенция на здравето.
http://obiavidnes.com/obiava/79545/informaciya-za-maykite-i-bebetata

Помощ при бременност и раждане
Полезен интернет сайт за бременност и бъдещи майки. В него ще намерите полезни съвети за протичане на
бременността и раждането, грижи за родилката и детето, диети и превенция на здравето.
http://obiavidnes.com/obiava/79544/pomosht-pri-bremennost-i-rajdane
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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/79540/detektivska-agenciya-foks-chasten-detektiv-plovdiv

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
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http://chasten.detektiv-fox.com
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/79539/chasten-detektiv--detektivska-agenciya-foks-pazardjik

Матрица LG Philips 15"
Матрица LG Philips 15" LP150X08(TL)(A6) XGA 1024x768
Compatibility: LP150X08(TL)(A6)
Size: 15-inch Screen (12"x9")
Resolution: XGA (1024x768)
Type: Matte
Backlight type: CCFL 1-Bulb
употребявана
гаранция 3 месеца
http://obiavidnes.com/obiava/79537/matrica-lg-philips-15

Матрица LG Philips 15"
Матрица LG Philips 15" LP150X08(TL)(A6) XGA 1024x768
Compatibility: LP150X08(TL)(A6)
Size: 15-inch Screen (12"x9")
Resolution: XGA (1024x768)
Type: Matte
Backlight type: CCFL 1-Bulb
употребявана
гаранция 3 месеца
http://obiavidnes.com/obiava/79536/matrica-lg-philips-15

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/79534/detektivska-agenciya-avalon-24ch-diskretni-detektivski-uslugi

15 % ОТСТЪПКА за EЗИКОВИ КУРСОВЕ в Център Максима - Стара Загора!
Великденска ПРОМОЦИЯ !!! - 15 % ОТСТЪПКА. При записване до 21.04.14 г. (вкл.) използвате отстъпката от цената на
ВСИЧКИ НИВА ЕЗИКОВИ ОБУЧЕНИЯ.
Възползвайте се още днес !
В Център Образование и наука МАКСИМА – Стара Загора може да изучавате над 10 езика – АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ,
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ФРЕНСКИ, ИСПАНСКИ, ИТАЛИАНСКИ, ТУРСКИ, РУСКИ, ГРЪЦКИ и много други езици. В рамките на курса с вас ще
работят едни от най-добрите преподаватели /филолози/ по успешни системи на обучение, развиващи четирите ключови
умения: за четене, слушане, писане и говорене. В учебния процес се възпроизвеждат реални ситуации с диалози и разговор
в групи, развиващи способността да се общува свободно. Всички учебни материали са осигурени от нас / учебник, учебна
тетрадка и CD /.
Едно от нашите преимущества е, че Ви обучаваме в малки групи /4- 7 човека/, в удобно за вас време – сутрешни, дневни,
вечерни и съботно-неделни занятия, в съвременна и модерна материална база. Предлагаме и индивидуално обучение,
изцяло съобразено с вашите потребности, интензитет на обучение и ангажираност. След положен тест в края на
обучението издаваме легитимно удостоверение за нивото на владеене на езика според Европейската езикова рамка.
Лицензирани сме към МОН и Националната Агенция за квалификация и преквалификация към МС. Достъпни цени и
отстъпки за фирми и групи! Възможност за разсрочено плащане на таксата, при това без оскъпяване!
Център за образование и наука Максима е одобрен като доставчик за обучение по Оперативна програма ,,Аз мога повече”
!
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/
тел. 042/ 23 05 86 ; Мобилен: 0893 55 65 50
Skype: naukastz
E-mail: nauka_stz@abv.bg
Web address: http://obrazovanienaukastz.alle.bg/
http://center-maxima.com/
http://obiavidnes.com/obiava/79533/15--otstypka-za-ezikovi-kursove-v-centyr-maksima---stara-zagora

15% ОТСТЪПКА за ПРАКТИЧЕСКО СЧЕТОВОДСТВО в Център Максима - Стара Загора !
Великденска ПРОМОЦИЯ !!! - 15 % ОТСТЪПКА. При записване до 21.04.14 г. (вкл.) използвате отстъпката от цената на
курс по ПРАКТИЧЕСКО СЧЕТОВОДСТВО.
Възползвайте се още днес !
Център за образование и наука МаксимА Ви предлага курс по Практическо Счетоводство на малък и среден бизнес - 60
учебни часа, 2-3 пъти седмично.
Специално сме съставили ефективен план на обучение, състоящ се от три основни модула, включващи професионална
насоченост към : нормативните актове; организация на счетоводството в малки предприятия (с едностранно или
двустранно отчитане); в големи предприятия ( при задължително прилагане на двустранно счетоводство); отчитане на
ДДС; установяване и отчитане на данъците от печалбата; и накрая сме включили практическа работа със счетоводни
програми, актуални в бранша.
Освен с всичко друго, ще ви помогнем с приятен и ефективен стил, създаден специално за вас. Ще бъдете обучавани с
доказани професионалисти в бранша, в предразполагаща атмосфера, разпределени в малки групи (до 4-5 човека) и
съобразено според вашите изисквания време: сутрешни, дневни, вечерни и съботно-неделни часове. Предлагаме и
индивидуално обучение, изцяло съобразено с вашите потребности, интензитет на обучение и ангажираност. След
положен тест в края на обучението издаваме легитимно удостоверение. Лицензирани сме към МОН и Националната
Агенция за квалификация и преквалификация към МС. Изгодни цени и отстъпки за фирми и групи! Възможност за
разсрочено плащане на таксата, при това без оскъпяване!
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/
тел. 042/ 23 05 86 ; Мобилен: 0893 55 65 50
Skype: naukastz
E-mail: nauka_stz@abv.bg
Web address: http://obrazovanienaukastz.alle.bg/
http://center-maxima.com/
http://obiavidnes.com/obiava/79532/15-otstypka-za-praktichesko-schetovodstvo-v-centyr-maksima----stara-zagora-

Хамали Студенти
Хамали Студенти, преместване на дома, офиси, складове, магазини, товарене, разтоварване на всякакви стоки и вещи,
транспортни услуги.
http://obiavidnes.com/obiava/79529/hamali-studenti
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Хамалски услуги и хамали в София
Хамалски услуги и хамали в София, пренасяне на мебели, багаж от офиси и жилища, товарен превоз с падащ борд,
приемливи цени.
http://obiavidnes.com/obiava/79528/hamalski-uslugi-i-hamali-v-sofiya

Цени Хамалски услуги, Преместване на дома, офиси, мебели, багаж, Пренасяне и Товаро
разтоварни услуги 10 лв./час Товарен превоз 50 лв/курс. Предлагаме кашони за 1 бр. 2,35 лв.
размери 60/40/40.
Цени Хамалски услуги, Преместване на дома, офиси, мебели, багаж, Пренасяне и Товаро разтоварни услуги 10 лв./час
Товарен превоз 50 лв/курс. Предлагаме кашони за 1 бр. 2,35 лв. размери 60/40/40.
http://obiavidnes.com/obiava/79527/ceni-hamalski-uslugi-premestvane-na-doma-ofisi-mebeli-bagaj-prenasyane-i-tov

Извозване на строителни отпадъци, Изхвърляне на стари мебели, Чистене на мазета, тавани,
двор, апартаменти от битови боклуци. 02/825-81-23
Извозване на строителни отпадъци, Изхвърляне на стари мебели, Чистене на мазета, тавани, двор, апартаменти от
битови боклуци.
http://obiavidnes.com/obiava/79526/izvozvane-na-stroitelni-otpadyci-izhvyrlyane-na-stari-mebeli-chistene-na-mazeta

Преместване на дома, офиса, Пренасяне на мебели, багаж Професионални хамали в София.
Преместване на дома, офиса, Пренасяне на мебели, багаж Професионални хамали в София.
http://obiavidnes.com/obiava/79525/premestvane-na-doma-ofisa-prenasyane-na-mebeli-bagaj-profesionalni-hamali-v-so

Чистене на мазета, тавани, двор, Почистване и извозване на строителни отпадъци, стари мебели,
дограма, клони, храсти, дървета, натоварване на превоз.
Чистене на мазета, тавани, двор, Почистване и извозване на строителни отпадъци, стари мебели, дограма, клони,
храсти, дървета, натоварване на превоз.
http://obiavidnes.com/obiava/79524/chistene-na-mazeta-tavani-dvor-pochistvane-i-izvozvane-na-stroitelni-otpadyci-

Чистене на тавани, мазета, двор, Почистване и извозване на строителни отпадъци, стари мебели,
дограми, изхвърляне на сметище.
Чистене на тавани, мазета, двор, Почистване и извозване на строителни отпадъци, стари мебели, дограми, изхвърляне
на сметище.
http://obiavidnes.com/obiava/79523/chistene-na-tavani-mazeta-dvor-pochistvane-i-izvozvane-na-stroitelni-otpadyci-

Изхвърляне на строителни отпадъци, Извозване на стари мебели Чистене на мазета тавани двор
жилища. 0887192094
Изхвърляне на строителни отпадъци, Извозване на стари мебели Чистене на мазета тавани двор жилища. 0887192094
http://obiavidnes.com/obiava/79522/izhvyrlyane-na-stroitelni-otpadyci-izvozvane-na-stari-mebeli-chistene-na-mazeta-t

Кърти Чисти Извозва, къртене на бетон, тухла, фаянс, къртачи с опит, ниски цени, демонтира,
събаря, извозва отпадъци с контейнери, самосвал.
Кърти Чисти Извозва, къртене на бетон, тухла, фаянс, къртачи с опит, ниски цени, демонтира, събаря, извозва
отпадъци с контейнери, самосвал.
http://obiavidnes.com/obiava/79521/kyrti-chisti-izvozva-kyrtene-na-beton-tuhla-fayans-kyrtachi-s-opit-niski-ceni

ДАВАЙ,ДАВАЙ,НЕ ПРОЩАВАЙ ПО СКАЙП ИЗПРАТИ МИ СМС С ТЕКСТ SKYPESEX ДО
НОМЕР 191999
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ДАВАЙ,ДАВАЙ,НЕ ПРОЩАВАЙ ПО СКАЙП ИЗПРАТИ МИ СМС С ТЕКСТ SKYPESEX ДО НОМЕР 191999
http://obiavidnes.com/obiava/79520/davaydavayne-proshtavay-po-skayp-izprati-mi-sms-s-tekst-skypesex-do-nomer-191999

НЕДЕЙ ДА МИСЛИШ ЧЕ ЩЕ Е БРУТАЛНО,МИНИ ОТЗАД И ВЛЕЗ МИ ТИ АНАЛНО GSM:
090 363 022
НЕДЕЙ ДА МИСЛИШ ЧЕ ЩЕ Е БРУТАЛНО,МИНИ ОТЗАД И ВЛЕЗ МИ ТИ АНАЛНО GSM: 090 363 022
http://obiavidnes.com/obiava/79519/nedey-da-mislish-che-shte-e-brutalnomini-otzad-i-vlez-mi-ti-analno--gsm-090-363-02

ВИЖ МЕ САМО КАК ТРЕПЕРЯ,УСТНИ МЪЖКИ ДА НАМЕРЯ GSM: 090 363 049
ВИЖ МЕ САМО КАК ТРЕПЕРЯ,УСТНИ МЪЖКИ ДА НАМЕРЯ GSM: 090 363 049
http://obiavidnes.com/obiava/79518/vij-me-samo-kak-treperyaustni-myjki-da-namerya---gsm-090-363-049

Разговорен английски
Езикова школа Абилити предлага курсове по разговорен английски . Материалите са разработени за завършили ниво
А1,А2,В1 и В2.
Курсовете спомагат за преодоляване на езиковата бариера , посредством диалози и дискусии.
Темите са :
ежедневие
свободно време,
пазаруване,
културни събития,
семейство,
бит и начин на живот,
образование,
околна среда и други.
Разговорите са основна част от методиката на обучение. Тяхната цел е упражняването на граматични и лексикални
конструкции в среда, симулираща реални ежедневни дейности.
Така те допълват традиционните езикови курсове.
Тематичните разговори са ефикасен метод за развиване на умението за говорене , като обогатяват речниковия запас
на курсистите .
Организираме :
разговорни срещи един път седмично в малки групи до трима души
индивидуални разговорни срещи
интересни преподаватели
Разговори с англичани и американци .
Онлайн разговори .
Обърнете се към нас , за да си поприказваме на английски , за да преодолеете езиковата бариера , за да научите нови
неща лесно .
Нуждаете се от лист и химикалка – защото всички учебни материали са включени в цената от 15 лева за 60 минути .
Свържете се с нас по:
e-mail abilityschool@gmail.com
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/79517/razgovoren-angliyski

Bulgarian for foreigners
ABILITY Language School offers individual and group studies in Bulgarian
languages:
- English
- French
-Russian
The studies include all levels – from basics (A1) to experts (C1).
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If you own a business here, bought a house or you have just decided to live here, in those cases it is necessary to start learning
Bulgarian for your daily contacts and normal lifestyle.
During your process of learning Bulgarian you also will get knowledge in Bulgarian customs, daily life, special features of
Bulgarian psychology. The reason to do this is because you get in comfort with better and faster adaptation in the new foreign
language area.
No textbook is needed - the language school offers its own learning system and methods - free for our students. Methods we offer
are modern and based on the communication approach and logical assimilation to the lexical and phonetic skills you need . In our
system we offer complex of well balanced :
·
Grammar
·

Phonetic

·

Speaking

·

Reading

·

Listening

Individual lessons are referred to individual necessities and profession of every student . Individual lessons are in a suitable for you
time and day , we offer also an opportunity for individual study at the office in convenient hours for the student..
Ability language school offers some different programs for learning Bulgarian .
·
General Bulgarian course
·

Business course

·

Speaking course to develop and improve your skills in Bulgarian speech .

Each level’s duration is 30 hours (45 min) / 15 sessions ( 90 min. ) – twice a week – 2 months . The price for session is 20 levas .
At the end of every level you could receive a certificate which are shown how many hours you attend and your personal language
abilities in Bulgarian .
For more information:
Phone . (02)953 08 87
0878 467 429
Address : Sofia ,Ivan Vazov distr. Bobotinov str. Bl.5
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/79516/bulgarian-for-foreigners

Руски език- Индивидуално и в малки групи
Езикова школа АБИЛИТИ организира индивидуално и групово обучение по Руски език в удобно за Вас време. Предлагаме
посещения и в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи, като се използват и допълнителни
материали, съобразени с нуждите на обучаващите се.
Цена на индивидуално обручение - 10 лева на учебен час
Цена за участник в група - 150 лева за 30 учебни часа .
В цената са включени учебните материали .
Предлагаме :
- обучение за начинаещи
- обучение за напреднали
- обучение за подготовка за сертификатни нива
- обучение за деца и ученици
- обучение за подготовка за матура
- курсове по разговорен руски за поддържане на нивото на езикова компетентност .
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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/79515/ruski-ezik---individualno-i-v-malki-grupi

Разговорен Английски с бизнес насоченост
Езикова школа Абилити организира курс по разговорен Английски с бизнес насоченост . Учебните материали са по
системата за бизнес английски на Oxford University . Курсът е предназначен за курсисти, завършили първо ниво бизнес
английски (Elementary) и има за цел поддържане и усъвършенстване на придобитите знания.
Включени са аудио и видео уроци в учебния план .
Заниманията са : понеделник от 18.30 до 20.30
Продължителност на курса – 30 учебни часа
Цена : 150 лева
Предлагаме малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/79514/razgovoren-angliyski-s-biznes-nasochenost

Превод и легализация на документи
БЪРЗИ преводачески услуги от и на английски, немски, френски, руски, италиански, испански, гръцки, турски, румънски,
сръбски, хърватски... и още 30 езика! Заверки 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. Отлично качество на конкурентни цени!
гр. София, бул. Васил Левски 1Б
тел: 02 49 00 756
моб.тел.: 0895 60 71 50
E - mail: sofia@nov-vek.org
Уеб страница: www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/79513/prevod-i-legalizaciya-na-dokumenti

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
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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.
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

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/79512/vibropleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

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 !
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Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/79511/detoksikator

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
www.market99.net
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/79510/kvantov-analizator---bioskener-3-to-pokolenie-na-bylgarski-ezik

РАЗПРОДАЖБА - лесно преписване на изпит
Препишете много лесно на изпит с химикала с невидимо мастило. Открийте най-лесния и евтин начин да преписвате на
изпит, без да ви засекат квестори и учители.
Никой не подозира, че химикалът в ръката ви е всъщност решението на изпита и края на вашите притеснения!
При осветяване на UV текста, той става видим и ясно четлив за човешкото око.
http://www.gadgetstore.ovo.bg
Skype: marti_1987
Мтел: 0883 33 88 92
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Виваком: 0878 33 88 72
http://obiavidnes.com/obiava/78785/razprodajba---lesno-prepisvane-na-izpit

Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Magic Ex Hose
Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Сгънат 8 метра - разгънат 23 метра
Подарък пистолет с 5 режима на пръскане
без да се усуква, сгъва и заплита
разгъвате и сгъвате за секунди
устойчив на износване
миете двора и колата
поливате-градината, тревата и цветята
Лесно се плъзга през градината, по стълбите, без да се пречупва или усуква!
Маркучът е изработен от висококачествен материал, който го прави здрав и в същото време много гъвкав.
Дебелите стени осигуряват надеждност и дълъг живот на материала.
Градински "магически" маркуч - характеристика:
Размери: 8м./22.5м.
Тегло: 1 кг.
Произход: Китай
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/79509/magicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-pyti

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
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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/79508/nayser-dayser-kuhnensko-rende---pomoshtnik-na-vsyaka-domakinya

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/79507/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-plovdiv

Масажна-масажираща седалка
Масажна-масажираща седалка
Масажиращата седалка осигурява успокояващ и тонизиращ масаж на гърба,
кръста и бедрата, премахва болките в мускулите чрез китайските методи "Шиатсу масаж"
за разлика от традиционните вибрации, използвани при другите подобни масажори.
Масажорът е уникален със своята масажираща глава, която се движи под повърхността на седалката
и осъществява масаж имитиращ натиска на палците, който е основен похват при масажа "Шиатсу".
Неповторимо е усещането, създадено от механичното движение по предварително зададена траектория
на масажиращата глава. Предлагат се различни степени на интензивност за различните области на тялото: долната
част на бедрата,
кръста и гърба. Масажиращата седалка е единствения продукт на българския пазар,
създаден и използван в Северна Америка за рехабилитация на хора с проблеми в
опорнодвигателния апарат. Масажорът се захранва от електрическата мрежа,
но може да се използва и в автомобил, като захранването се извършва от гнездото на запалката.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
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http://obiavidnes.com/obiava/79506/masajna-masajirashta-sedalka

Детективска Агенция Аякс Частен Детектив-0888112075-Бургас Равда Слънчев Бряг Приморско
Поморие Созопол
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/79505/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888112075-burgas-ravda-slynchev-bryag-pr

Работа в Австрия
Жени на възраст между 30 и 60 години, с познания по немски за придружаване и гледане на възрастни и болни хора в
Австрия, с предимство се ползват: лица, гледали възрастни хора, болни хора, домашни помощници, домакини, медицински
сестри или подобно.
Предлагаме: дългосрочни договори, добър работен климат, добро заплащане, социално осигуряване, осигурени храна и
жилище, разходите по пътуването се поемат от нас.
Очакваме: благонадеждност и познания в домакинството.
Ще се радваме на писмени или телефонни кандидатури!
Тел: 0887118813
Email: petia_dojnova@abv.bg
http://www.24pflegebg.com
,,24 ЧАСА БГ – АУТ’’ ЕООД
http://obiavidnes.com/obiava/79504/rabota-v-avstriya

22Г МИНЬОНЧЕ ТЪРСИ НЕАНГАЖИРАЩО ПРИЯТЕЛСТВО
22Г МИНЬОНЧЕ ТЪРСИ НЕАНГАЖИРАЩО ПРИЯТЕЛСТВО С РАЗКРЕПОСТЕН ГОСПОДИН ИМАМ ТЕРЕН И
УСЛОВИЯ ПИШИ МИ НА НОМЕР 2669 С ТЕКСТ МАГИ13 ЗА АДРЕС ИЛИ СКАЙП
http://obiavidnes.com/obiava/79502/22g-minyonche-tyrsi-neangajirashto-priyatelstvo

