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дипломи
Легални дипломи от всички ВУЗОВЕ и специалности.offic@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/79901/diplomi

10.1" (25.65 cm) ASUS Transformer Book T100TA-DK003H таблет +докинг станция
10.1" (25.65 cm) ASUS Transformer Book T100TA-DK003H таблет +докинг станция, сензорен мулти-тъч IPS екран,
четириядрен Intel® Bay Trail-T Z3740 1.33/1.86 GHz, 2GB RAM, 64GB Flash памет (+MicroSD слот), камера, Windows 8.1 &
Office Home & Student 2013
http://obiavidnes.com/obiava/79762/101-2565-cm-asus-transformer-book-t100ta-dk003h-tablet-doking-stanciya

Безплатно извозване на хладилници
Извозваме безплатно всякакви хладилници
Извозваме стари и непотребни хладилници
Хладилници тип фризер и комбинирани.
Извозваме търговски хладилни витрини и агрегати.
Транспорта и товаренето са за наша сметка.
Достатъчно е само да ни се обадите и да насрочите ден и час.
Не сме роми и не работим с такива.
МегаКом.БГ
гр.София
e-mail:megakom@mail.bg
www.megakom.eu
02/444 6 345
0894 666 345
0879 666 345
0889 666 345
http://obiavidnes.com/obiava/79913/bezplatno-izvozvane-na-hladilnici

Безплатно извозване на всякакви перални.
Извозваме всички видове перални.
Перални с горно зареждане,със и без центрофуга.
Извозваме миални и гладачни машини и оборудване.
Транспорта и товаренето са за наша сметка.
Достатъчно е само да ни се обадите и да насрочите ден и час.
Не сме роми и не работим с такива.
МегаКом.БГ
гр.София
e-mail:megakom@mail.bg
www.megakom.eu
02/444 6 345
0894 666 345
0879 666 345
0889 666 345
http://obiavidnes.com/obiava/79912/bezplatno-izvozvane-na-vsyakakvi-peralni

Безплатно извозване на стари печки.
Товарим и извозваме всякакви стари и неработещи печки.
Печки на твърдо гориво,микровълнови,готварски печки и акумулиращи печки.
Транспорта и товаренето са за наша сметка.
Достатъчно е само да ни се обадите и да насрочите ден и час.
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Не сме роми и не работим с такива.
МегаКом.БГ
гр.София
e-mail:megakom@mail.bg
www.megakom.eu
02/444 6 345
0894 666 345
0879 666 345
0889 666 345
http://obiavidnes.com/obiava/79911/bezplatno-izvozvane-na-stari-pechki

Транспортни услуги до 2 тона.
Транспорт в рамките на София
Транспорт в цялата страна
Транспортираме вещи,техника,мебели и всякакви стоки.
Разполагаме с хора за товарене и стоварване.
МегаКом.БГ
гр.София
e-mail:megakom@mail.bg
www.megakom.eu
02/444 6 345
0894 666 345
0879 666 345
0889 666 345
http://obiavidnes.com/obiava/79910/transportni-uslugi-do-2-tona

Извозване на отпадъци.
Товарим и извозваме строителни отпадъци.
Извозваме отпадъци от мазета,тавани и апартаменти.
Товарим и извозваме стари вещи и покъщнина.
Товарим и извозваме мебели и обзавеждане.
Достатъчно е само да ни се обадите и да насрочите ден и час.
Не сме роми и не работим с такива.
МегаКом.БГ
гр.София
e-mail:megakom@mail.bg
www.megakom.eu
02/444 6 345
0894 666 345
0879 666 345
0889 666 345
http://obiavidnes.com/obiava/79909/izvozvane-na-otpadyci

Извозване на отпадъци.
Товарим и извозваме строителни отпадъци.
Извозваме отпадъци от мазета,тавани и апартаменти.
Товарим и извозваме стари вещи и покъщнина.
Товарим и извозваме мебели и обзавеждане.
Достатъчно е само да ни се обадите и да насрочите ден и час.
Не сме роми и не работим с такива.
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МегаКом.БГ
гр.София
e-mail:megakom@mail.bg
www.megakom.eu
02/444 6 345
0894 666 345
0879 666 345
0889 666 345
http://obiavidnes.com/obiava/79908/izvozvane-na-otpadyci