28г обикновена жена търси само секс
28г обикновена жена търси само секс имам терен и време ако и ти пиши ми на номер 191910 с текс диди3 за адрес и
телефон веднага
http://obiavidnes.com/obiava/79501/28g-obiknovena-jena-tyrsi-samo-seks

Водоустойчив шперплат и осб плоскости директен вносител
Планет Строй 2008 ООД е директен вносител на:
http://obiavidnes.com/obiava/79500/vodoustoychiv-shperplat-i-osb-ploskosti-direkten-vnositel

27г блондинка търси секс инструктор за бурни нощи
27г блондинка търси секс инструктор за бурни нощи и дни падам си по френската и аналния секс имам терен но мога и да
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ти дойда на гости смс с текс дарина5 на номер 191979 за адрес или телефон
http://obiavidnes.com/obiava/79499/27g-blondinka-tyrsi-seks-instruktor-za-burni-noshti

Супер Бързи кредити от 500 до 1500 лв само 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/78622/super-byrzi-krediti-ot-500-do-1500-lv-samo-na-burzikreditibg

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

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

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
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e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/79497/korporativno-obuchenie-po-angliyski-bylgarski--nemski--ruski

Френски език първо ниво- за начинаещи
Езикова школа АБИЛИТИ организира обучение по Френски език първо ниво- за начинаещи индивидуално и в малки групи..
График на занятията : стобразно времето ба курсистите
В учебния план са включени аудио и видео уроци.
Продължителност :30 учебни часа – два месеца
Цена 210 лева В посоченага цена за курса са включени учебните материали .
Учебна система – Campus 1
Предлагаме работа в малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
Възможност за разсрочено плащане и различни видове отстъпки.
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
GSM 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/79496/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
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http://obiavidnes.com/obiava/79495/angliyski-ezik----korporativno-obuchenie

Английски език – подготовка за матура
Езикова школа Абилити предлага индивидуална и в малки групи подготовка за матура по английски език . Занятията са
два пъти седмично по 4 учебни часа . Предлагаме и вариант в събота и неделя .
Подготовката включва :
- Работа върху основните умения четене с разбиране , слушане , писане и говорене
- Подготовка върху програмата за Държавен зрелостен изпит .
- Задълбочена работа в областта на граматиката , лексиката и стилистиката , както и върху практическото им
прилагане на предстоящия зрелостен изпит .
- Пробни изпити
- Оценяване и рецензии
Графикът на занятията е съобразен с времето на учениците .
Предлагаме :
Курс от 130 уч. часа
Курс от 90 уч. часа
Курс от 60 уч. часа
Индивидуален курс по индувудуакен учебен план .
Интензивността зависи от показаното от учениците на тест за входящо ниво . Тестът е безплатен и се провежда в
дните от понеделник до петък .
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ: тел.: 02/953 08 87 ; 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/79494/angliyski-ezik--podgotovka-za-matura

Лицензирани преводи в 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/79493/licenzirani-prevodi-v-sofiya

Преместване на каси Пренасяне на сейфове /метални и огнеупорни/, превоз, дългогодишен опит,
коректност, достъпни цени.
Преместване на каси Пренасяне на сейфове /метални и огнеупорни/, превоз, дългогодишен опит, коректност, достъпни
цени.
http://obiavidnes.com/obiava/79491/premestvane-na-kasi-prenasyane-na-seyfove-metalni-i-ogneuporni-prevoz-dylgogo

Пренасяне на мебели, багаж, битова техника от офиси и жилища, хамалски и транспортни
услуги.
Пренасяне на мебели, багаж, битова техника от офиси и жилища, хамалски и транспортни услуги.
http://obiavidnes.com/obiava/79490/prenasyane-na-mebeli-bagaj-bitova-tehnika-ot-ofisi-i-jilishta-hamalski-i-transpo

Товаро разтоварни услуги, товарене, разтоварване
Товаро разтоварни услуги, товарене, разтоварване на мебели, багаж, строителни материали и други на / от бусове,
камиони, Тир, товаро разтоварна дейност, професионално и експресно обслужване на приемливи цени.
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http://obiavidnes.com/obiava/79489/tovaro-raztovarni-uslugi-tovarene-raztovarvane

Транспортни услуги, товарен превоз с падащ борд за София и страната от 1 до 6 тона, Транспорт
на мебели, багаж, палета, машини, строителни материали Експресно, бързо, удобно.
Транспортни услуги, товарен превоз с падащ борд за София и страната от 1 до 6 тона, Транспорт на мебели, багаж,
палета, машини, строителни материали Експресно, бързо, удобно.
http://obiavidnes.com/obiava/79488/transportni-uslugi-tovaren-prevoz-s-padasht-bord-za-sofiya-i-stranata-ot-1-do-6-to

Почистване на мазета, тавани, двор, апартаменти, Чистене и извозване на битови и строителни
отпадъци на сметище. 0887631238
Почистване на мазета, тавани, двор, апартаменти, Чистене и извозване на битови и строителни отпадъци на сметище.
0887631238
http://obiavidnes.com/obiava/79487/pochistvane-na-mazeta-tavani-dvor-apartamenti-chistene-i-izvozvane-na-bitovi-i

Преместване на Пиано, Пренасяне на Роял, превоз и пренос, Експресно и качествено. 0877 95 95
22
Преместване на Пиано, Пренасяне на Роял, превоз и пренос, Експресно и качествено. 0877 95 95 22
http://obiavidnes.com/obiava/79486/premestvane-na-piano-prenasyane-na-royal-prevoz-i-prenos-ekspresno-i-kachestveno

Преместване на каси, сейфове, метални шкафове Специализиран превоз Професионално и
експресно, ниски цени.
Преместване на каси, сейфове, метални шкафове Специализиран превоз Професионално и експресно, ниски цени.
http://obiavidnes.com/obiava/79485/premestvane-na-kasi-seyfove-metalni-shkafove-specializiran-prevoz-profesionalno

Преместване на машини, апаратура, медицински апарати, техника, оборудване, хамалски
услуги.
Преместване на машини, апаратура, медицински апарати, техника, оборудване, хамалски услуги.
http://obiavidnes.com/obiava/79484/premestvane-na-mashini-aparatura-medicinski-aparati-tehnika-oborudvane-hamal

Къртене в София Кърти бетон, фаянс, теракот, замазка, тухла, стени, демонтаж, реже, Чисти
Извозва Топ Цени.
Къртене в София Кърти бетон, фаянс, теракот, замазка, тухла, стени, демонтаж, реже, Чисти Извозва Топ Цени.
http://obiavidnes.com/obiava/79482/kyrtene-v-sofiya-kyrti-beton-fayans-terakot-zamazka-tuhla-steni-demontaj-re

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/79481/detektivska-agenciya-avalon-24ch-diskretni-detektivski-uslugi

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/79480/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/79479/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/79478/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-pazardjik-plovdiv-sliven-haskovo-yambol-

Хамали Master майстори в преместването на дома и офиса в София
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Хамали Master майстори в преместването на дома и офиса в София, Хамалски услуги, пренасяне на багаж и мебели,
опаковане на вещи, продажба на кашони.
http://obiavidnes.com/obiava/79477/hamali-master-maystori-v-premestvaneto-na-doma-i-ofisa-v-sofiya

Почистване на мазета, тавани, дворове, извозване на строителни отпадъци, изхвърляне на стари
мебели и други боклуци.
Почистване на мазета, тавани, дворове, извозване на строителни отпадъци, изхвърляне на стари мебели и други боклуци.
http://obiavidnes.com/obiava/79476/pochistvane-na-mazeta-tavani-dvorove-izvozvane-na-stroitelni-otpadyci-izhvyrl

Извозване на стари мебели и изхвърляне на строителни отпадъци, почистване на мазета, тавани,
дворове, апартаменти с контейнери, самосвали, бусове.
Извозване на стари мебели и изхвърляне на строителни отпадъци, почистване на мазета, тавани, дворове, апартаменти
с контейнери, самосвали, бусове.
http://obiavidnes.com/obiava/79475/izvozvane-na-stari-mebeli-i-izhvyrlyane-na-stroitelni-otpadyci-pochistvane-na-maz

Преместване на огнеупорни Каси и метални Сейфове, превоз с падащ борд, достъпни цени, Без
почивен ден.
Преместване на огнеупорни Каси и метални Сейфове, превоз с падащ борд, достъпни цени, Без почивен ден.
http://obiavidnes.com/obiava/79474/premestvane-na-ogneuporni-kasi-i-metalni-seyfove-prevoz-s-padasht-bord-dostypni-

Изхвърляне на строителни отпадъци, стари мебели, Почистване на мазета, тавани, апартаменти,
двор, Извозва с контейнери и самосвали 0888385951
Изхвърляне на строителни отпадъци, стари мебели, Почистване на мазета, тавани, апартаменти, двор, Извозва с
контейнери и самосвали 0888385951
http://obiavidnes.com/obiava/79473/izhvyrlyane-na-stroitelni-otpadyci-stari-mebeli-pochistvane-na-mazeta-tavani-a

Почистване на мазета, тавани, Извозване на строителни отпадъци и Изхвърляне на стари
мебели, собствен превоз, изхвърля на депо смет. 0884842660
Почистване на мазета, тавани, Извозване на строителни отпадъци и Изхвърляне на стари мебели, собствен превоз,
изхвърля на депо смет. 0884842660
http://obiavidnes.com/obiava/79472/pochistvane-na-mazeta-tavani-izvozvane-na-stroitelni-otpadyci-i-izhvyrlyane-na-s

Извозване на стари мебели, Изхвърляне на строителни отпадъци, Почистване на мазета, тавани,
дворове, жилища, ниски цени. 0884842660
Извозване на стари мебели, Изхвърляне на строителни отпадъци, Почистване на мазета, тавани, дворове, жилища, ниски
цени. 0884842660
http://obiavidnes.com/obiava/79466/izvozvane-na-stari-mebeli-izhvyrlyane-na-stroitelni-otpadyci-pochistvane-na-maze

Чанта CaseLogic VNAI215
Чанта CaseLogic VNAI215, черна, до 15.6" (39.62 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/79251/chanta-caselogic-vnai215

Чанта Dicota Base XX / Universal
Чанта Dicota Base XX / Universal, до 17.3" (43.94 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/79250/chanta-dicota-base-xx--universal

Раница Targus Intellect (TBB565EU)
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Раница Targus Intellect (TBB565EU), до 16" (40.64 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/79249/ranica-targus-intellect-tbb565eu

Чанта Targus Laptop Case (BEU3179) +мишка (USB)
Чанта Targus Laptop Case (BEU3179) +мишка (USB), до 16" (40.64 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/79248/chanta-targus-laptop-case-beu3179-mishka-usb

Чанта Targus Value Traditional Notepac (ONT088)
Чанта Targus Value Traditional Notepac (ONT088), до 16" (40.64 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/79247/chanta-targus-value-traditional-notepac-ont088

Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe Stidio
3DKoev-Studio I-Pro
Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe Stidio 3DKoev-Studio I-Pro Най
изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM 0882870171 Пловдив от550лв 800лв
http://superpc.site11.com
http://obiavidnes.com/obiava/79464/video-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientski-balov

Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe Stidio
3DKoev-Studio I-Pro
Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe Stidio 3DKoev-Studio I-Pro Най
изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM 0882870171 Пловдив от550лв 800лв
http://superpc.site11.com
http://obiavidnes.com/obiava/79463/video-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientski-balov

Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe Stidio
3DKoev-Studio I-Pro
Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe Stidio 3DKoev-Studio I-Pro Най
изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM 0882870171 Пловдив от550лв 800лв
http://superpc.site11.com
http://obiavidnes.com/obiava/79462/video-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientski-balov

Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe Stidio
3DKoev-Studio I-Pro
Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe Stidio 3DKoev-Studio I-Pro Най
изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM 0882870171 Пловдив от550лв 800лв
http://superpc.site11.com
http://obiavidnes.com/obiava/79461/video-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientski-balov

Чанта Toshiba PX1769E
Чанта Toshiba PX1769E, черна, до 15.6" (39.62 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/79244/chanta-toshiba-px1769e

Gamepad HAMA "uRage Essential"
Gamepad HAMA "uRage Essential", 12 програмируеми бутона, USB
http://obiavidnes.com/obiava/79243/gamepad-hama-urage-essential
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Gamepad HAMA "uRage Vendetta" Wireless
Gamepad HAMA "uRage Vendetta" Wireless, съвместим с PC/PS3, безжичен, вибрация, 12 програмируеми бутона
http://obiavidnes.com/obiava/79242/gamepad-hama-urage-vendetta-wireless

Слушалки HAMA Fire Starter
Слушалки HAMA Fire Starter, микрофон
http://obiavidnes.com/obiava/79238/slushalki-hama-fire-starter

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/79460/detektivska-agenciya-foks-detektivski-uslugi--plovdiv-pazardjik-haskovo

Частни детективи - 24 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
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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/79459/chastni-detektivi---24-detektivski-uslugi-na-teritoriyata-na-bylgariya-i-es

Слушалки OVLENG IP 650
Слушалки OVLENG IP 650, тип "тапи", Метални за телефон
http://obiavidnes.com/obiava/79233/slushalki-ovleng-ip-650

Internet magazin za damski drehi
Заповядайте и разгледайте обновения каталог на LETA-BG.COM. Само сега ви очакват най-актуалните предложения и
промоционални цени на дамски рокли, блузи и други интересни хрумвания на модните дизайнери!
http://obiavidnes.com/obiava/79458/internet-magazin-za-damski-drehi

Мини камера DV MD80 - SPY.BG
Изключително малка камера, записваща аудио-видео в AVI формат 720х480, 30 кадъра в секунда.
Това е многофункционална камера която може да използвате и като web камера за online видео чат.
Има набор от щипки за прикрепяне към различни предмети.
Снабдена е с бутон за запис, със светлинна индикация.
Поддържа USB 1.1 и 2.0
Записът се извършва в/у MicroSD карта (не е включена в комплекта) с максимален обем 8GB.
Вградената презареждаема литиева батерия ви дава възможност за запис около 40мин. и време на изчакване до 250ч,
като за пестене на батерията има и "auto-power off" функция.
http://obiavidnes.com/obiava/79457/mini-kamera-dv-md80---spybg

Метал детектор - SPY.BG
Устройство за откриване на метални обекти, което дава звуков сигнал или вибрация при откриване на метал (можете
да превключвате с бутон м/у 2та режима).
Просто и лесно за употреба с ниска консумация.
Работи с батерия 9V.
Снабден е с калъф за носене на кръста и връзка за носене на китката.
http://obiavidnes.com/obiava/79456/metal-detektor---spybg

GSM Заглушител - SPY.BG
Можете да използвате това устройство за да заглушите GSM сигнала в конферентни зали, музеи, галерии, театри,
концертни зали, ресторанти, класни стаи, спортни зали, производствени помещения, банки, влакове, автобуси и т.н.
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При използване в някои специални помещения като болници, газ станции и др. преди да го използвате се убедете, че няма
да навреди на нормалната работа на намиращата се там апаратура.
GSM заглушителя е лесен за инсталиране и експлоатация.
Заглушава следните честоти:
* CDMA:869-894MHZ
* GSM:920-960MHZ
* DCS:1805-1850MHZ
* PHS:1900-1980MHZ
* 3G:2110-2170MHZ
Захранване: 220V AC или 5V DC
Радиус на действие: от 5 до 35м.
Размери: 190*50*170мм.
http://obiavidnes.com/obiava/79455/gsm-zaglushitel---spybg

Дигитален видео рекордер - Wireless USB - SPY.BG
Дигитален USB видео рекордер, който можете бързо и лесно да инсталирате на вашия компютър.
Приема аудио и видео сигнал от четири 2.4GHz wireless канала, предавани от безжични камери.
Можете да записвате от други източници (камери, видеа и т.н.) посредством AV кабел включен в комплекта.
Поддържа USB 2.0 интерфейс с трансфер на данни над 480Mpit/s.
Системни изисквания:
Windows 2000/XP
CPU: 1.8GHz
Series HDD: 10GB
RAM: 256MB.
VGA: 64bit.
http://obiavidnes.com/obiava/79454/digitalen-video-rekorder---wireless-usb---spybg

DVR, мини камера и дистанционно управление - SPY.BG
Дигитален видео рекордер, мини камера и дистанционно управление
Тази камера, скрита зад копче от дреха може да записва аудио и видео само с едно натискане на копчето на
дистанционното управление.
Освен това има вграден сензор за движение, който може да активира записа автоматично.
Камерата е с изключително малки размери: 34х22х15мм. и може да заснема при минимална осветеност 1.5Lux.
Цифровият видео рекордер записва заснетото видео и аудио в реално време с максимална резолюция 720 х 480 и 30 кадъра
в секунда.
Има 2.5"LCD дисплей и поддържа до 8GB MicroSD карти.
Рекордерът е снабден с литиево-йонна батерия с капацитет 1800mAh.
Време за запис повече от 3ч.
Време за плейване повече от 5ч.
http://obiavidnes.com/obiava/79453/dvr-mini-kamera-i-distancionno-upravlenie---spybg

Рекордер за камери, предаващи по кабел, с дистанционно управление - SPY.BG
С този видео рекордер можете да наблюдавате в реално време и да записвате сигнал от две различни камери, като
сигнала се превключва ръчно или автоматично през интервал от 5 до 30 секунди. Записът може да се стартира ръчно или
чрез детектора за движение. Можете да настройвате зоната на действие и чувствителността на детектора, за да
постигнете оптималните за Вас резултати. Ако искате да пестите памет можете да настроите рекордера да записва
само снимки при задействане на датчика. Устройството има и изход за аларма, който можете да свържете към звукова
сигнализация и да превърнете рекордера в охранителна система. С дистанционното управление можете да
контролирате всички основни функции на рекордера. Записът се извършва на SD карта с максимален капацитет от 32
GB. Видеофайловете са с размер 720х480 и от 5 до 30 кадъра в секунда. Работи с адаптер AC 220V/ DC 12V. Размери
130х95х24,5 мм.
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http://obiavidnes.com/obiava/79452/rekorder-za-kameri-predavashti-po-kabel-s-distancionno-upravlenie---spybg

Универсален заглушител - SPY.BG
Препоръчително време на работа без прекъсване до 40 мин.
С този заглушител успешно можете да заглушите всички честоти, използвани от мобилните оператори (CDMA/GSM,
DCS/PHS, 3G), можете да възпрепятствате работата на GPS устройствата и да попречите на устройствата
(безжични камери, рутери и т.н), работещи на 2.4 GHz. Всеки един от петте обхвата има самостоятелна антена за
излъчване, а с мини ключетата можете да включвате и изключвате желаната честота. Заглушителят има диоди, които
показват работещите честоти.
Характеристики:
Честоти 860-970MHz(CDMA/GSM),
1805-1930MHz(DCS/PHS),
2110-2170MHz(3G),
1500-1600MHz(GPS),
2400-2500MHZ( WIFI)
Радиус на действие - до 20 м. (в зависимост от силата на излъчване на оператора)
Размери - 160
http://obiavidnes.com/obiava/79451/universalen-zaglushitel---spybg

Ръчен риболовен скенер - SPY.BG
Този изумителен продукт е специално проектиран, за да помогне на любителите и професионалните риболовци, да
открият пасажите с риба. Устройството може да бъде използвано както в морета и океани, така и в езера и реки.
Технологията на скенера се базира на излъчване и приемане на звукови вълни. В зависимост от времето, за което се връща
отразения сигнал се определя разстоянието до дъното. Когато рибния пасаж мине в обхвата на скенера на екрана се
показва мястото и дълбочината на обекта.
Подходящо е и за зимен риболов, като можете да го ползвате както при направена дупка, така и преди това.
Характеристики:
Дисплей: Зелен LCD дисплей
Захранване: 4 батерии тип ААА
Измерване: в метри и футове
Ъгъл на лъча на сензора: 45 градуса
Минимална дълбочина: 0.7 м
Максимална дълбочина: 100 м
Дължина на кабела на сензора: 7.5 м.
Работна температура: от -20 до 70 градуса
http://obiavidnes.com/obiava/79450/rychen-riboloven-skener---spybg

Обзавеждане за баня
"Декорати"ЕООД се занимава с внос и търговия на фаянс, теракота, гранитогрес. Производител на PVC шкафове за
баня по размер и цвят на клиента.
http://obiavidnes.com/obiava/79449/obzavejdane-za-banya

Микрослушалка - SPY.BG
Тази слушалка е най-подходящия продукт за осъществяването на безжична комуникация на най-ниска цена.
Това е идеалния избор на микрослушалки за студентите, защото получавате добра комуникация на изключително ниска
цена.
Слушалката е проектирана с оптимален ергономичен дизайн, така че да бъде удобна и за продължителна употреба.
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Работи с батерия тип 337 или 416. Малката консумация позволява около 4 часа работа на слушалката.
Тази слушалка работи само с "примки" с аудио усилване. Ако я използвате с други примки е възможно звука да е слаб.
Характеристики:
Честотен обхват: 200Hz ~ 5400Hz
Консумация: 0.80mA
Работна температура: 0~40 градуса
Батерия: тип 337 или 416
Размери: дължина 14, диаметър 8 мм / тегло 0.5 г.
Батерията се намира вътре в дунапрена при слушалката
http://obiavidnes.com/obiava/79448/mikroslushalka---spybg

Микрослушалка - черна - SPY.BG
Това е една от най-малките микрослушалки на най-изгодната цена. С малките си размери тази микрослушалка може да
стане напълно невидима, ако се постави навътре в ушния канал.
Голямата чувствителност на MS11 позволява тя да бъде използвана с всички приемници като гарантира кристален звук
дори и на по-голямо разстояние от "примката".
Захранва се от 1.55 V батерия, има изключително ниска консумация и своевременно ще Ви информира със звуков сигнал,
когато батерията се изтощи.
Характеристики:
Честотен диапазон: 200Hz ~ 5400Hz
Консумация: 0.65mA
Работна температура: 0~40C
Батерия: тип 337 или 416
Време за работа: около 6 часа
Размери/тегло 10x7x6 мм / 0.5 г
http://obiavidnes.com/obiava/79447/mikroslushalka---cherna---spybg

Микрослушалка с "примка" - SPY.BG
За слушалката:
Тази слушалка е най-подходящия продукт за осъществяването на безжична комуникация на най-ниска цена.
Това е идеалния избор за студентите, защото получавате добра комуникация на изключително ниска цена.
Слушалката е проектирана с оптимален ергономичен дизайн, така че да бъде удобна и за продължителна употреба.
Работи с батерия тип 337 или 416. Малката консумация позволява около 4 часа работа на слушалката.
Тази слушалка работи само с "примки" с аудио усилване. Ако я използвате с други примки е възможно звука да е слаб.
Характеристики:
Честотен обхват: 200Hz ~ 5400Hz
Консумация: 0.80mA
Работна температура: 0~40 градуса
Батерия: тип 337 или 416
Размери: дължина 14, диаметър 8 мм / тегло 0.5 г.
За примката:
Монтирания в примката 3W аудио усилвател гарантира изключително силен и ясен звук в слушалката.С потенциометъра
отстрани можете да контролирате силата на звука. С монтирания чувствителен микрофон можете да водите
двупосочна комуникация.
"Примката" има вградена презареждаема литиево-йонна батерия, която Ви дава около 2-3 часа време за разговор.
Времето за зареждане е 2 часа.
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Характеристики:
Аудио усилвател: 3 W
Батерия: 230 mАh
Време за слушане: 2-3 часа
Време за зареждане: 2 часа
Разстояние до слушалката: 30 см ( 15 см
за магнитната)
Размери: 930 мм за "примката" и 750 мм свързващ кабел
Включване: със стерео жак.
Батерията се намира вътре в дунапрена при слушалката
http://obiavidnes.com/obiava/79446/mikroslushalka-s-primka---spybg

Слушалки OVLENG IP 710
Слушалки OVLENG IP 710 , тип "тапи", Метални за телефон
http://obiavidnes.com/obiava/79224/slushalki-ovleng-ip-710--

Микрослушалка-черна с "примка" - SPY.BG
За слушалката:
Това е най-малката слушалка на най-изгодната цена. С малките си размери тя може да стане напълно невидима, ако се
постави навътре в ушния канал.
Голямата чувствителност на MS11 позволява тя да бъде използвана с всички приемници като гарантира кристален звук
дори и на по-голямо разстояние от "примката".
Захранва се от 1.55 V батерия, има изключително ниска консумация и своевременно ще Ви информира със звуков сигнал,
когато батерията се изтощи.
Характеристики:
Честотен диапазон: 200Hz ~ 5400Hz
Консумация: 0.65mA
Работна температура: 0~40C
Батерия: тип 337 или 416
Време за работа: около 6 часа
Размери/тегло 10x7x6 мм / 0.5 г
За примката:
Това е най-опростения начин за свързване на телефона с микрослушалката. При него няма приемници, усилватели,
настройки.
Трябва само да включите "примката" с помощта на стерео жак към телефона или MP3 плеъра, да я поставите около
врата си и да слушате индуцирания в слушалката звук.
Категория Микрослушалка
http://obiavidnes.com/obiava/79445/mikroslushalka-cherna-s-primka---spybg

Микрослушалка-черна с bluetooth приемник - SPY.BG
За слушалката:
Това е най-малката слушалка на най-изгодната цена. С малките си размери тя може да стане напълно невидима, ако се
постави навътре в ушния канал.
Голямата чувствителност на MS11 позволява тя да бъде използвана с всички приемници като гарантира кристален звук
дори и на по-голямо разстояние от "примката".
Захранва се от 1.55 V батерия, има изключително ниска консумация и своевременно ще Ви информира със звуков сигнал,
когато батерията се изтощи.
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Характеристики:
Честотен диапазон: 200Hz ~ 5400Hz
Консумация: 0.65mA
Работна температура: 0~40C
Батерия: тип 337 или 416
Време за работа: около 6 часа
Размери/тегло 10x7x6 мм / 0.5 г
За приемника:
С този bluetooth приемник можете безжично да свържете примката с Вашия мобилен телефон.
С вградения 3 W аудио усилвател ще имате силен и чист звук в микрослушалката. Освен това устройството е оборудвано
с бутони за усилване и намаляване на звука, бутон за изключване на микрофона (mute) и SOS бутон, който ще Ви помогне в
случай на нужда да сигнализирате без да говорите като изпратите звуков сигнал към отсрещната страна по време на
разговора.
Начин на свързване:
Натиснете и задръжте бутона за включване (големия бутон отдолу) докато започнат да мигат синия и червения диод.
Тогава пуснете мобилния си телефон да търси нови устройства. Приемника ще се появи с име T-LOOP. Паролата за
сдвояване е 0000.
Характеристики:
Честотен обхват: 2400~2480MHz
Разстояние на предаване: до слушалката < 30 cм / до мобилния телефон
http://obiavidnes.com/obiava/79444/mikroslushalka-cherna-s-bluetooth-priemnik---spybg

Насочена антена 900 MHz - SPY.BG
Когато приемния сигнал не е достатъчно силен ще имате нужда от тази яги антена. Изработена е от алуминий и има
стабилна скоба за захващане.
Характеристики:
Усилване - 12 dBi
Честотен обхват - 800-960 MHz
Дължина - 740 мм
Широчина - 195 мм.
http://obiavidnes.com/obiava/79443/nasochena-antena-900-mhz---spybg

Жична мини камера - SPY.BG
Подходяща е за монтиране във входни врати на мястото на шпионката, но заради херметично затворения корпус може
да намери по-разнообразно приложение като например в бронята на автомобила, за да се използва като камера за
обратно виждане. Захранването на камерата е с постоянно напрежение от 8 до 12 волта. В комплекта няма включен
адаптер за захранване. Камерата излъчва само видео сигнал по кабел. Няма аудио.
Характеристики:
Сензор: 1/4CMOS OV6910
Резолюция: PAL:428(H)
http://obiavidnes.com/obiava/79442/jichna-mini-kamera---spybg

Bluetooth аудио рекордер с гласова активация - SPY.BG
С този портативен аудио рекордер можете да записвате и разговори по мобилен телефон, като използвате безжична
bluetooth връзка. Рекордера Ви позволява да контролирате приемането и приключването на разговора по телефона, както
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и набиране на последния номер. Освен това можете да записвате аудио чрез вградения микрофон, с включения в
комплекта външен микрофон, можете да записвате и разговорите по стационарен телефон.
Устройството е с вградена памет от 4 GB и възможност за добавяне на допълнителна microSD карта до 8 GB. Върху
тази памет можете да записвате файлове в четири различни формата, от което зависи качеството и големината на
записите.
Рекордера има вграден говорител, за да можете веднага да прослушате направените записи.
Презареждаемата литиево-полимерна батерия дава възможност за около 15 часа непрекъснат запис.
Записите са в MP3 формат.
Размери: 93х31х14 мм.
http://obiavidnes.com/obiava/79441/bluetooth-audio-rekorder-s-glasova-aktivaciya---spybg

GSM подслушвател с AGPS функция - SPY.BG
Това устройство комбинира в себе си подслушвател и тракер. Вибрационният датчик и гласовата активация го
превръщат в надеждна охранителна система на Вашия дом, автомобил и имущество. Подслушвателят има
програмируем SOS бутон, който може да набира предварително зададен номер и така може да се използва и като паник
бутон, а със слушалките от комплекта можете да го ползвате като мобилен телефон.
Когато искате да използвате устройството като тракер и необходимо да изпратите команда като SMS и ще получите
на мобилния си телефон линк с точното местоположение, отбелязано в Google Maps.
Когато батерията "падне" до 10% от капацитета си ще получите SMS с предупреждение. Също така подслушвателя
може да Ви информира за силата на сигнала на мобилния оператор и текущите си настройки.
http://obiavidnes.com/obiava/79440/gsm-podslushvatel-s-agps-funkciya---spybg

Безжична IP камера - SPY.BG
IP камера с възможност за свързване към Интернет с кабел или безжично. Камерата е снабдена с високоскоростен видео
процесор. Има 1/4" CMOS сензор и оптимизирана MJPEG компресия за предаване на сигнала.
Сигнала от камерата можете да наблюдавате на смартфон или на компютъра си, като се поддържат
най-разпространените браузъри - IE, Firefox, Safari, Chrome и т.н.
Поддържа HTTP/TCP/IP/UDP/SMTP/DDNS/SNTP/DHCP/FTP.
Има детекция на движение и възможност да задейства външна аларма и да изпрати снимки на e-mail.
Камерата има инфрачервени диоди за заснемане и при пълен мрак.
http://obiavidnes.com/obiava/79439/bezjichna-ip-kamera---spybg

Мини камера в гъвкава тръба - 7,2 мм - SPY.BG
Изключително малкия диаметър на гъвкавата тръба позволява на този ендоскоп да правите инспекция в особено тесни
пространства.
Характеристики:
1. Обща дължина - 988 мм
2. Тръба - 768 мм
3. Ръкохватка - 220 мм
4. Кабел - 1500 мм
5. Диаметър на тръбата - 7.2 мм
6. Резолюция - 640х480, 30 fps
7. Минимално фокусно разстояние - 20 мм
8. 6 светодиода, с регулируема светлина
9. Ъгъл на видимост - 60 градуса
10.Консумация - 120 mA с изгасени диоди и 150 mA с включени
http://obiavidnes.com/obiava/79438/mini-kamera-v-gyvkava-tryba---72-mm---spybg

HD видеорегистратор - SPY.BG
Тази камера с инфрачервена подсветка и висока резолюция е подходяща за заснемане на пътувания, майсторски
шофирания, както и за ежедневна употреба. Въртящата се глава на камерата Ви дава възможност бързо да промените
гледната точка от пътя в купето на автомобила.Записите в AVI формат се записват върху microSD карта (няма в
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комплекта) и можете да ги гледате както на екрана на камерата, така и на персоналния си компютър.
Характеристики:
Резолюция - 720х480 или 1280х720 (превключват се с бутон)
Видео формат - AVI
Кадри - 30 fps
Формат снимки - JPEG
Максимална резолюция на снимките - 4032х3024
Звук - синхронизиран аудио-видео запис
Памет - microSD с максимален капаците 32 GB (няма в комплекта)
Ъгъл на видимост - 130 градуса
Батерия - литиево-йонна 1800 mAh
Време за зареждане - около 5 часа
http://obiavidnes.com/obiava/79437/hd-videoregistrator---spybg

Full HD Видеорегистратор - SPY.BG
Тази камера може да намери приложение не само като автомобилна камера, но и като туристическа камера с висока
резолюция. Тя може да записва видео с 1920х1080 пиксела и снимки с впечатляващите 16 МР.Светкавицата към
камерата има 3 режима на работа:
-да се включва автоматично, когато светлината около нея е слаба или недостатъчна за добър кадър
-да се пуска ръчно
-без светкавица
Използването на microSD карта за съхранение на записите позволява да се намалят размерите на камерата, както и да
се ограничи консумацията на енергия. И след като записите бъдат направени можете директно да ги прегледате на
Вашия телевизор през HDMI кабел
Характеристики:
Сензор - 5 МР
Видео - 4 режима (1920х1080, 1440х1080, 1280х720, 848х480)
Видео формат - Н.264/МОV
Снимки - 3, 5, 12, 16 МР
Ъгъл на видимост - 120 градуса
Ъгъл на завъртане на обектива - 180 градуса
Батерия - литиево-йонна 800 mAh
Размери - 98х53х27 мм
http://obiavidnes.com/obiava/79436/full-hd-videoregistrator---spybg

Аларма за врата - SPY.BG
Това устройство ще осигури Вашето спокойствие у дома или в хотелската Ви стая. То се поставя под вратата и служи
едновременно като спиращ клин и звукова аларма. Звукът със сила над 120 dB ще стресне всеки натрапник и едновременно
с това ще привлече околните. Алармата работи с батерия от 9V и има тристепенен бутон за регулиране на
чувствителността.
http://obiavidnes.com/obiava/79435/alarma-za-vrata---spybg

Цифров телефонен рекордер - SPY.BG
Можете да използвате този рекордер за запис на разговорите, водени от стационарни телефони. Монтира се на
телефонната линия и може автоматично да записва разговорите върху SD карта. Ако не желаета да се записват всички
разговори можете да превключите устройството на ръчен режим и да записвате само интересуващите Ви, като
стартирате и спирате записа ръчно. Рекордерът е снабден с дисплей, за да можете лесно да се ориентирате за текущия
режим на работа. Записите се съхраняват в папки, като за всеки ден, устройството създава нова папка. На 1GB
можете да съхраните около 35 часа аудио в MP3 формат. Можете да ги възпроизведете директно от рекордера или да
ги прехвърлите от SD картата (няма включена в комплекта карта) на компютъра си. Устройството има и аудио изход
през който да прослушвате разговорите със слушалки.
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http://obiavidnes.com/obiava/79434/cifrov-telefonen-rekorder---spybg

Слушалки с радио и MP3 плеър - SPY.BG
Това са висококачествени слушалки с възможност да възпроизвеждат аудио от различни източници. Можете да ги
използвате като обикновени слушалки и да ги включите с кабел и 3,5 мм жак към компютър, стерео уредба или друг аудио
източник.
С вградения в тях радио тунер можете да ги използвате като радио приемник. С едно натискане на бутона слушалките
сканиран радио обхвата от 79 до 108 MHz, запаметяват откритите станции.
Слушалките могат да бъдат използвани и като MP3 плеър. Имат слот за SD карта, на която можете да запишете
музика в MP3 или WMA формат и да я слушате на слушалките.
Снабдени са с LCD дисплей за да следите режима на работа и презареждаема литиево-йонна батерия, която позволява
над 5 часа работа.
http://obiavidnes.com/obiava/79433/slushalki-s-radio-i-mp3-pleyr---spybg

Комплект кабели за зареждане - SPY.BG
В този комплект са включени най-популярните накрайници за зареждане на мобилни телефони и други електронни
устройства. С USB накрайника можете да зареждане директно от компютъра си или да използвате някой от
включените в комплекта адаптери - за контакт или за запалка на автомобил.
Има следните накрайници:
1. Nokia 2.0 mm
2. DC 3.5 mm
3. DC 4.0 mm
4. Mini USB
5. Micro USB
6. LG KG90
7. Samsung G600
8. Samsung D800/D900
9. Sony Ericsson K750
10.Iphone/Ipod
http://obiavidnes.com/obiava/79432/komplekt-kabeli-za-zarejdane---spybg

Видеорегистратор FullHD с 2.5" дисплей - SPY.BG
Тази цифрова видео камера е предназначена за заснемане на аудио-видео файлове с висока резолюция или снимки с до 12
МР. Големия 2.5 инчов дисплей Ви позволява да виждате детайлно обектите, които заснемате, а също и ясно
изображение при възпроизвеждането на записите. За Ваше улеснение екрана може да се завърта на 360 градуса.
Можете да избирате между шест режима на видеото и седем резолюции при снимките. Камерата има слот за SD
карти.Обектива на камерата може да се завърта на 130 градуса. В комплекта ще намерите разнообразие от аксесоари.
Характеристики:
Видео - AVI формат с резолюция QVGA/VGA/WVGA/720p/1080p/1080FHD
Снимки - JPG формат - VGA/2MHD/3M/5M/8M/10M/12M
Микрофон и говорител - вградени
Изход за телевизор - NTSC/PAL
Свързване към компютър - USB2.0
Батерия - акумулаторна литиево-йонна 1000 mAh, 3.7V
Ъгъл на видимост - 120 градуса
Цифрово увеличение - 4 пъти
http://obiavidnes.com/obiava/79431/videoregistrator-fullhd-s-25-displey---spybg

Мини камера в поставка за автомобилен номер - SPY.BG
Миникамерата е монтирана в пластмасовата поставка, която държи автомобилния номер. Тя предава по кабел
стандартен видео сигнал, който може да бъде използван за помощник при паркиране или да бъде включен към записващо
устройство. Камерата е водоустойчива и е предвидена за работа при високи влажност, температура и прах.
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Характеристики:
Сензор - VC707(CCD Chip)
Видео стандарт - NTSC/PAL
Резолюция - 656
http://obiavidnes.com/obiava/79430/mini-kamera-v-postavka-za-avtomobilen-nomer---spybg

Система за наблюдение за жични камери - SPY.BG
Тази система за наблюдение Ви дава възможност да следите едновременно сигнала от четири различни камери. Има
възможност за настройка на различни параметри от картината като Brightness, Contrast, Saturation и Sharpness от
дистанционното управление. Високата резолюция на изходния сигнал:
NTSC:720*480pixels 60HZ
PAL: 720*576pixels 50HZ,
Ви дава възможност да водите ефективно видео наблюдение.
Можете да избирате между четири изгледа на екрана и да използвате цифрово увеличение на различни части от него.
Цифровата стабилизация дава възможност за стабилни стоп кадри.
Всяка от камерите се показва с име, час, дата, съобщения за изчезнал сигнал или задействан детектор за движение.
Захранване - 12V/DC (няма включен адаптер за захранване)
http://obiavidnes.com/obiava/79429/sistema-za-nablyudenie-za-jichni-kameri---spybg

Лазерен нивелир - SPY.BG
Този лазарен нивелир ще ви помогне при Вашите домашни ремонти. С негова помощ ще имате над 15 метра идеално
права линия, по която да равнявате различни предмети, картини, плочки, тапети и т.н.
Има възможност за едновременно вертикално и хоризонтално нивелиране.
Устройството работи с двe батерии 1.5V тип ААА.
Размери 12х4х6 см.
Тегло 112 г (с батерии)
Лазер 625~670 nm
http://obiavidnes.com/obiava/79428/lazeren-nivelir---spybg

Камера - будилник с детектор за движение. - SPY.BG
Освен стандартните функции на будилник - час, дата, температура, аларма, ще имате и шпионска камера с три
режима. С камерата ще можете да правите снимки, аудио запис и аудио-видео запис. Камерата има презареждаема
литиево-йонна батерия с капацитет 2400 mAh, но можете да ползвате часовника и постоянно включен в контакта или
компютъра и така няма да се притеснявате, че батерията ще свърши точно, когато Ви трябва.
Всички функции на шпионската камера се контролират с дистанционно управление, като максималното разстояние от
устройството е 18 метра.
Часовника има слот за microSD карта като максималния размер, който можете да ползвате е 32 GB.
Камерата е с широкоъгълен обектив с видимост 140 градуса и минимална осветеност от 1Lux.
Характеристики на записа:
Видео - AVI, 1280x720, 24 fps
Снимки - JPEG, 2560х1920
Аудио - WAV, 128 kbps
http://obiavidnes.com/obiava/79427/kamera---budilnik-s-detektor-za-dvijenie---spybg

Слушалки OVLENG OV-K15MP
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Слушалки OVLENG OV-K15MP , тип "тапи", Mp3/4
http://obiavidnes.com/obiava/79215/slushalki-ovleng-ov-k15mp--

Портативен скенер - SPY.BG
Портативния скенер е лек и компактен и с него можете да сканирате бързо всякакви документи, снимки и рекламни
материали. Функциите му се контролират от бутоните на горната страна, а режимите на работа се виждат на
дисплей.
Имате възможност да избирате между четири режима на работа:
300 dpi - цветно
300 dpi - черно-бяло
600 dpi - цветно
600 dpi - черно-бяло.
Скенера има изключително бързодействие, като сканира лист А4 за 6 секунди.
Устройството има слот за microSD карта. Сканираните документи се съхраняват в JPEG формат на картата и имате
брояч на сканираните документи на дисплея. На 1GB можете да съхраните 220 снимки при максимална резолюция.
Работи с 4 алкални батерии тип АА.
http://obiavidnes.com/obiava/79426/portativen-skener---spybg

Мини PC MK802+ с Android 4.0 - SPY.BG
МК802 е модел от висок клас, който превръща вашия телевизор в компютър от последно поколение, работещ с Android
4.0. Притежавайки това устройство вие можете да сърфирате из интернет пространството, да гледате любимите си
филми със субтитри, дори да сваляте на детето си новите 3D игри и забавления от Google Play Store.
Основни характеристики
Модел: AK-212MiniPC
Процесор: Cortex-A8 1.5GHz (CPU1.0GHz+GPU 500MHz)
Графика: 2D/ 3D/ OpenGL ES2.0(AMD Z430)/ OpenVG1.1(AMD Z160)@27M Tri/sec
Операционна система: Android 4.0
RAM: 512MB (С опция за 1GB)
Вградена памет: 4GB (С опция за 8GB/16GB)
Мрежа: Wireless 802.11b/g/n, WAPI
http://obiavidnes.com/obiava/79425/mini-pc-mk802-s-android-40---spybg

GPS тракер с магнити за закрепване - SPY.BG
Тракерът е във водоустойчив корпус със степен на защита IP56, който го защитава от влага и дъждовни пръски. С
силните четири магнита можете надеждно да го закрепите върху купето на автомобила.
Устройството предава информация за местонахождението чрез SMS или към Интернет базирана платформа с
помощта на мобилен Интернет (2G GPRS). Настройката на всички параметри за работата на тракера става с
изпращането на SMS към картата, поставена в него. Имате възможност за задаване на оторизирани телефони,
настройка на APN, часова зона, IP адрес на сървъра, включване и изключване на аларми и т.н.
Когато искате да видите местонахождението на автомобила просто наберете номера на SIM картата в тракера. След
третото позвъняване устройството автоматично ще прекъсне връзката и ще получите SMS с линк към карта с
мястото и информация за състоянието на батерията.
За следене в реално време, както и за история на маршрутите разполагате с безплатна платформа, която получава
данни от тракера чрез GPRS. Там можете да разглеждате маршрутите в тридневни интервали, като информацията се
пази до 6 месеца. С платформата можете да имате информация в реално време какво е състоянието на автомобила (в
движение, спряло, паркирано), да виждате аларми за движение, превишена скорост, напускане на определен периметър,
състояние на батерията и т.н.
Устройството е с презареждаема литиево-йонна батерия с капацитет 2000 mAh. Има сензор който превключва тракера
в режим на очакване, ако автомобила е в покой повече от 2 минути и така устройството може да остане 3-4 дни на
стенбай.
Работната температура на тракера е от -20 до +55 градуса, точността - 15-20 метра, а времето за позициониране е в
рамките на 36 секунди при първоначално установяване и около 1 секунда при "топъл" старт.
Работното напрежение е 12V, но в комплекта има включен преобразовател от 24 на 12 V.
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http://obiavidnes.com/obiava/79424/gps-traker-s-magniti-za-zakrepvane---spybg

Безжичнa мини клавиатура RC11 - SPY.BG
Този модел безжична клавиатура е много полезно и практично техническо средство, тъй като съчетава функциите и на
клавиатура, и на мишка. Удобна, лека и прилягаща в ръцете, тази клавиатура може да се използва във всеки един случай,
когато ви се налага да пътувате и не можете да вземете лаптопа с вас. Или просто искате да контролирате от
разстояние своя компютър, телевизор или мултимедийна система. Един нов начин да си пуснете филм, да напишете
имейл, да водите разговор по скайп. И още много.
Характеристики:
1. Клавиатурата работи със стандартни ААА батерии, които може да си закупите на всяко едно място, по цял свят,
което няма да възпрепятства работата ви. Няма нужда да презареждате вградена батерия, зарядното за която може
и да не е съвместимо във всяка страна.
2. Невероятен и компактен дизайн, който предотвратява плъзгането и изтърването.
3. На клавиатурата има приемник и за безжична мишка, което елиминира опасността от загуба на сигнала в даден
момент и даден район, в който се намирате.
4. Хуманния дизайн на всеки един механизъм от клавиатурата, позволява на всеки да работи лесно, бързо и удобно с нея.
5. С вградена специална технология, която спестява захранване и по този начин увеличава живота на батериите. Това
става благодарение на факта, че след като две минути не е имало активност, батериите и клавиатурата преминават в
латентно състояние. За да я активирате след това, просто натиснете който и да е бутон.
6. Няма нужда от инсталиране на драйвери, за да работи, plugNplay устройство, съвместимо с интерфейсите USB 1.1 и
USB 2.0
7. Лесно се свързва с всяко едно устройство, няма нужда от допълнителни кабели. Само когато се използва дистанционно
с батерии, е добре да поставите и приемника за мишката в USB интерфейса, за да използвате и двете устройства.
8. Поддържа се от следните операционни системи: Windows XP/Vista/7, също така поддържа и Android 2.2/2.3/2.4/4.0/5.0,
което го прави идеалното средство за комуникация и с всеки таблет или смартфон с някоя от версиите.
9. Може да използвате с всеки настолен компютър, лаптоп, таблет, проектори, смартфон, смарт ТВ за дневна, HDTC,
таблет с Андроид и др.
http://obiavidnes.com/obiava/79423/bezjichna-mini-klaviatura-rc11---spybg

Безжична мини клавиатура RC12 - SPY.BG
Този модел безжична клавиатура е много полезно и практично техническо средство, тъй като съчетава функциите и на
клавиатура, и на мишка. Удобна, лека и прилягаща в ръцете, тази клавиатура може да се използва във всеки един случай,
когато ви се налага да пътувате и не можете да вземете лаптопа с вас. Или просто искате да контролирате от
разстояние своя компютър, телевизор или мултимедийна система. Един нов начин да си пуснете филм, да напишете
имейл, да водите разговор по скайп. И още много. За да работи добре, с нея трябва да се оперира на плоска и гладка
повърхност.
Три в едно
1. Дистанционно управление, компютърна клавиатура или компютърна мишка – кое от трите е това средство?
Всъщност и трите на едно. Можете да въвеждате данни на нея, като клавиатура, да работите с приложения като с
мишка и да пускате и спирате разни приложения от разстояние, като дистанционно.

2. Компютърна клавиатура:

3. Компютърна мишка:

Характеристики основни:
1. Клавиатурата работи със стандартни ААА батерии, които може да си закупите на всяко едно място, по цял свят,
което няма да възпрепятства работата ви. Няма нужда да презареждате вградена батерия, зарядното за която може

Страница 48/82

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

13.04.2014

и да не е съвместимо във всяка страна.
2. Невероятен и компактен дизайн, който предотвратява плъзгането и изтърването.
3. На клавиатурата има приемник и за безжична мишка, което елиминира опасността от загуба на сигнала в даден
момент и даден район, в който се намирате.
4. Хуманния дизайн на всеки един механизъм от клавиатурата, позволява на всеки да работи лесно, бързо и удобно с нея.
5. С вградена специална технология, която спестява захранване и по този начин увеличава живота на батериите. Това
става благодарение на факта, че след като две минути не е имало активност, батериите и клавиатурата преминават в
латентно състояние. За да я активирате след това, просто натиснете който и да е бутон.
6. Няма нужда от инсталиране на драйвери, за да работи, plugNplay устройство, съвместимо с интерфейсите USB 1.1 и
USB 2.0
7. Лесно се свързва с всяко едно устройство, няма нужда от допълнителни кабели. Само когато се използва дистанционно
с батерии, е добре да поставите и приемника за мишката в USB интерфейса, за да използвате и двете устройства.
8. Поддържа се от следните операционни системи: Windows XP/Vista/7, също така поддържа и Android 2.2/2.3/2.4/4.0/5.0,
което го прави идеалното средство за комуникация и с всеки таблет или смартфон с някоя от версиите.
9. Може да използвате с всеки настолен компютър, лаптоп, таблет, проектори, смартфон, смарт ТВ за дневна, HDTC,
таблет с Андроид и др.
http://obiavidnes.com/obiava/79422/bezjichna-mini-klaviatura-rc12---spybg

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/79421/3d-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/79420/3d-vizualizacii-na-sgradi-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proe

CCTV камера без звук - MC493 - SPY.BG
PICK UP ELEMENT - Single chip 1/3 CMOS
SYSTEM - NTSC / NUMBER OF PIXEL 656 (H) 492 (V)
SYSTEM - PAL / NUMBER OF PIXEL 786 (H) 576 (V)
SENSOR DIMENSION - 4.75мм (H) 3.55мм (V)
HORIZONTAL RESOLUTION - Approximately 520TV Lens
SENSITIVITY - 0.008Lux/F1.2
LENS & VIEW ANGLE - 3.6мм F2.0 / 90°
S/N RATIO - 48dB
AUTO GAIN CONTROL - OUT
WHITE BALANCE CONTROL - OUT
BLACK LIGHT COMPENSATION - OUT
VIDEO OUT - 1.0V p-p/75ohm
AUDIO OUT - 1.0V p-p/1Kohm
SIZE (L x W x H) - 24мм х 16мм х (15-25мм)
WEIGHT - 8g
WORK CURRENT - 75mA
POWER REQUIREMENT - DC 3.3V-6V
OPERATING TEMPERATURE - -10°C +50°C , less than 90% RH
Connection - PIN1 -> Red DC5V, PIN2 -> Black GND , PIN3 -> Yellow VIDEO OUT, PIN4 -> White AUDIO OUT
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http://obiavidnes.com/obiava/79419/cctv-kamera-bez-zvuk---mc493---spybg

CCTV камера със звук - MC495A-12 - SPY.BG
SENSOR 1/3 CMOS
SYSTEM NTSC 656
http://obiavidnes.com/obiava/79418/cctv-kamera-sys-zvuk---mc495a-12---spybg

CCTV камера без звук - MCV6-IR850 - SPY.BG
IR 850nm / 5m
SENSOR 1/3 CMOS
SYSTEM NTSC 656
http://obiavidnes.com/obiava/79417/cctv-kamera-bez-zvuk---mcv6-ir850---spybg

CCTV камера със звук - MC91AP36 - SPY.BG
SENSOR 1/4 CMOS
SYSTEM NTSC 720
http://obiavidnes.com/obiava/79416/cctv-kamera-sys-zvuk---mc91ap36---spybg

Безжичен комплект 1.2 GHz - SPY.BG
Комплектът съдържа един предавател и един приемник на 1.2 GHz. Излъчват в широк честотен диапазон от 0.9 до 1.3
GHz (16 канала). Можете да настроите приемника и предавателя на един от 16-те канала и по този начин да избегнете
нежелани смущения. Излъчваната мощност 700 mW Ви позволява предаване на около 500 метра при пряка видимост.
Приемника и предавателя работят със захранване 12V DC, осигурени от адаптери.
Работната температура е от -20 до +60 градуса.
Размери 65х45х19 мм - предавател
115х80х20 мм - приемник.
http://obiavidnes.com/obiava/79415/bezjichen-komplekt-12-ghz---spybg

Камера за паркиране с огледало-дисплей - SPY.BG
С тази система за паркиране на заден ход разполагате със седем инчов дисплей, който е вграден в огледало за обратно
виждане. Дисплея разполага с два видео входа, като втория вход може да бъде използван за втора камера, DVD плеър или
някакъв друг източник на видео сигнал. За удобното използване на системата разполагате с дистанционно управление за
контрол на яркост, цвят и контраст, както и за превключване между двата видео входа.
Камерата има четири ярки свето диода, които Ви дават отлична видимост дори и при пълна тъмнина. Камерата може
да бъде включена към светлините за заден ход и да бъде идеален помощник при паркирането.
Характеристики
http://obiavidnes.com/obiava/79414/kamera-za-parkirane-s-ogledalo-displey---spybg

Парктроник с цветен дисплей - SPY.BG
На изключително тънкия дисплей на този парктроник ще получавате информация за страната, от която е
препятствието, звукова и цветна индикация и разстоянието в метри.
В комплекта имате четири датчика, модул за управление и дисплей.
Захранващото напрежение е 12 V, а работната температура от -35 до +75 градуса.
Размерите на дисплея са 78х30х16 мм.
http://obiavidnes.com/obiava/79413/parktronik-s-cveten-displey---spybg

Безжичен баркод четец - SPY.BG
Можете да използвате този баркод четец без да се съобразявате с дължината на кабела. Той излъчва безжично в
диапазона 2.4 GHz и можете да го използвате на разстояние до 50 метра. За да избегнете смущенията можете да
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избирате между 20 канала. Има вградена презареждаема литиево-йонна батерия и автоматично изключване за пестене
на енергия. Разполагате и с индикатор за изтощена батерия и тогава можете да използвате четеца с кабел,
едновременно със зареждането.
Характеристики:
Лазер - 650 nm
Честота - 2.4 GHz
Дистанция - до 50 метра
Разстояние при четене - от 10 до 420 мм
Скорост на четене - 78 сканирания за секунда
Размери - 80х60х160 мм
Тегло - 240 г.
http://obiavidnes.com/obiava/79412/bezjichen-barkod-chetec---spybg

Безжична мини клавиатура + Мини PC с Android 4.0 - SPY.BG
Мини PC MK802+ с Android 4.0 - PC02 :
МК802 е модел от висок клас, който превръща вашия телевизор в компютър от последно поколение, работещ с Android
4.0. Притежавайки това устройство вие можете да сърфирате из интернет пространството, да гледате любимите си
филми със субтитри, дори да сваляте на детето си новите 3D игри и забавления от Google Play Store.
Основни характеристики
Модел: AK-212MiniPC
Процесор: Cortex-A8 1.5GHz (CPU1.0GHz+GPU 500MHz)
Графика: 2D/ 3D/ OpenGL ES2.0(AMD Z430)/ OpenVG1.1(AMD Z160)@27M Tri/sec
Операционна система: Android 4.0
RAM: 512MB (С опция за 1GB)
Вградена памет: 4GB (С опция за 8GB/16GB)
Мрежа: Wireless 802.11b/g/n, WAPI
http://obiavidnes.com/obiava/79411/bezjichna-mini-klaviatura--mini-pc-s-android-40---spybg

8 MP MMS ловна камера - SPY.BG
Тази ловна камера е в състояние да направи снимка с впечатляващите 8 МР резолюция. Направените от нея снимки
могат да бъдат изпратени като MMS или на e-mail с GPRS интернет. Освен това можете да записвате аудио-видео
файлове с резолюция 640х480 и тези записи да бъдат съхранявани на SD карта памет. Има слот за SD карта, като
максималния размер е 32 GB.
Камерата има изключително голям обсег на детектора на движение и малко време за старт на записа. Може да засече
обекти на разстояние до 20 метра, а времето за реакция е 1.2 секунди.
За настройка на параметрите разполагате с дистанционно управление и 1.5 инчов дисплей.
За да изтеглите направените записи имате вход за USB кабел или можете да ги гледате на монитор директно от
камерата.
Разположена е във водоустойчив корпус и имате здрав колан за закрепване.
Камерата работи с 4 или 8 батерии 1.5V тип АА.
http://obiavidnes.com/obiava/79410/8-mp-mms-lovna-kamera---spybg

CCTV камера с обектив "карфица" - SPY.BG
Сензор: 1/3 CMOS
Резолюция: 720(H)
http://obiavidnes.com/obiava/79409/cctv-kamera-s-obektiv-karfica---spybg

HD скрита камера в дистанционно за аларма - SPY.BG
С тази портативна камера, скрита в дистанционно от автомобилна аларма можете да правите аудио-видео записи в
три различни резолюции, аудио записи в WAV формат и снимки с 8 МР.
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Режимите на видеото са:
640х480
720х480
1280х720, при 30 fps за всички режими
В текстов файл с наименование time.txt записвате следното:
2012.10.23 11:38:00 Y1
дата час Y1 (Y=показва дата, N=не показва дата) числото означава резолюцията за видеото.
1= 640х480
2= 720х480
3= 1280х720
Снимките са с резолюция 3264х2499 пиксела.
Камерата е с вградена презареждаема литиево-йонна батерия, която дава около един час непрекъсната работа на
устройството. Когато правите непрекъснат запис файловете в AVI формат са с продължителност 25 мин. след което
камерата автоматично записва файла и започва нов.
Има слот за microSD карта, като максималния размер на картата, която можете да поставите е 64 GB.
http://obiavidnes.com/obiava/79408/hd-skrita-kamera-v-distancionno-za-alarma---spybg

USB мрежов адаптер - SPY.BG
С този адаптер имате възможност да ползвате Интернет през USB порта на компютъра си. Адаптера има вход за
RG45 конектор и USB изход. В комплекта има драйвери за най-разпространените операционни системи - Windows
98SE/ME/2000/XP/Vista/WIN7,Linux, Android. Размерите на устройството са 5.8 x 2 x 1.8cm (L x W x H), а теглото 30 г.
http://obiavidnes.com/obiava/79407/usb-mrejov-adapter---spybg

Часовник със скрита камера - SPY.BG
Стилен мъжки часовник с метална верижка, който може да бъде използван за запис на аудио, снимки или аудио-видео
файлове.
Управлението на записа е бързо и лесно - само с натискането на един бутон, а с другия се извършва превключването на
режимите.
Аудио записите са във WAV формат с 64 kbps.
Ако желаете да направите само снимка, то тя ще бъде записана в JPEG формат с резолюция 1600х1200 пиксела.
Видео записите са в AVI с 640х480 пиксела и 30 fps.
Вградената презареждаема литиево-йонна батерия позволява да направите около един час непрекъснат запис.
Зареждането става с адаптер от контакт, който не е тип Шуко или от USB порта на Вашия компютър.
Часовника се разпознава автоматично от всички операционни системи и не е необходимо да инсталирате драйвери за
това.
Има вградена памет от 4 GB.
http://obiavidnes.com/obiava/79406/chasovnik-sys-skrita-kamera---spybg

*0882551735*** -фини шпакловки. -гипсова шпакловка. -латекс. -топлоизолация. -обръщане
покрай pvc до
**0882551735*** -фини шпакловки. -гипсова шпакловка. -латекс. -топлоизолация. -обръщане покрай pvc дограма и врати с
поставияне на лайсни или измазване. -гипсова мазилка. -пръскана мазилка. -минерални мазилки. -замазки. -зидария. -бързо,
корекно, разумни цени, гарантирано качество. -майстор с дългодишна практика в строителните услги.започване
веднага.часно лице.0882551735
http://obiavidnes.com/obiava/79405/0882551735--fini-shpaklovki--gipsova-shpaklovka--lateks--toploizolaciya--ob

Шпионка - SPY.BG
С тази шпионка можете да регистрирате всички посетители, позвънили на входната Ви врата. Когато натиснете
бутона на дисплея, образа пред камерата се записва върху картата памет в JPEG формат. Снимките се подреждат по
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дата и час. Можете да променяте вида на записа - вместо снимка устройството може да записва кратки видеа, с
продължителност 3, 5 или 10 секунди.
Шпионката е подходяща за врати с дебелина от 35 до 105 мм и големина на отвора от 13 до 28 мм.
Камерата има следните размери - 30х30х7 мм, а екрана 136х75х18 мм.
Работи с три броя батерии 1.5V тип АА.
http://obiavidnes.com/obiava/79404/shpionka---spybg

Флашка с парола - SPY.BG
Флашка от ново поколение със защитен код,в която може да запазите важна за Вас информация,без да се безпокоите,че
тя ще бъде достъпна за всеки .
Размер на флашката: 8 GB
Забележка
Ако флашката бъде оставена,включена в USB порта на компютъра тя ще остане незащитена след евентуален рестрат
или изключване за това е важно да я извадите след приключването на работата с нея.
За паролата трябва да използвате само цифри от 1 до 4.
Пример:2244
http://obiavidnes.com/obiava/79403/flashka-s-parola---spybg

Инфрачервен термометър - SPY.BG
С този термометър ще можете от разстояние да измервате температурата на заобикалящите Ви предмети. Така
безопасно и бързо ще измервате екстремно ниски и високи температури. Времето за реакция на термометъра е под една
секунда, а температурния диапазон: - 50 ~ +500 градуса по Целзий. Ако е необходимо ще можете да превключите на
градуси по Келвин само с натискане на един бутон. За да сте сигурни, че измервате температурата на точния обект
имате и лазарен показалец, който можете да включвате и изключвате. Точността на измерването е 2%.
http://obiavidnes.com/obiava/79402/infracherven-termometyr---spybg

2D Клавиатура - SPY.BG
С тази клавиатура можете да контролирате високоскоростни куполни камери с движение по две или три оси.
Потребителя може да контролира лещите на камерите, движението, приближаване и отдалечаване и т.н. С нея
можете да контролирате и функциите на рекордера.
С клавиатурата можете да контролирате от една до 64 камери през RS-485 интерфейс.
Максималното разстояние между клавиатурата и камерата може да бъде до 1.2 км.
Технически характеристики:
Захранващо напрежение: 12V DC 500 mA
Интерфейс: RS485
Протоколи: Pelco-D, Pelco-P, Samsung и т.н.
Дисплей: LCD 16 разреден
Джойстик: с движение по трите оси
Размери: 320х180х100 мм.
http://obiavidnes.com/obiava/79401/2d-klaviatura---spybg

Камера за водолази - SPY.BG
Тази водоустойчива камера е предназначена за подводни снимки, като с нея можете да се гмуркате и заснемате на
дълбочина до 20 метра. Подводните снимки ще бъдат впечатляващи с 720Р HD резолюция. Камерата е с 1/4 HD CMOS
сензор, които гарантира запис на видео с резолюция 1280х720 пиксела и 30 кадъра в секунда, а широкоъгълния обектив
позволява видимост на 120 градуса.
За по-тъмните места разполагате с осем бели диода, които можете да включвате на две степени.
Камерата има слот за microSD карта, като можете да поставите максимално 32 GB class 6.
В комплекта ще намерите различни приспособления за закрепване, кабел за връзка с РС и зареждане и кабел за директно
възпроизвеждане на телевизор.
http://obiavidnes.com/obiava/79400/kamera-za-vodolazi---spybg
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Слушалки OVLENG OV-K284MP
Слушалки OVLENG OV-K284MP , тип "тапи", Flat Cable
http://obiavidnes.com/obiava/79208/slushalki-ovleng-ov-k284mp-

Високоскоростна куполна камера - SPY.BG
Куполната камера в водоустойчив корпус, предназначена за външен монтаж, е с 1/4 инчов CCD сензор. Резолюцията му е
795х596 пиксела и 500 ТВ линии хоризонтална резолюция.
Има х10 оптично увеличение и х10 цифрово, функция нощ и ден и няколко режима на фокусиране, контрол на усилването и
баланс на бялото.
Камерата има 360 градуса свобода на завъртане хоризонтално и 180 вертикално, като максималната скорост на
завъртане е 360 градуса за секунда.
Има възможност за връзка с клавиатури и рекордери през RS-485 интерфейс.
Захранва се с 12 V DC/ 0.8 A.
Размери 128х187 мм.
http://obiavidnes.com/obiava/79399/visokoskorostna-kupolna-kamera---spybg

UTP видео балун - U205L - SPY.BG
С бърз и лесен монтаж на UTP кабела чрез "Press-Fit" конектор.
Предава сигнала по UTP кабел, категория по голяма от 5, с максимална дължина 300 м.
Мъжки BNC конектор за включване в камера или рекордер.
2 бр. в комплект.
http://obiavidnes.com/obiava/79398/utp-video-balun---u205l---spybg

CCTV камера-копче - SPY.BG
Успешно можете да маскирате тази мини CCTV камера като копче от Вашата дреха. За да бъде прикритието пълно
имате допълнителни копчета, които можете да пришиете.
Характеристики:
Сензор: 1/3 CMOS
Резолюция: 720(H)
http://obiavidnes.com/obiava/79397/cctv-kamera-kopche---spybg

Аудиорекордер с гласова активация - SPY.BG
С този рекордер няма да е нужно да прослушвате дълги файлове, на които нищо не е записано. Той се активира само
тогава, когато около него се говори (околния шум надвиши 65 dB). По този начин ще имате запис само на разговорите.
Така пестите енергия и памет.
Флашката е с капацитет 4 GB и можете да съхраните около 70 часа записи.
Литиево-йонната батерия позволява около 15 часа работа.
Управлението на рекордера е изключително лесно - с един единствен бутон включвате и изключвате.
Устройството може да се използва и като обикновена преносима памет.
http://obiavidnes.com/obiava/79396/audiorekorder-s-glasova-aktivaciya---spybg

Приемник - 8 канала - SPY.BG
Този осем канален видео приемник е предназначен за захранване и приемане на сигнал от осем видео камери, излъчващи по
коаксиален кабел. Максималната дължина на 75 омовия коаксиален кабел е до 800 метра. По него се подава и напрежение
12 V DC, 1А.
Сигнала от приемника се подава от VGA букса и може да бъде включен към рекордер или монитор.
http://obiavidnes.com/obiava/79395/priemnik---8-kanala---spybg

Диктофон - SPY.BG
Аудиорекордера е с вградена памет 4 GB и четири нива на качеството на записа. На наличната памет можете да
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направите над 11 часа при максимално качество и над 140 при най-ниската резолюция.
Диктофона може да записва от вградения микрофон или да се постави включения в комплекта външен.
В комплекта ще намерите и специална приставка, с която можете да записвате разговорите от стационарен микрофон.
Диктофона има гласова активация, с чиято помощ ще можете да записвате само когато има нужда.
Направените записи можете веднага да прослушате на вградения 800 mW говорител или на слушалките от комплекта.
Работата на устройството се визуализира на черно-бял LCD дисплей.
Размери на диктофона 88х30х12 мм.
http://obiavidnes.com/obiava/79394/diktofon---spybg

Bluetooth хендсфри за каска - SPY.BG
С това устройство имате възможност свободно да водите разговори по мобилния си телефон, дори и когато сте с каска
на главата. Необходимо е само да сдвоите телефона и bluetooth приемника и можете да чувате на слушалките и да
говорите по микрофона от комплекта. С приемника можете да приемате и сигнал от различни източници на звук като
MP3 плеъри или гласови навигации, излъчващи с bluetooth.
Освен това можете да имате радио връзка с пасажера на мотоциклета или с друг мотоциклетист, ползващи същото
устройство. Може да се направи група от трима и да се провеждат разговори на разстояние до 1000 метра.
Устройството има и радио приемник, с който можете да слушате радио, докато карате.
http://obiavidnes.com/obiava/79393/bluetooth-hendsfri-za-kaska---spybg

Очила с fullHD камера - SPY.BG
В тези очила има вградена скрита камера, която записва с fullHD качество. Аудио-видео записа е в AVI формат с
резолюция 1920х1080. Очилата нямат вградена памет, а имат слот за microSD карта, като можете да поставите
такава с 32GB максимален капацитет.
Работата с камерата е изключително лесно и удобно. С един единствен бутон се включва и изключва камерата, като със
същия бутон се пуска и спира видео записа.
Устройството има акумулаторна батерия, която позволява около 40мин. непрекъснат запис.
http://obiavidnes.com/obiava/79392/ochila-s-fullhd-kamera---spybg

UHOST Mini PC - SPY.BG
Mini PC andriod TV
Процесор: ARM®Cortex™-A8@1.0GHz NEON
Операционна система: Android 4.0 ICS
Памет: 1G DDR3
Може да се използва като TF или USB медия плеър(поддържа до 32 GB)
Поддържа:
-1080P, 2160P и 3D филми
-AVI,MKV(XVID/px/H.264),MOV,TS,M2TS,RM/RM,VB,FLV,3GP,MPEG,DAT,MP4,VB,FLV,3GP,MPEG,DAT,MP4
-JPG,BMP,GIF,PNG,
-MP3
http://obiavidnes.com/obiava/79391/uhost-mini-pc---spybg

GSM подслушвател с гласов контрол - SPY.BG
Подслушвателя използва мрежата на мобилните оператори и Ви позволява да чувате разговорите провеждани около
него.
Има два чувствителни капацитивни микрофона, които гарантират ясен звук в подслушваното помещение.
Устройството има гласова активация, която можете да контролирате чрез текстови съобщения. Когато активирате
гласовия контрол подслушвателя ще Ви набере, щом около него се говори.
Има SOS бутон, с който може да се набира предварително зададен телефон.
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Режим гласова активация:
1. За да активирате гласовата активация изпращате SMS с текст 1111 на картата в устройството.
2. За да спрете гласовата активация изпращате SMS с текст 0000 на картата в устройството.
http://obiavidnes.com/obiava/79390/gsm-podslushvatel-s-glasov-kontrol---spybg

Цифров декодер - чинч - SPY.BG
С този Set Top Box (STB) ще приемате ефирните програми след навлизането на цифровизацията в България. Това е
MPEG-4 DVB-T приемник. След декодирането на цифровия сигнал той се предава към телевизора през RCA кабел
(чинчове). Ако Вашия телевизор има HDMI вход ще можете да го включите с HDMI кабел и да приемате FullHD сигнал.
Приемника покрива всички честоти на наземното цифрово телевизионно разпръскване, като има автоматичен и ръчен
режим на сканиране и диод за индикация на сигнала.
Допълнителните възможности да устройството ще Ви позволят да следите програмата на телевизията, да сменяте
езика на субтитрите и аудио дублажа, както и да приемате цифрови радиостанции, ако такива се излъчват.
С включването на USB памет към съответния слот приемника се превръща в рекордер. Можете да отмествате
предавания във времето с натискането на пауза и да продължавате да гледате в удобно за Вас време. Освен това
можете да правите предварително планирани записи само с натискане на бутона.
Ако на USB паметта имате записани снимки, музика или видео можете да ги възпроизвеждате на телевизора си.
http://obiavidnes.com/obiava/79389/cifrov-dekoder---chinch---spybg

DVB-T декодер - SPY.BG
Цифровия декодер Ви позволява да гледате ефирно излъчваните дигитални програми. Той е идеалното решение за Вас, ако
телевизора Ви няма DVB-Т тунер. Разполага с HD DVB-T тунер, скарт и HDMI изходи, цифров коаксиален аудио изход и
дистанционно управление за контрол на работата.
Устройството приема всички наземни цифрови канали и има ръчен и автоматичен режим на сканиране.
Ако включите външна USB памет към съответния слот ще превърнете декодера в рекордер и HD плеър. Можете да
записвате в MPEG-4 желаните от Вас предавания, както и да правите отместване във времето - спиране на пауза и
продължаване след това от същото място на предаването.
Ако имате снимки, видео и музика, записани на външната памет можете да ги възпроизвеждате на телевизора с
помощта на декодера.
Ако разпространителя излъчва необходимата информация ще можете да ползвате електронен програмен справочник,
смяна на субтитрите и аудиото.
http://obiavidnes.com/obiava/79388/dvb-t-dekoder---spybg

FullHD цифров декодер - SPY.BG
FullHD 1080p цифровия приемник ще Ви позволи да се насладите на картина с изключително качество. Устройството е
снабдено с DVB-T тунер за приемане на наземно цифрово разпространение със стандарт MPEG-4, AVC, H.264 и MPEG-2.
Има HDMI 1.3 изход с възможност за предаване на 1080р максимална резолюция към телевизора.
Приемника дава достъп до електронен програмен справочник с информация за текущо, минало и предстоящо предаване.
Можете да променяте езика на субтитрите и аудио съпровода.
Тунера обхваща всички наземни цифрови канали в диапазона 174 - 230 MHz и 470-862 MHz, като можете да избирате
между ръчно и автоматично сканиране на каналите. Максималния брой канали, които можете да настроите са 1000 и
имате възможност да ги подреждате по 3 различни критерия или да правите Ваши собствени листи. Номера на канала
се изписва на LED дисплей на предния панел.
Включвайки външна памет към USB порта можете да използвате допълнителните възможности на декодера. Можете
да програмирате запис на предавания, да записвате в реално време или да оставяте на пауза текущото предаване. Също
можете да възпроизвеждате музика, видео и снимки.
За управлението функциите на декодера разполагате с дистанционно управление.
http://obiavidnes.com/obiava/79387/fullhd-cifrov-dekoder---spybg

Подслушвател-аларма - SPY.BG
Това е многофункционално устройство, което освен че Ви позволява да слушате разговорите около него, но и може да Ви
информира за нежелано проникване в дома Ви. То има два датчика, които могат да се контролират чрез изпращане на
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SMS-и. Гласовия сензор ще набере номера Ви или ще Ви изпрати SMS, когато звука около него надвиши 65 dB.
По същия начин ще реагира подслушвателя, ако се отдели от него магнитния датчик. Можете да поставите двете
части - магнит и подслушвател на касата и на вратата и когато те се раздалечат при нейното отваряне,
устройството ще сигнализира. За лесното закрепване разполагате с двойно лепяща лепенка.
Ако поставите подслушвателя на движещ се обект можете да получавате линк с местоположението му, с помощта на
aGPS системата.
http://obiavidnes.com/obiava/79386/podslushvatel-alarma---spybg

Ултратънък ендоскоп - SPY.BG
С това устройство можете да погледнете и в най-тясното пространство. Изключително малката 3.9 мм камера е
поставена на края на дълъг 1 метър накрайник. За да имате видимост и при пълна тъмнина ендоскопа е оборудван с ярък
светодиод.
Изследваните пространства можете да наблюдавате на 2.5 инчов TFT LCD дисплей.
Видеосигнала от камерата се подава на стандартна BNC букса и освен от миникамерата можете да получавате сигнал
и от всяка камера, излъчваща по кабел.
Монитора има акумулаторна батерия с капацитет 2000 mAh.
http://obiavidnes.com/obiava/79385/ultratynyk-endoskop---spybg

HD камера в ръчен часовник - SPY.BG
С този ръчен часовник ще можете да правите аудио-видео записи, снимки, запис само на звук. Освен това има детектор
за движение и IR диоди за снимане при по-тъмна обстановка.
Часовника е водоустойчив, като за снимане при наличие на вода трябва да завиете плътната тапа (тази без отвор) и в
този случай звука ще бъде приглушен.
Видеозаписите са в AVI формат с резолюция 1920х1080 пиксела, снимките - в JPG, 2560х1920, а аудиозаписите във WAV с
128 kbps.
Устройството се разпознава автоматично от всички операционни системи и можете без да е нужно да инсталирате
драйвери да разглеждате, копирате или да изтривате направените записи.
Акумулаторната батерия позволява около един час работа.
Памет - вградена 8 GB.
http://obiavidnes.com/obiava/79384/hd-kamera-v-rychen-chasovnik---spybg

HDMI-VGA HD адаптер - SPY.BG
С този адаптер можете да включите всяко устройство с HDMI изход, като HD камери, цифрови приемници, плеъри и
т.н. към VGA входа на телевизора или проектора.
Устройството има един HDMI вход и VGA и аудио изходи.
Адаптера няма нужда от допълнително захранване, захранва се от входа.
Изхода синхронизира аудио и видео сигнала.
Поддържа HD резолюция 1920х1080@60Hz.
http://obiavidnes.com/obiava/79383/hdmi-vga-hd-adapter---spybg

Зарядно - 2 батерии - SPY.BG
Интелигентното устройство разпознава типа на батерията и подава необходимото напрежение и ток за оптималното
зареждане.
Нивото на заряда можете да следите на LED индикацията на всеки от слотовете.
Зареждането спира автоматично, когато се достигне нужния заряд.
Работи с Li-ion, Ni-MH и Ni-Cd батерии.
Захранващо напрежение - 220 V AC или 12 V DC.
http://obiavidnes.com/obiava/79382/zaryadno---2-baterii---spybg

Камера с висока резолюция в Handsfree - SPY.BG
Камерата е прикрита в напълно реалистично handsfree, с което няма да будите никакво подозрение.
С нея можете да правите аудио-видео записи с резолюция 1280х720 с 30 кадъра в секунда. Записите са в AVI формат с
приблизителен размер 1 GB за час.
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Освен видеото можете да правите снимки със същата резолюция, които са в JPEG.
Управлението на двете функции е изключително удобно, с два бутона - единия за снимки, другия за видео.
Камерата има слот за microSD карта, като максималния размера на картата, която можете да поставите е 2 GB.
Устройството е оборудвано с презареждаема батерия, която позволява около час и половина непрекъсната работа.
За да прегледате или прехвърлите направените записи трябва само да включите камерата към компютър. Разпознава се
автоматично от всички операционни системи, без да е нужно инсталиране на драйвери.
http://obiavidnes.com/obiava/79381/kamera-s-visoka-rezolyuciya-v-handsfree---spybg

HD Видеорегистратор с две камери - SPY.BG
Устройството е подходящо за монтиране в автомобил. С него можете да наблюдавате и записвате образа от две
камери, като можете да превключвате всяка от тях или да гледате двете едновременно чрез функцията "картина в
картината".
Втората камера е с отделен кабел и можете да я поставите на желано от Вас място в автомобила. Тя успешно може
да Ви служи и за помощник за паркирате, ако я поставите на задната броня.
Записа на образа от камерите започва веднага, когато включите на контакт. Можете също да използвате детектор за
движение или вибродатчик за начало на записа.
Можете да избирате между аудио-видео записи или само снимки.
Направените файлове можете веднага да прегледате на 2 инчовия TFT дисплей.
За максимално удобство при работата с устройството разполагате и с дистанционно управление.
Рекордера има слот за microSD карта, като можете да поставите такава до 32 GB. Разполага с функция за записване
върху най старите записи при запълване на картата.
Видеото е с резолюция 1280х720/30 fps, а снимките - JPEG 2040х1536.
http://obiavidnes.com/obiava/79380/hd-videoregistrator-s-dve-kameri---spybg

Широколентов стационарен заглушител - SPY.BG
Заглушителя излъчва в следните честотни диапазони:
CDMA: 850-894MHz
GSM: 930-960MHz
DCS/PHS:1805-1990MHZ
GPS: 1500-1600MHZ
Wi-Fi: 2400-2500MHZ
3G: 2100-2200MHZ
VHF: 135-175MHz
UHF: 400-470 MHz
Устройството няма батерия и е предназначено за стационарна работа, захранено от електрическата мрежа. Работи с
адаптер AC110-240V/DC5V, 12W. Радиуса на покритие е от 1 до 25 метра.
Тегло 2 кг, размери: 240(L)
http://obiavidnes.com/obiava/79379/shirokolentov-stacionaren-zaglushitel---spybg

IP камера - 2 MP - SPY.BG
Камера с изключително висока резолюция - 2 МР, поставена в водоустойчив корпус, снабдена с два мощни IR светодиода,
които гарантират добра видимост на тъмно до 60 метра и 3.6 мм обектив.
Има различни нива на достъп чрез настройка на различни акаунти.
Управлявате, настройвате, записвате директно от компютъра без да е необходимо да инсталирате допълнителен
софтуер. От браузъра можете да имате пълен контрол над устройството. Поддържа TCP/IP/DHCP/PPPoE протоколи.
Имате възможност за непрекъснат запис или записване по график.
Можете едновременно с наблюдение по Интернет да водите такова и по кабел, като използвате BNC изхода.
Захранване 12 V DC.
http://obiavidnes.com/obiava/79378/ip-kamera---2-mp---spybg

Ендоскоп - 7 метра - SPY.BG
С този USB ендоскоп можете да наблюдавате образа от камерата директно на Вашия компютър.
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Той е снабден с камера, поставена във водоустойчив корпус с диаметър 10 мм. За по-добра картина на върха на ендоскопа
има четири ярки светодиода с възможност за регулиране на светлината.
Камерата е с 300K CMOS сензор с резолюция 640х480 и ъгъл на видимост 60 градуса.
Фокусното разстояние е от 6cm до безкрайност.
За да Ви бъде по-добър помощник имате и три допълнителни приставки - огледалце, кука и магнит.
http://obiavidnes.com/obiava/79377/endoskop---7-metra---spybg

Ръчен монитор за камери - SPY.BG
С това устройство можете да проверявате и настройвате камерите за Вашето видео наблюдение. Камерата се свързва
през BNC входа на монитора, като може и да се захранва от него. Така можете да я настроите прецизно в желаната от
Вас посока. Освен това можете да запишете образа от камерата като видео файл или снимка и да ги сравнявате в
бъдеще.
Устройството има 2.8 инчов LED дисплей, един видео вход (BNC), изход за захранване на камерите (поддържа CCD
камери до 1А), вградена литиево-полимерна батерия 7.4V, 3700 mAh.
Размери 220х100х42 мм.
Тегло 150 г.
http://obiavidnes.com/obiava/79376/rychen-monitor-za-kameri---spybg

Камера в часовник - SPY.BG
С този стилен ръчен часовник можете да правите снимки, аудио-видео записи или само аудио.
Часовника е водоустойчив и можете да го ползвате във вода, ако е с плътната тапа.
Часовника се разпознава автоматично от всички операционни системи и можете да го използвате като преносима
памет или да презаписвате файловете от паметта му на компютъра.
Снимките направени с тази камера са 12 МР (4032х3024) в JPEG формат.
Видеото е AVI с 1280х720 пиксела и 26 fps.
Аудио записите са WAV с 128 kbps.
http://obiavidnes.com/obiava/79375/kamera-v-chasovnik---spybg

Поръчай храна за вкъщи - онлайн или по телефон
Вкусно Експресно и Лесно доставяме Вашият обяд или вечеря - за дома и офиса - от най-добрите китайски ресторанти в
София!
vel-bg.com
eat.bg
netkelner.bg
тел. 0899 00 60 61
02 / 983 60 34
http://obiavidnes.com/obiava/79374/porychay-hrana-za-vkyshti---onlayn-ili-po-telefon

Камера в часовник с гумена каишка - SPY.BG
Стилен ръчен часовник, с който можете да правите аудио записи, снимки или аудио-видео записи.
Часовника е можете да ползвате във вода, ако е с плътната тапа.
Разпознава се автоматично от всички операционни системи и можете да го използвате като преносима памет или да
презаписвате файловете от паметта му на компютъра.
Снимките, направени с устройтвото са 12 МР (4032х3024) в JPEG формат.
Видеото е AVI с 1280х720 пиксела и 26 fps.
Аудио - WAV с 128 kbps.
http://obiavidnes.com/obiava/79373/kamera-v-chasovnik-s-gumena-kaishka---spybg

Камера с висока резолюция в димен детектор - SPY.BG
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Камерата е монтирана в напълно реалистичен димен детектор.
За да можете да контролирате от разстояние функциите на устройството разполагате с дистанционно управление.
"Датчика" има светодиоди, които позволяват да видите какво се случва под него дори и при пълна тъмнина.
С тази камера ще можете да направите снимки с резолюция 4032х3024, аудио-видео записи с 1280х720 и 25 кадъра в
секунда. Има софтуерен детектор за движение, за да снимате само, когато има движение.
Записите се съхраняват върху microSD карта, като максимума на картата е 32 GB.
Камерата разполага с презареждаема батерия с капацитет 800 mAh.
http://obiavidnes.com/obiava/79372/kamera-s-visoka-rezolyuciya-v-dimen-detektor---spybg

Фалшива куполна камера - SPY.BG
Фалшивата камера прилича напълно на истинска куполна камера и е предназначена да възпре нежеланите посетители.
Има ярък червен диод, който мига през определен интервал. Работи с две батерии тип АА и има лесен монтаж с винтове
или с двойно залепваща лента.
http://obiavidnes.com/obiava/79371/falshiva-kupolna-kamera---spybg

Камера - огледало - SPY.BG
Камерата е подходяща за охрана на търговски обекти. Освен че персонала може визуално да следи стоките, скритата
зад огледалото камера предава видео сигнал, който може да бъде записван, или да бъде наблюдаван на монитор.
Има 1/3" SONY CCD матрица, която дава 512х582 пиксела, при 420 хоризонтални линии.
Камерата има автоматичен баланс на бялото.
Минималната осветеност е 0.1 Lux.
Захранва се с 12V DC и има консумация 150 mA.
Размера на огледалото е 3.5 инча.
http://obiavidnes.com/obiava/79370/kamera---ogledalo---spybg

Шпионка с детектор за движение и тъчскрийн - SPY.BG
Широкоъгълния обектив на тази шпионка Ви дава възможност да обхванете максимално голяма площ пред Вашата
входна врата. Ъгъла на видимост е 120 градуса, а 3.2 инчовия дисплей позволява да разгледате в детайли човека пред
вратата. Дисплея е чувствителен на допир и от него контролирате и настройвате устройството.
Когато посетител звънне на входната врата, шпионката автоматично записва снимка на microSD карта и така
можете да видите кой е звънял, когато не сте си били вкъщи. Освен това има детектор за движение и шпионката ще
запише видео на всеки преминал покрай вратата, дори и да не е позвънил.
Дори и на тъмно може да снима, защото е оборудвана с диоди за нощно виждане.
Устройството е изключително лесно за монтаж и демонтаж, като можете лесно да свалите монитора и да
разглеждате записите, удобно настанени или да ги прехвърлите на компютъра си.
Работи с акумулаторна батерия с капацитет 1000 mAh.
http://obiavidnes.com/obiava/79369/shpionka-s-detektor-za-dvijenie-i-tychskriyn---spybg

Камера в PIR датчик - SPY.BG
3.7 мм CCD камера на SONY е монтирана в пасивен инфрачервен датчик. Устройството позволява да водите дискретно
аудио-видео наблюдение във Вашия обект. Аудио и видео изходите са стандартни и можете да ги включите към рекордер
или система за наблюдение.
PIR датчика има алармен изход, който се включва при движение и има обхват 7 м и ъгъл на чувствителност 110 градуса.
Камерата има хоризонтална резолюция 420 TV линии, работи при минимална осветеност от 0.1 Lux, захранва се с 12V DC
и има консумация 150 mA.
http://obiavidnes.com/obiava/79368/kamera-v-pir-datchik---spybg

стъкларски услуги
Стъклопоставяне, стъкла и огледала, фасетиране, кантиране, закаляване; доставка и монтаж; голям избор на
орнаментни стъкла; армирано стъкло; изработка на автоогледала; изработка на аквариуми и акватерариуми; матиране
на стъкла и огледала по индивидуален проект на клиента; изработка на стъклопакети; рамки за картини, гоблени и
огледала.
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Skype: kingglas
0898481616
http://obiavidnes.com/obiava/79367/styklarski-uslugi

Мощен стационарен заглушител - SPY.BG
Заглушителят е подходящ за големи зали, работни халета, театри или други помещения.
Заглушава шест честоти, като всяка една от тях може да бъде включвана, изключвана и да бъда плавно регулирана
силата на заглушаване.
Радиуса на заглушаване е 30 метра.
Заглушавани честоти:
CDMA
870-894MHz
GSM
930-960MHz
DCS
1805-1850MHz
PHS
1900-1990MHz
3G
2110-2170MHz
Wi-Fi
2400-2500MHz
Захранване - AC220V, консумация 6W.
Размери - 390 x 300 x 120 mm.
Тегло - 5 кг.
http://obiavidnes.com/obiava/79366/moshten-stacionaren-zaglushitel---spybg

Full HD h.264 водоустойчива камера - SPY.BG
Тази водоустойчива камера Ви позволява да правите подводни снимки на дълбочина до 20 метра с Full HD резолюция.
Можете да избирате между два режима на работа - видео и снимки.
Резолюцията на видеата е 1440х1080 или 1280х720 пиксела. Превключването се извършва с натискането на един бутон.
Когато сте в режим на снимки ще имате непрекъсната поредица от кадри с резолюция 5 МР.
Направените записи можете да гледате на телевизор през HDMI изхода или през стандартен TV-out.
Камерата има слот за microSD карта като най-голямата, която можете да пoставите е 32 GB.
В комплекта ще намерите голямо разнообразие от средства за прикрепване на камерата, за да можете да я ползвате при
всякакви екстремни спортове.
http://obiavidnes.com/obiava/79365/full-hd-h264-vodoustoychiva-kamera---spybg

Фалшива камера със соларен панел - SPY.BG
Камерата работи с три батерии тип АА. Тя е оборудвана и със соларен панел, който може да зарежда акумулаторни
батерии и така да я ползвате неограничено време, без да се притеснявате за смяна на батерии.
Размери: 210*92*70 mm.
http://obiavidnes.com/obiava/79364/falshiva-kamera-sys-solaren-panel---spybg

Проектор - SPY.BG
С това устройство можете лесно да превърнете дома си в кино зала. Включете го към компютъра си през VGA входа и се
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наслаждавайте на ярко и контрастно изображение на големия екран.
Проектора може да работи и без компютър. Ако поставите преносима памет в някой от слотовете можете директно
от нея да възпроизвеждате филми или да разглеждате снимки. Устройството има USB вход и слот за SD карти.
През AV входа ще можете да подадете сигнал от видео, DVD плеър или всяко друго устройство със стандартен AV
изход.
За по-детайлно изображение можете да ползвате HDMI входа.
Проектора има вграден говорител, но ако желаете по-качествен звук можете да включите озвучителна система към
аудио изхода му.
За удобната работа с уреда разполагате с дистанционно управление.
Размери 127х126х57 мм.
Захранване 220V AC - 12V DC.
http://obiavidnes.com/obiava/79363/proektor---spybg

Bluetooth приемник и интерком за каска - SPY.BG
Устройството е подходящо за използване от скиори, мотоциклетисти и за всички, използващи каски.
Управлението се извършва от пулт, устойчив на лоши атмосферни условия, с голям и удобен бутон. Чрез него можете да
приемате, отхвърляте обаждания, както и да набирате последния използван номер, а когато свържете MP3 плеър ще
можете да сменяте песните, да ги пускате и спирате.
Слушалките и микрофона могат лесно да бъдат монтирани на всяка каска.
Освен за връзка с мобилния телефон, устройството може да служи и за свързване в интерком връзка на двама или трима
потребителя, ползващи същия приемник. По този начин можете да поддържате връзка помежду си на разстояние до
1000 м дори и при висока скорост.
http://obiavidnes.com/obiava/79362/bluetooth-priemnik-i-interkom-za-kaska---spybg

Водоустойчив ендоскоп - 15 метра - SPY.BG
С този 15м водоустойчив ендоскоп вие можете да инспектирате труднодостъпни и слабо осветени места, да записвате
видео, а също така и да правите лесно снимки благодарение на включената програма в комплекта. С нея може да
избирате м/у няколко резолюции на снимките и видеото, също да коригирате баланса на бялото.
За повече удобство разполагате с три помощни накрайника
Характеристики:
- Диаметър на камерата - 10 мм.
- Сензор - 0,3 MP CMOS
- Резолюция - 160х120, 176х144, 320х240, 352х288, 640х480
- Входно-изходен интерфейс - USB 2.0
- Ъгъл на видимост - 60 градуса.
http://obiavidnes.com/obiava/79361/vodoustoychiv-endoskop---15-metra---spybg

Електронен часовник с HD камера - SPY.BG
В часовник, показващ час, дата и температура имате монтирана камера с висока резолюция. Тя записва аудио-видео
файлове в h294 с резолюция 1280х720 и 30 кадъра в секунда. Ъгълът на видимост от 140 градуса гарантира, че нищо няма
да Ви удегне от погледа.
Освен видео можете да правите снимки в JPEG с резолюция 2560х1920 или само WAV аудио файл с 128 kbps.
Всички функции на камерата се контролират от дистанционно управление от разстояние до 18 метра.
Камерата има слот за microSD карта и можете да поставите до 32 GB. Приблизителния размер на файла е 1 GB за 40
минути.
Устройството има софтуерен детектор за движение, който стартира записа на видео само когато има някакво
раздвижване пред обектива.
Захранва се от акумулаторна батерия.
http://obiavidnes.com/obiava/79360/elektronen-chasovnik-s-hd-kamera---spybg

Слушалки OVLENG OV-K285MP
Слушалки OVLENG OV-K285MP , тип "тапи", Flat Cable
http://obiavidnes.com/obiava/79206/slushalki-ovleng-ov-k285mp-
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Калъф - заглушител - SPY.BG
Ако имате съмнения, че Вашия мобилен телефон се подслушва или следи можете бързо да прекъснете всеки сигнал само с
поставянето на апарата в този калъф.
По този начин ще прекъснете връзката, независимо от мобилния оператор, работната честота или силата на сигнала.
Калъфа изглежда като обикновен калъф за телефон и можете да предприемете предпазни мерки пред погледите на
всички, без да бъдете заподозрени.
http://obiavidnes.com/obiava/79359/kalyf---zaglushitel---spybg

Двуканален рекордер за жични камери - SPY.BG
С рекордера можете да приемате сигнал от две камери, излъчващи сигнал по кабел. Можете да наблюдавате и двете
чрез функцията "картина в картината".
Записите се съхраняват върху SD карта, като можете да избирате между два размера на картината D1 и QVGA, както
и няколко стойности на FPS 5FPS/10FPS/15FPS/20FPS/25FPS/30FPS. Устройството има софтуерен детектор за движение, с който да записвате
само когато има раздвижване пред обектива.
Чрез AV изхода можете да наблюдавате сигнала на телевизионен монитор, както и да възпроизвеждате направените
записи.
Работи с 12 V DC.
http://obiavidnes.com/obiava/79358/dvukanalen-rekorder-za-jichni-kameri---spybg

Химикалка за микрослушалка - SPY.BG
В тази функционираща химикалка е вграден bluetooth приемник и предавател за микрослушалка. Приемника осъществява
безжична връзка с Вашия мобилен телефон и сигнала се предава към слушалката в ухото. Колкото повече приближите
химикалката към слушалката, толкова по-силен ще бъде звука.
За съхранението на продукта имате калъф, в който ще намерите адаптер, кабел за зареждане и резервен пълнител за
химикалката.
http://obiavidnes.com/obiava/79357/himikalka-za-mikroslushalka---spybg

Шперплат – Водоустойчив директен вносител --- WWW.SHPERPLAT.COM
Планет Строй 2008 ООД е директен вносител на
* ВОДОУСТОЙЧИВ ШПЕРПЛАТ - 1-во качество, топола, черен и кафяв филм, фенолово WBP лепило:
с размери:
18х1220х2440мм;
20х1220х2440мм;
21х1220х2440мм.
* ОСБ /OSB/ плоскости:
9х1220х2440мм
11х1220х2440мм
15х1220х2440мм
18х1220х2440мм
ЗА КОЛИЧЕСТВА - ДОСТАВКИ В ЦЯЛАТА СТРАНА!
Складови бази във Варна и София:
гр. София – Склад София
тел./факс: 02/ 994 55 38; тел: 0886075474
гр. Варна, ЗПЗ, в двора на Терснаб - Склад № 6
тел./факс: 052/ 727 003, тел: 0885360315
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www.shperplat.com
www.vodoustoichivshperplat.com
www.osbbg.com
http://obiavidnes.com/obiava/79356/shperplat--vodoustoychiv-direkten-vnositel-----wwwshperplatcom

Челник OLIGHT с детектор за движение - SPY.BG
Ярката светлина от челника ще Ви помогне да работите и при най-тежките условия а детектора за движение ще ви
осигури пълна свобода на движенията.
Когато махнете с ръка пред челника той се включва, със същото движение спира.
Има 3 степени на яркост и повдигащо се стъкло за разпръскване на светлината.
Работи а акумулаторна батерия или четири броя батерии тип ААА като с акумулаторната батерия издържа 3 часа на
максимална степен.
http://obiavidnes.com/obiava/79355/chelnik-olight-s-detektor-za-dvijenie---spybg

Слушалки OVLENG OV-K91MP
Слушалки OVLENG OV-K91MP, тип "тапи"
http://obiavidnes.com/obiava/79205/slushalki-ovleng-ov-k91mp

Нотариални актове – превод и легализация
Лицензирана агенция за преводи и легализации Нов Век предлага преводи на техническа документация, правни,
медицински, икономически, художествени текстове и др. Заверки на преводи на документи от чужбина в МВнР 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/79354/notarialni-aktove--prevod-i-legalizaciya

Кати Сървис - чистота и стил
Фирма „Кати Сървис” предлага своите услуги в търсенето и наемането на подходящия човек, на който може да
поверите децата ви, когато вас ви няма. Освен основните грижи, които ще се полагат за детето, също така в кръга на
задълженията влиза и разходки, четене, игри и всичко друго, което е необходимо за развитието на вашето дете.
http://obiavidnes.com/obiava/79353/kati-syrvis---chistota-i-stil

Full HD ендоскоп - SPY.BG
Камерата с 2МР CMOS сензор ще Ви пзволи да разгледате интересуващия Ви обект с най-големи подробности. За по ясен
образ разполагате и с шест светотодиода, чиято светлина можете да регулирате плавно от ръкохватката.
Диаметъра на камерата е само 8.5 мм, което позволява да достигнете до изключително тесни пространства. Ъгъла на
видимост е 60 градуса, а минималното фокусно разстояние е 5 см.
В комплекта имате лесен за работа софтуер, който не се нуждае от инсталация. С негова помощ ще можете да
правите снимки или направо да запишете видео от Вашата инспекция.
Можете да избирате между три резолюции - 640х480, 1024х786 или 1280х720.
На върха на ендоскопа можете да закрепите един от двата инструмента - кука или магнит, който ще бъдат
изключително полезни във Вашата работа.
http://obiavidnes.com/obiava/79352/full-hd-endoskop---spybg
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3-саен апартамент, панел, 87м2, готов за живеене, Южен - до РУМ Родопи
3-стаен панелен апартамент в блок строен след 1990год, 87 кв.м, ет.1 от 6 с асансьор на много тихо и спокойно за
живеене място в близост до бившия РУМ Родопи, изложение изток/запад. Апартаментът е с много подобрения, готов
веднага да се живее в него. Разпределението е следното: хол с преходна спалня, отделна голяма спалня, трапезария с
кухненски бокс, баня, отделно тоалетна с перално помещение и две тераси /една голяма към хола, а другата е усвоена към
кухнята/. Отоплението е осигурено, чрез камина и монтирани алуминиеви радиатори в целия апартамент. Цена 37 900
евро. Има възможност за закупване на апартамента с обзавеждането. ОФЕРТА ЗА КЛИЕНТИ НА АГЕНЦИЯТА! За
контакти: 0878 867 009, 032 96 00 65 Ваня.
http://obiavidnes.com/obiava/79351/3-saen-apartament-panel-87m2-gotov-za-jiveene-yujen---do-rum-rodopi

Преобразовател на напрежение - 5V - SPY.BG
С този преобразовател ще можете да включите мобилен телефон, камера или друго устройство към електрическата
система на Вашето превозно средство, независимо дали то работи на 12 или 24 V. Преобразователя преобразува това
напрежение в 5 V DC. Така можете да използвате всяко устройство, работещо на 5V DC без да се тревожите за
неговата батерия.
Изход - mini USB.
http://obiavidnes.com/obiava/79350/preobrazovatel-na-naprejenie---5v---spybg

Миниатюрен тракер и GSM подслушвател - SPY.BG
Тракера работи с микро СИМ карта
Изключително малките размери 40х34х14 мм и малкото тегло - 27 г правят този тракер предпочитано устройство за
незабелязано следене. Освен, че ви дава текущата позиция, тракера ще Ви позволи да чувате всичко, което се случва около
него.
Устройството може да има приложение и извън шпионските дейности. С него можете да имате двупосочна
комуникация. Изключително полезно за връзка с вашите деца. Има два бутона, които могат да бъдат програмирани да
избират телефонен номер и един паник бутон, който изпраща SOS сигнал и на двата телефона. Така освен телефонна
връзка, ще знаете по всяко време къде се намира детето Ви.
Тракера може да изпраща данни за местоположението си по два начина - с SMS или през GPRS. Във втория случай трябва
да имате активиран мобилен Интернет и да въведете APN настройките на мобилния си оператор. Ако искате да
следите по този начин местоположението на тракера ще трябва да имате и Интернет платформа, към която да
изпращате данните.
Акумулаторната батерия дава приблизително време за работа от 50 часа, ако изпращате данни през GPRS на всеки 10
минути. Устройството изпраща автоматично съобщение при изтощаване на батерията на 90%.
http://obiavidnes.com/obiava/79349/miniatyuren-traker-i-gsm-podslushvatel---spybg

Видеорегистратор с 2.7" дисплей - SPY.BG
Този продукт може да се използва като видеокамера и фотоапарат с висока резолюция, но също така е и ефикасен
видеорегистратор за Вашия автомобил.
Направените аудио-видео записи и снимки можете веднага да прегледате на големия 2.7 инчов дисплей или чрез HDMI
изхода на устройството да ги видите на голям монитор или телевизор.
Обектива на камерата е с ъгъл на видимост от 120 градуса, а минималното фокусно разстояние е 12 см.
Видеото е AVI с MJPEG компресия, като можете да избирате между шест резолюции - от FullHD 1920x1080 до QVGA
320x240 пиксела.
Снимките, които можете да направите са с 1.3, 2, 5, 8, 10 или 12 МР в JPEG.
В слота за microSD карта можете да поставите до 32 GB.
http://obiavidnes.com/obiava/79348/videoregistrator-s-27-displey---spybg

Скрита камера в дистанционно с HD качество - SPY.BG
Камерата е оборудвана с 1/4" CMOS сензор с висока резолюция. С нея можете да правите аудио-видео записи с резолюция
1280х720 и 30 fps и снимки в JPEG формат с 3 МР.
Качествената литиево-полимерна батерия позволява около час и половина непрекъсната работа на устройството.
Работата с него е изключително улеснена. С натискането на бутона за включване автоматично започва видео записа.
Освен това може да работи включено в захранването като отново записа автоматично стартира.
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Чрез включения в комплекта набор от кабели можете да зареждате камерата от компютър, от автомобил, чрез
адаптера за запалка или да възпроизвеждате направените записи направо на Вашия телевизор.
Записите се съхраняват върху microSD карта, като в слота можете да поставите такава до 32 GB.
http://obiavidnes.com/obiava/79347/skrita-kamera-v-distancionno-s-hd-kachestvo---spybg

Слушалки OVLENG OV-R207MP
Слушалки OVLENG OV-R207MP , тип "тапи", Mp3/4
http://obiavidnes.com/obiava/79204/slushalki-ovleng-ov-r207mp-

Камера в дистанционно с широкоъгълен обектив - SPY.BG
Основното предимство на тази скрита камера е в нейния обектив. Освен, че Ви позволява да правите аудио-видео
файлове с HD резолюция, ще можете и да заснемете по-голяма част от обектите наоколо. Обектива е с ъгъл на
видимост от 120 градуса.
Камерата заснема аудио-видео файлове с резолюция 1280х720 при 30 кадъра в секунда и снимки с размер 3 МР.
Презареждаемата литиево-полимерна батерия позволява около час и половина непрекъсната работа.
Устройството има слот за microSD карти и можете да поставите карта до 32 GB.
В комплекта ще намерите кабели за захранване, възпроизвеждане на телевизор и за свързване с компютър.
Камерата може да снима и когато е свързана към захранването и така да снимате по-дълго време.
http://obiavidnes.com/obiava/79346/kamera-v-distancionno-s-shirokoygylen-obektiv---spybg

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/79345/3d-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/79344/3d-vizualizacii-na-sgradi-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proe

Hotel Алпин в Боровец
Хотел „Алпин“ е едно малко, кокетно бижу намерило своето място на едва няколко метра от ски пистите на един от
най-популярните зимни курорти в България. Красиво и елегантно съчетание на топлина и уют, на стил и изисканост, той
съумява да предложи отлични условия за всеки, който държи да прекара една наистина страхотна почивка далеч от
големия град, обграден с любимите си хора.
http://obiavidnes.com/obiava/79343/hotel-alpin-v-borovec

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/79342/3d-vizualizacii-na-sgradi-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proe
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Full HD камера в handsfree - SPY.BG
Лека и удобна камера, която по нищо не се различава от истинско handsfree.
С нея можете да правите аудио-видео записи в MOV формат с h.264 компресия и резолюция 1280х720 и 30 кадъра в
секунда.
Снимките са в JPEG, с EXIF 2.2 и резолиция 4032х3024.
Камерата има слот за microSD карта и можете да поставите до 32 GB.
Презареждаемата акумулаторна батерия е с капацитет 350 mAh и позволява около час непрекъснат запис.
http://obiavidnes.com/obiava/79341/full-hd-kamera-v-handsfree---spybg

Mетални керемиди, трапецовидни профили, безшевни улици
Ако се нуждаете от спешен ремонт на покрива, фирма ТЕТО ЕООД ви идва на помощ. Освен високото ниво на
професионализъм и повече от 10 годишния опит на компанията в областта, ние можем да ви предложим керемиди
собствено производство, както и конкурентни цени!
http://obiavidnes.com/obiava/79340/metalni-keremidi-trapecovidni-profili-bezshevni-ulici

HD камера в очила с бели стъкла - SPY.BG
Камерата, монтирана в тези очила може да прави аудио-видео записи или снимки.
В режим на видео устройството записва AVI файл с резолюция 1280х720, 30 fps.
Снимките са JPEG - 1280х960 пиксела.
В слота за microSD карта можете да поставите такава до 32 GB, на която да съхранявате записите си.
Чрез включения в комплекта кабел можете да зареждате от компютъра очилата или да прехвърлите направените
файлове. Не е нужно да инсталирате драйвери за най-разпространените операционни системи.
Акумулаторната батерия е вградена и е с капацитет 300 mAh.
http://obiavidnes.com/obiava/79339/hd-kamera-v-ochila-s-beli-stykla---spybg

TFT LCD дисплей - SPY.BG
С този 5 инчов LCD дисплей можете да имате поглед към всяка точка от Вашия автомобил.
Той работи с напрежение от 6 до 32 V DC и може да се монтира както на леки, така и на товарни автомобили.
Има два видео входа, като единия от тях е с приоритет, което означава, че монитора автоматично се превключва,
когато на този вход постъпи видео сигнал. Така можете да свържете камера, която да стартира при включване на
лоста на задна скорост и ще имате чудесна видимост при движение назад.
Другия вход може да се ползва за втора камера или за видеоплеър, DVD, навигация и т.н.
Дисплея има удобна стойка, която се залепя стабилно и може да се завърти в желаната от Вас посока.
Има меню на български език.
http://obiavidnes.com/obiava/79338/tft-lcd-displey---spybg

Камера в будилник с диоди за нощно виждане - SPY.BG
Будилника е с дистанционно управление, което контролира всички негови функции от разстояние до 10 метра.
Устройството има четири режима на работа.
Може да прави аудио-видео файлове в AVI формат с FullHD резолюция 1920х1080 и 24 кадъра в секунда.
Часовника прави и снимки в JPEG с размер 2592х1944 пиксела.
Можете да записвате само звук във WAV с 176 kbps.
Последния режим е детектора за движение. При него будилника работи само когато пред обектива има някакво
движение. През останалото време е в режим на изчакване и така пести памет и батерия.
За да можете да снимате дори и при пълен мрак има инфрачервени диоди, които можете да включвате и изключвате от
дистанционното управление.
Камерата има слот за microSD карта, като поддържа до 32 GB.
http://obiavidnes.com/obiava/79337/kamera-v-budilnik-s-diodi-za-noshtno-vijdane---spybg

Система за паркиране в огледало за задно виждане - SPY.BG
С камерата от комплекта, поставена на подходящо място, ще имате пълен поглед при паркирането на заден ход. За
по-добра ориентация в пространството разполагате с растерна мрежа на дисплея.
Екрана, който е монтиран в огледалото за задно виждане, е TFT LCD с размери 7 инча и формат 16:9 и 4:3. Към него
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можете да включите два източника на видео сигнал - например камерата и DVD плеър и стерео аудио изход.
Освен помощник за паркиране огледалото е и мултимедийно устройство. То има четец за SD карти и един USB вход от
където можете да възпроизвеждате видео в AVI и MPEG, музика в MP3, WAV, WMA или да разглеждате снимки в GIF,
BMP или JPEG.
В устройството има и FM трансмитер, така че, можете да слушате звука направо на стерео-уредбата на автомобила.
За удобно използване на всички функции на огледалото за задно виждане разполагате с дистанционно управление.
http://obiavidnes.com/obiava/79336/sistema-za-parkirane-v-ogledalo-za-zadno-vijdane---spybg

Ръчен фенер Nitecore - SPY.BG
Този изключително ярък фенер със светодиод може да бъде много добър помощник не само на охранители, изследователи,
пещерняци, но и е подходящ за ползване у дома.
Захранван само от четири батерии тип АА той дава 860 лумена осветеност. Светлинния лъч може да достигне на
разстояние до 283 метра. И макар че е толкова ефикасен този фенер е учудващо икономичен. С един комплект батерии
можете да имате 22 часа светлина.
Фенера има няколко режима на работа. Освен за осветяване той може да се използва като източник на светлинен SOS
сигнал, да се ползва като маяк или като лампа за стробоефект.
Използваната висококачествена стомана го прави много удароустойчив, като без проблем понася изпускания от височина
до метър и половина. Въпреки това той тежи само 159 грама.
Фенера е и водоустойчив и понася потапяне до два метра.
Размери: Дължина 117 мм.
Диаметър 42 мм.
http://obiavidnes.com/obiava/79335/rychen-fener-nitecore---spybg

Фенер Olight - SPY.BG
С малките си размери и тегло този фенер е удобен за носене и ползване. Теглото му е само 46 грама, дължина 86 мм и
диаметър 23 мм.
Макар и малък по размер той е снабден с много мощен светодиод, който дава максимална осветеност от 280 лумена. С
него можете да осветите обект на разстояние до 84 метра.
Фенера има четири степени на светене и режим на лампа за стробо ефект.
Изработен е от качествени материали, които издържат падане от височина два метра.
Водоустойчив е и позволява потапяне до два метра.
Работи с една батерия тип АА.
http://obiavidnes.com/obiava/79334/fener-olight---spybg

Слушалки OVLENG OV-R211MP
Слушалки OVLENG OV-R211MP, тип "тапи"
http://obiavidnes.com/obiava/79203/slushalki-ovleng-ov-r211mp

Светодиодно фенерче - SPY.BG
Макар и много малък по размери този фенер може да освети и най-тъмното място. Работи с една батерия тип ААА и
дава 13 лумена максимална осветеност. Светлинния лъч, излъчван от него осветява обект на разстояние до 21 метра.
Фенерчето позволява непрекъсната работа до 16 часа с една батерия.
Изработения от стомана корпус гарантира издръжливост на удар от височина 1 метър.
Фенерчето е херметически затворено и може да се потапя до два метра дълбочина.
Размери:
Дължина - 71 мм.
Диаметър - 14 мм.
Тегло 14 грама.
http://obiavidnes.com/obiava/79333/svetodiodno-fenerche---spybg

Стартира Курс по Компютърна Грамотност за начинаещи в Интер Алианс
Лицензираният Професионален Център ИНТЕР АЛИАНС Ви предлага перфектно компютърно обучение - начална
компютърна грамотност I и II ниво! Продължителност на обучението – 50уч.ч., 10 работни дни. Обучението включва:
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WINDOWS, WORD, EXCEL, INTERNET.
Предлагаме обучение в групи или индивидуално обучение за работа с компютър за начинаещи и малко напреднали, в удобно
за курсистите време - през деня, вечер или събота и неделя. На завършилите, издаваме легитимно удостоверение за
придобитите знания, съгласно МОН.
За повече информация заповядайте при нас на адрес: гр. Стара Загора, бул.” Цар Симеон Велики” 96, вх.Б, ет.1 /В
масивната кооперация до бизнес-входа на Верея, с-у новите търговски центрове/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470
interalliance_stz@abv.bg, skype: interalliance_stz, http://interalliancestz.alle.bg http://www.interalliance.bg
http://obiavidnes.com/obiava/79332/startira-kurs-po-kompyutyrna-gramotnost-za-nachinaeshti-v-inter-alians

С 10% ОТСТЪПКА на 08.04.Стартират Курсове по ИСПАНСКИ ЕЗИК І НИВО .Запишете се
сега в Интер Алианс
Лицензираният Професионален център за Обучение “ИНТЕР АЛИАНС” Ви предлага специализирано обучение по
ИСПАНСКИ език за начинаещи и напреднали от І – ІII ниво в 80 yчебни часа. Високият стандарт в обучението ни е
осигурен от квалифицираните ни преподаватели и съвременна учебна база.
Работи се по системата NUEVO VEN – изцяло съобразена със съвременните постижения на методиката по
чуждоезиково обучение. В учебния процес наблягаме както на говорните умения, така и на граматическите занятия и
писменото владеене на езика. Възпроизвеждат се реални ситуации с диалози и разговор в групи, развиващи способността
да се общува свободно. Броят на курсистите в група е от пет до осем човека, което позволява добра индивидуална
работа с всеки един курсист!
Предлагаме и индивидуално обучение, организирано съобразно изготвен за Вас график, оптимално съобразен с Вашите
възможности и потребности. При индивидуалното обучение ще получите познания и за използваната терминология от
сферата на професионалната Ви реализация. След всяко завършено ниво на обучение, центърът издава заверено
легитимно удостоверение за придобитите знания,съгласно МОН.
За информация и записване: гр. Стара Загора, бул.” Цар Симеон Велики” №96, вх.Б, ет.1 /В масивната кооперация до
бизнес-входа на Верея, с/у новите търговски центрове/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470, interalliance_stz@abv.bg, skype:
interalliance_stz, http://interalliancestz.alle.bg ,http://www.interalliance.bg
http://obiavidnes.com/obiava/79331/s-10-otstypka--na-0804startirat-kursove-po-ispanski-ezik--nivo-zapishete-se-

На 15.04.14г СТАРТИРА курс по Немски език в Интер Алианс Стара Загора!!
Лицензираният Професионален център за обучение “Интер Алианс” Стара Загора Ви предлага курс по Немски език за
начинаещи и напреднали от І – ІV ниво. Всяко ниво обхваща 100 учебни часа и се работи по системата THEMEN
AKTUELL. В учебният процес наблягаме както на говорните умения, така и на граматическите занятия и писменото
владеене на езика. Възпроизвеждат се реални ситуации с диалози и разговор в групи, развиващи способността да се
общува свободно. Броят на курсистите в група е от пет до осем човека, което позволява добра индивидуална работа с
всеки един курсист! Заповядайте при най-добрите! При квалифицираните преподаватели и съвременните методики по
чуждо езиково обучение
Предлагаме и индивидуално обучение, организирано съобразно изготвен за Вас график, оптимално съобразен с Вашите
възможности и потребности. При индивидуалното обучение ще получите познания и за използваната терминология от
сферата на професионалната Ви реализация. Нашите преподаватели са филолози с богат опит в преподаването на
чужди езици, някой от които специализирали в чужбина. След всяко завършено ниво на обучение, центърът издава
заверено легитимно удостоверение за придобитите знания.
За повече информация заповядайте при нас на адрес: гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 96, вх.Б, ет.1, /В
масивната кооперация до бизнес-входа на Верея, с-у новите търговски центрове/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470
interalliance_stz@abv.bg, skype: interalliance_stz, http://interalliancestz.alle.bg , http://www.interalliance.bg
http://obiavidnes.com/obiava/79330/na-150414g-startira-kurs-po-nemski-ezik-v-inter-alians-stara-zagora

Стартирай сега Курс по Английски език в Интер Алианс!
Лицензираният Център за Професионално Обучение ИНТЕР АЛИАНС Ви предлага специализирано обучение по Английски
език за начинаещи и напреднали от І – V ниво в 100 учебни часа.Гарантираме висок стандарт в обучението и реални
резултати! Ние сме езиков център с дългогодишен опит и утвърден авторитет в сферата на чуждоезиковото
обучение.При нас работят квалифицирани и опитни филолози по най-новите и успешни системи за преподаване на
съответния език. Издаване на легитимно удостоверение, съгласно МОН.
Системата “New Headway” е актуална и комуникативна, развива бързо говорни умения.Всички учебни помагала са
осигурени от нас. В обучението са включени и аудио материали, които разнообразяват часовете и обогатяват
познанията на курсистите за английската реч и култура.Използва се учебник, учебната тетрадка, аудио записи, както и
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допълнителни материали, подбрани според нуждите и интересите на курсистите с цел по-бързото им приобщаване към
езика. Броят на курсистите в група е от пет до осем човека, което позволява добра индивидуална работа с всеки един!
Вечерни, дневни, съботно-неделни групи!
Предлагаме и индивидуално обучение, организирано съобразно изготвен за Вас график, оптимално съобразен с Вашите
възможности и потребности. За да откликнем на персоналните нужди на всеки един от Вас, без да се налага да
жертвате от служебните ангажименти или личните Ви планове!
Заповядайте на адрес: гр. Стара Загора, бул.” Цар Симеон Велики” 96, вх.Б, ет.1, /В масивната кооперация до
бизнес-входа на Верея/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470, interalliance_stz@abv.bg, skype:interalliance_stz
,http://interalliancestz.alle.bg
http://www.interalliance.bg
http://obiavidnes.com/obiava/79329/startiray--sega--kurs-po-angliyski-ezik--v-inter-alians

Български език за чужденци – корпоративно обучение
Езикова школа Абилити организира
чуждоезиково обучение по :
Български език за чужденци
гарантиращо бързо и качествено овладяване на езика .
- индивидуално и групово обучение по български език за чужденци с работни езици :
- английски
-френски
-немски
- руски
- сръбски
- хърватски
- словенски
Обучението обхваща всички нива – от начално (А1) до експертно( С2) .
В учебния процес вие не само ще учите български , но и ще се запознаете с бита и обичаите , особеностите и
народопсихологията на българите . Ще придобиете представа за общественото , културното , икономическото и
историческото развитие на България – всичко това е с цел да се постигне максимален комфорт за по- добра и бърза
адаптация в новата чуждо езикова среда .
Школа Абилити предлага собствена учебна система . Методиката , която предлагаме е актуална и съвременна . Тя е
базирана на комуникативния подход и логическото усвояване на необходимия лексикално – граматически и фонетичен
материал . На курсистите се предоставя комплексно :
·
Грамматика
·

Фонетика

·

Разговор

·

Четене

·

Слушане

.
Школа Абилити предлага няколко програми за изучаване на български език от чужденци .
·
общ курс по български
·

бизнес курс

·

разговорен курс за усъвършенстване на езиковите умения .

При завършване на всяко ниво , се издава удостоверение , в което са посочени броят часове и нивото на езикова
компетентност на всеки курсист .
Всички учебни материали са включени в цената .
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
*Забележка: Предлагаме езиково обучение и по английски ,немски , френски , руски , сръбски , хърватски , словенски ,.
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*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/79328/bylgarski-ezik-za-chujdenci--korporativno-obuchenie

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

Фонетика

·

Практика речи

·

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
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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/79327/bolgarskiy-yazk-dlya-inostrancev

Английски, немски , френски , руски- групово и индивидуално
Езикова школа Абилити предлага групово и индивидуално обучение по английски, немски , френски и руски за всички нива.
Подготовка за сертификати .
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:
3 месеца /неинтензивен курс/,
1 месец /интензивен курс/
Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Цена от 100 лв. на ниво.
Посещенията са
2 пъти в седмицата по 3 уч. часа - от понеделник до петък
съботно-неделен вариант.
Курсовете са съобразени със свободното време на обучаващите се.
Предлагаме и индивидуално обучение. Занятията се провеждат в удобно за курсистите време при предварително
съставен учебен план.
Предлагаме
- съвременно оборудвани учебни зали,
квалифицирани преподаватели
-отлични възможности за обучение
Удостоверение за покрито ниво
Безплатни тестове
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ: тел.: 02/953 08 87 ; 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/79326/angliyski-nemski--frenski--ruski--grupovo-i-individualno

Bluetooth handsfree часовник - SPY.BG
Този часовник може да е чудесен помощник във вашето ежедневие. Докато карате автомобил, докато работите или ако
искате ръцете Ви да са свободни и едновременно с това да говорите по телефона, то този продукт е точно за Вас.
Той Ви дава достъп до телефонния указател, кратките текстови съобщения, музика, радио и всички основни функции на
вашия телефон.
Показва името на абоната, който извършва входящото обаждане.
Часовника има акумулаторна батерия и индикация за степента на заряд.
http://obiavidnes.com/obiava/79325/bluetooth-handsfree-chasovnik---spybg

Ръчен ендоскоп - SPY.BG
С този ендоскоп ще можете да видите веднага картина от инспектираното място. На цветния 2.4 инчов дисплей ще
имате ясна картина, която можете да завъртате на 360 градуса и да променяте нейния контраст.
Камерата е с диаметър 10 мм и има бели диоди с регулируема светлина. Работната дължина на ендоскопа е 88 см., а
общата (заедно с ръкохватката е 117 см.).
Работи с четири батерии 1.5V тип АА.
Теглото на този продукт е само 325 грама.
http://obiavidnes.com/obiava/79324/rychen-endoskop---spybg
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HD камера в дистанционно - SPY.BG
Камерата, скрита в това дистанционно, ще Ви позволи да правите аудио-видео записи с висока резолюция. Файловете са
в AVI формат с 1280х720 пиксела и 30 кадъра в секунда. Освен това можете да правите снимки в JPEG с резолюция
2048х1536.
С вградената презареждаема батерия можете да заснемете около час видео. Ако не искате да разчитате на вградената
батерия, дистанционното може да записва директно включено в захранването. Тогава видео записа стартира
автоматично при включване. В комплекта имате и адаптер за запалката на автомобил.
С кабелите от комплекта можете да гледате записите на телевизора си.
http://obiavidnes.com/obiava/79323/hd-kamera-v-distancionno---spybg

Зарядно за акумулаторни батерии - SPY.BG
С това устройство можете да зареждате едновременно две акумулаторни батерии.
Зарядното само установява типа на батериите - Li-ion, Ni-Cd или Ni-MH.
Автоматично се установява нивото на заряд на всяка една от батериите и се зареждат индивидуално.
За нивото на заряд разполагате с индикация от три светодиода.
При достигане на оптималния заряд автоматично се изключва подаването на напрежение към съответната батерия.
http://obiavidnes.com/obiava/79322/zaryadno-za-akumulatorni-baterii---spybg

Видеорегистратор FullHD - SPY.BG
С този видеорегистратор имате възможност да правите аудио-видео файлове с резолюция 1920х1080 с н.264 компресия.
Широкоъгълния 120 градусов обектив Ви позволява да обхванете по-голяма част от нещата около Вас.
На LCD дисплея с размери 2.7 инча можете веднага да възпроизведете направените записи. Ако обаче желаете да
разгледате видеото с детайли можете да свържете регистратора с HD телевизор през HDMI изхода.
Устройството е снабдено със сензор, който автоматично съхранява записа при удар.
Ако бъде включен с адаптера към запалката на автомобила, то записа ще стартира, когато запалите двигателя и ще
спира, когато го угасите.
Регистратора има слот за microSD карта и поддържа до 32GB.
http://obiavidnes.com/obiava/79321/videoregistrator-fullhd---spybg

Ендоскоп 2 МР - SPY.BG
С камерата с резолюция 2 МР на този ендоскоп ще можете да изследвате детайлно интересуващите Ви обекти.
Чрез софтуера на продукта можете да променяте резолюцията.
Ъгъла на видимост е 60 градуса, а фокусното разстояние 6 см.
За тъмни места имате шест светодиода с регулируема светлина.
http://obiavidnes.com/obiava/79320/endoskop-2-mr---spybg

Камера, скрита в картина - SPY.BG
С камерата, скрита в тази картина ще можете да записвате случващото се в дома, офиса или друго помещение, без
това да събуди капчица подозрение.
Камерата е толкова умело скрита в картината, че не може да се забележи и при обстоен преглед.
Работата с нея е изключително лесна - разполагате с дистанционно управление и стартирате записа само с едно
натискане на бутона.
Аудио-видео файла е в AVI формат с резолюция 720х480 и 30 кадъра в секунда.
Камерата разполага с вградена памет от 4 GB.
http://obiavidnes.com/obiava/79319/kamera-skrita-v-kartina---spybg

Джойстик за мобилен телефон - SPY.BG
С този джойстик ще превърнете мобилния си телефон в игрална конзола. Ще можете по удобно на играете на любимите
си игри.
Джойстика се свързва с телефона през bluetooth и поддържа най-популярните игри за Android и iPhone.
Има акумулаторна батерия 3.7V 380mAh, която позволява до 20 часа забавления.
Размери 12.5х7х2 cm, тегло 85 г.
На поставката можете да сложите мобилен телефон или таблет с размери до 5.5 инча. Закрепването е стабилно и няма
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опасност да падне телефона в най-напрегнатия момент.
http://obiavidnes.com/obiava/79318/djoystik-za-mobilen-telefon---spybg

Диско лампа с гласов контрол - SPY.BG
Пригответе се за щур купон с тази ефектна лампа с гласов контрол. Не е необходимо да правите никакви предварителни
подготовки. Трябва само да завиете лампата на мястото на всяко осветително тяло и след като пуснете музиката ще
се насладите на неповторимо светлинно шоу.
http://obiavidnes.com/obiava/79317/disko-lampa-s-glasov-kontrol---spybg

Парктроник с Wi-Fi камера - SPY.BG
С този парктроник ще избегнете изтеглянето на кабели от камерата до монитор в купето. Камерата създава безжична
мрежа, която можете да включите на Вашия телефон, таблет или друго електронно устройства с безжична Интернет
карта. По този начин на мобилното устройство ще имате ясна видимост назад и графичен ориентир за близостта на
обектите.
За да ползвате системата трябва да инсталирате безплатното приложение в зависимост от устройството - iPhone,
iPad или Android.
Камерата има защита IP66, захранващото напрежение е 12V DC.
http://obiavidnes.com/obiava/79316/parktronik-s-wi-fi-kamera---spybg

IP камера в PIR датчик с microSD карта - SPY.BG
Камерата, монтирана в корпус на PIR датчик, Ви позволява незабелязано да следите желаното помещение. Освен това
устройството разполага със слот за microSD карта, на която локално може да се записва информация от обекта.
Можете да записвате снимки или видео по предварително зададен график или при настъпване на алармено събитие.
Освен на компютъра си можете лесно на наблюдавате изображението от камерата и на мобилния си телефон. За целта
има включен софтуер за Android или iPhone.
Поддържа множество протоколи като TCP / IP, SMTP, HTTP, UPNP, P2P, ONVIF и други.
Работи с 12V DC захранване.
http://obiavidnes.com/obiava/79315/ip-kamera-v-pir-datchik-s-microsd-karta---spybg

Спортна херметична Wi-Fi HD камера - SPY.BG
Камерата е подходяща за всички зимни и водни спортове. С нея можете да правите аудио-видео записи в MOV формат с
h.264 компресия, както и снимки в JPEG.
Можете да избирате между три резолюции на видеото 1920х1080/30 fps, 1080х720/30 fps или 1080х720/60 fps. Снимките
могат да бъдат 5 или 8 МР.
За по-удобна работа с камерата разполагате с дистанционно управление, с което ще можете да пускате и спирате
видео записа или да правите отделни снимки.
Чрез безжичната мрежа ще имате достъп до камерата от мобилния си телефон. Ако включите Wi-Fi и инсталирате
съответното приложение на телефона си ще имате от разстояние пълен контрол на камерата.
Устройството има слот за microSD карти, като поддържа до 32 GB.
В комплекта ще намерите разнообразие от стойки и колани за закрепване.
Размери 61х38х25 мм, тегло 68 г.
http://obiavidnes.com/obiava/79314/sportna-hermetichna-wi-fi-hd-kamera---spybg

Бързи кредити от 500 до 1500 лв само за 15минути.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/79313/byrzi-krediti-ot-500-do-1500-lv-samo-za-15minutiburzikreditibg

Страница 74/82

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

13.04.2014

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

Земеделска земя купувам -0886236248
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/79311/zemedelska-zemya-kupuvam--0886236248

Огради и оградни мрежи! Акция!
Смарт Метал Груп разполага с цех за производство на плетени и електрозаварени оградни мрежи, както и на оградни
пана. Предлагаме широка гама от разнообразни мрежи. Освен самата оградна мрежа, при нас ще откриете и
съпътстващите материали за монтирането й. Ако не можете да я поставите сами или нямате достатъчно свободно
време, ние ще извършим монтажа на оградната Ви мрежа вместо Вас.
http://obiavidnes.com/obiava/79310/ogradi-i-ogradni-mreji-akciya

Турмалинова яка
Турмалинова яка
Ефективно подпомага при:
• Болка и схващане в областта на шията
• Болки в раменете и горната част на гърба
• Стрес, напрежение, тежка умствена работа
• Шипове, ревматизъм, плексит
• Главоболие, простуда, настинка, умора
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• Световъртеж
• Втрисане
• Проблеми с кръвообращението
• Сънливост
• Проблеми с щитовидната жлеза
• Хроничен тонзилит
• Шийна остеохондроза
• Особено подходящ за хора със заседнал начин на живот и работещи с компютър
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/79309/turmalinova-yaka

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/79308/ured-za-srebyrna-voda-volcano-dr-silver-101

Вибро плейт/Пауър плейт Фитнес уред от ново поколение
Вибро плейт/Пауър плейт Фитнес уред от ново поколение
10 минутна тренировка с ”ВИБРО ПЛЕЙТ”, замества едночасово "блъскане” по различните уреди във фитнес залите !
Това е един специален иновационен метод за тренировка – ”Whole body vibration”, който се базира на дългогодишни
международни клинични изследвания и има много широко поле на приложение
в областта на здравето, спорта и фитнеса.Той се състои в използването на бързи ритмични вибрации, които
предизвикват силни мускулни контракции,
тренирайки цялото тяло и и водещи до бързи резултати.
А те са впечатляващи и се проявяват още през първата седмица на използуване на уреда- увеличава се мускулната сила и
гъвкавост, усъвършенства се формата на тялото и мускулатурата,
намалява се подкожната мастна тъкан на местата с големи натрупва- ния,
премахва се целулита ,увеличава се виталността на организма, постига се хормонално равновесие, създава се чувсво на
телесно и психическо благосъстояние, премахва се стреса и напрежението,
повишава се метаболизма и се постига цялостно подмладяване на организма.
Интернет магазини
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www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/79307/vibro-pleytpauyr-pleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

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
http://obiavidnes.com/obiava/79306/riddeks-pro-plyus---ured-protiv-grizachi-hlebarki-mravki-payaci

Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
Квантов анализатор - Биоскенер 3то 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.
Цена 450 лв
0877540309
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0895611643
БГ-Магазин
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/79305/kvantov-analizator---bioskener-3to-pokolenie-na-bylgarski-ezik

Magic Ex Hose Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Magic Ex Hose
Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Сгънат 8 метра - разгънат 23 метра
Подарък пистолет с 5 режима на пръскане
без да се усуква, сгъва и заплита
разгъвате и сгъвате за секунди
устойчив на износване
миете двора и колата
поливате-градината, тревата и цветята
Лесно се плъзга през градината, по стълбите, без да се пречупва или усуква!
Маркучът е изработен от висококачествен материал, който го прави здрав и в същото време много гъвкав.
Дебелите стени осигуряват надеждност и дълъг живот на материала.
Градински "магически" маркуч - характеристика:
Размери: 8м./22.5м.
Тегло: 1 кг.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
http://obiavidnes.com/obiava/79304/magic-ex-hose--magicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-pyti

Детективск
Частна Детективска агенция-Фокс.
Дейността на детективска агенция Фокс се извършва
на територията на цяла България, напълно дискретно!
-Разкрива изневери,издирва личности
-фирмено разследване и бизнес проблеми,
-Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.
-Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация.
- и други...
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана от Детективска Агенция Фокс с
бивши служители на МВР и дългогодишен опит!
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
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тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/79303/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/79302/detektivski-uslugi-ot-detektivska-agenciya-foks-burgas

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/79301/3d-vizualizacii-na-sgradi-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proe

търся запознанство да се запозная с едно младо и неопитно и сладко момиче от 20 до 35 годишна
за забавления и обичам да правя само любов с едно момиче ако си навита още днес чакам те
здравейте аз съм едно сладко и неопитно тъмнокоско момче от софия и търся много спешно запознанство да се запозная
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със едно младо и сладко и нежно момиче за забавления и предлагам само да правим сано любов секс и само секс на gsm
0877637211 ОЧАКВАМ ТЕ ОТ пепи :)
http://obiavidnes.com/obiava/79300/tyrsya-zapoznanstvo-da-se-zapoznaya-s-edno-mlado-i-neopitno-i-sladko-momiche-ot-20-

МЪЖ ТЪРСИ ЖЕНА С ЦЕЛ БРАК
ЗДРАВЕЙТЕ НА 55 ГОДИНИ СЪМ ОТ КОЗЛОДУЙ ,НО ЖИВЕЯ 10 ГОДИНИ ВЪВ ВАРНА .ЖЕНАТА ,С КОЯТО ЖИВЯХ Е
ИНВАЛИД И МЕ ОСТАВИ .НЯМАМ НИТО ДОМ, НИТО РАБОТА. НЕ ИСКАМ ДА МЕ ИЗДЪРЖА.ДА СМЕ СЕМЕЙСТВО И
ДА МИ ПОМОГНЕ ДА СИ НАМЕРЯ РАБОТА. С ДОБЪР ХАРАКТЕР СЪМ И ЖЕНАТА, С КОЯТО ЖИВЕЯ ДА МЕ
ПОДСЛОНИ .НЕ РАЗПОЛАГАМ С ВРЕМЕ ,НИТО СРЕДСТВА. ЩЕ ДАМ ВСИЧКО ОТ СЕБЕ СИ ЗА ХАРМОНИЧНА
ВРЪЗКА С ЖЕНА ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА НА ВЪЗРАСТ ОТ 47 ДО 57 ГОДИНИ ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА 0884635345.
http://obiavidnes.com/obiava/79299/myj-tyrsi-jena-s-cel-brak

КУПУВАМЕ БИЗНЕС-ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
INVESTCONSULT GROUP-Корпоративни адвокати с дългогодишна практика в решаването на правни и данъчно-правни
казуси на бизнеса.Сделки с търговски предприятия, прехвърляне на акции и дялове от търговски дружества;
"КУПУВАМЕ" АД ЕАД ООД ЕООД СД СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ-ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ ЮРИДИЧЕСКА ФИНАНСОВА И
СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА ЕДИН ЧАС.
Ако Вашата фирма има каквито и да било задължения , включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за
ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към доставчици и други контрагенти, ние
сме Вашето РЕШЕНИЕ.
ОСИГУРЯВАМЕ НОВ СОБСТВЕНИК КОЙТО ДА ЗАКУПИ ФИРМАТА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ,ФИНАНСОВ РЕСУРС ДА Я
ВЪЗСТАНОВИ, НОВО СЕДАЛИЩЕ И АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ.
Всички правни действия, които предприемаме с цел намаляване или пълно освобождаване от задължения, са напълно
легални и в съответствие с действащата нормативна уредба.
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ.
InvestConsult Group.
За контакти от цялата страна:
тел.0897558320 0885017754 за повече информация на http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/79298/kupuvame-biznes-firmi-sys-zadyljeniya

КУПУВАМЕ БИЗНЕС
INVESTCONSULT GROUP-Корпоративни адвокати с дългогодишна практика в решаването на правни и данъчно-правни
казуси на бизнеса.Сделки с търговски предприятия, прехвърляне на акции и дялове от търговски дружества;
"КУПУВАМЕ" АД ЕАД ООД ЕООД СД СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ-ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ ЮРИДИЧЕСКА ФИНАНСОВА И
СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА ЕДИН ЧАС.
Ако Вашата фирма има каквито и да било задължения , включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за
ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към доставчици и други контрагенти, ние
сме Вашето РЕШЕНИЕ.
ОСИГУРЯВАМЕ НОВ СОБСТВЕНИК КОЙТО ДА ЗАКУПИ ФИРМАТА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ,ФИНАНСОВ РЕСУРС ДА Я
ВЪЗСТАНОВИ, НОВО СЕДАЛИЩЕ И АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ.
Всички правни действия, които предприемаме с цел намаляване или пълно освобождаване от задължения, са напълно
легални и в съответствие с действащата нормативна уредба.
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ.
InvestConsult Group.
За контакти от цялата страна:
тел.0897558320 0885017754 за повече информация на http://www.investconsultgroup.eu/
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http://obiavidnes.com/obiava/79297/kupuvame-biznes

Клубен развъдник "Родопа планина" продава черен шнауцер
Родиха ни се 8 прекрасни кученца от двата пола,
от които 6 са за продажба. Майката е фаворита
на нашият развъдник и има всички възможни за
годините си титли. Бащата е Млад шампион на
България и клуба, нашата нова надежда. Ще се
радваме кученцата да отидат в добър дом и да
поддържаме връзка след това, но всичко след
60-ият ден минимум. Тогава ще получите кученце
с родословие, с всички ваксини за момента,
чип, паспорт и т.н..
http://obiavidnes.com/obiava/79293/kluben-razvydnik-rodopa-planina-prodava-cheren-shnaucer

13.3" (33.78 cm) HP Spectre 13 Pro (F1N51EA)
13.3" (33.78 cm) HP Spectre 13 Pro (F1N51EA), двуядрен Haswell Intel® Core™ i7 4500U 1.8/3.0 GHz, UWVA панел, сензорен
FULL HD LED Display (HDMI & miniDP), 4GB, 128GB SSD, 2x USB3.0, Windows8.1 Pro, 1.5kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/79257/133-3378-cm-hp-spectre-13-pro-f1n51ea

14" (35.56 cm) HP ZBook 14 (F0V00EA)
14" (35.56 cm) HP ZBook 14 (F0V00EA), двуядрен Haswell Core i5 4300U 1.9/2.9 GHz, SVA eDP панел, HD+ LED Display &
AMD FirePro M4100 1GB DDR5 (DisplayPort), 4GB, 500GB 7200rpm, 3x USB3.0, Windows7/8 Pro, 1.59kg, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/79253/14-3556-cm-hp-zbook-14-f0v00ea

14" (35.56 cm) HP ZBook 14 (F0V03EA)
14" (35.56 cm) HP ZBook 14 (F0V03EA), двуядрен Intel® Core™ i7 4600U 2.1/3.3Ghz, UWVA eDP панел, FULL HD LED
Display & AMD FirePro M4100 1GB DDR5 (DisplayPort), 8GB, 180GB SSD, 3x USB3.0, Windows7/8 Pro, 1.59kg, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/79252/14-3556-cm-hp-zbook-14-f0v03ea

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/79292/3d-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/79291/3d-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.
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tel.0882870171 http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална
визия
http://obiavidnes.com/obiava/79290/3d-vizualizacii-na-sgradi-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proe
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