Безплатно извозване на радиатори.
Извозваме безплатно всякакви радиатори без значение от големина и вид.
Чугунени радиатори,глидери,лири,алуминиеви и панелни радиатори.
Демонтираме за наша сметка.
Разполагаме с транспорт и хора за товарене и извозване.
Товарим със и без асансьор без значение от етажа.
Достатъчно е само да ни се обадите и да насрочите ден и час.
Не сме роми и не работим с такива.
МегаКом.БГ
гр.София
e-mail:megakom@mail.bg
www.megakom.eu
02/444 6 345
0894 666 345
0879 666 345
0889 666 345
http://obiavidnes.com/obiava/79907/bezplatno-izvozvane-na-radiatori

Извозване на стари мебели
Демонтираме,товарим и извозваме.
Извозваме дограма и врати.
Изовзваме столове,маси,скринове,гардероби,спални.
Изваждаме и извозваме паркет,ламперия и дюшаме.
Извозваме холни гарнитури,портманта и дивани.
Товарим със и без асансьор.
Единственото което трябва е да ни звъннете.
Не сме роми и не работим такива.
МегаКом.БГ
гр.София
e-mail:megakom@mail.bg
www.megakom.eu
02/444 6 345
0894 666 345
0879 666 345
0889 666 345
http://obiavidnes.com/obiava/79906/izvozvane-na-stari-mebeli

Безплатно почистване на мазета,тавани и апартаменти.
Почистваме мазета и тавани,гаражи и подпокривни пространства.
Стоварваме боклуци в чували – със и без асансьор.
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Товарим и извозваме с камион или контейнер.
Важи за помещения в които има метали,радиатори,
отоплителни уреди,хартия,стари уреди,ТВ и радио апарати.
Единственото което трябва е да ни звъннете.
Не сме роми и не работим с такива.
МегаКом.БГ
гр.София
e-mail:megakom@mail.bg
www.megakom.eu
02/444 6 345
0894 666 345
0879 666 345
0889 666 345
http://obiavidnes.com/obiava/79905/bezplatno-pochistvane-na-mazetatavani-i-apartamenti

10.1" (25.65 cm) ASUS Transformer Book T100TA-DK007H таблет +докинг станция
10.1" (25.65 cm) ASUS Transformer Book T100TA-DK007H таблет +докинг станция, сензорен мулти-тъч IPS екран,
четириядрен Intel® Bay Trail-T Z3740 1.33/1.86 GHz, 2GB RAM, 500GB & 64GB Flash памет (+MicroSD слот), камера,
Windows 8.1 & Office Home & Student
http://obiavidnes.com/obiava/79761/101-2565-cm-asus-transformer-book-t100ta-dk007h-tablet-doking-stanciya

Gigabyte AM1M-S2P
Gigabyte AM1M-S2P, FS1b (AM1), DDR3, PCI-E (DSub), SB7.1, Lan1000, 2x SATA 6Gb/s, 2x USB 3.0, mATX
http://obiavidnes.com/obiava/79883/gigabyte-am1m-s2p

Gigabyte C1007UN
Gigabyte C1007UN, вграден двуядрен Celeron 1007U 1.5GHz, DDR3, PCI, HDMI 1.4a, SB7.1, 2x Lan1000, 1x SATA 6Gb/s,
eSATA, mini-ITX
http://obiavidnes.com/obiava/79882/gigabyte-c1007un

Gigabyte C1037UN-EU
Gigabyte C1037UN-EU, вграден двуядрен Celeron 1037U 1.8GHz, DDR3, PCI, HDMI 1.4, SB7.1, 2x Lan1000, 1x SATA 6Gb/s,
eSATA, mini-ITX
http://obiavidnes.com/obiava/79881/gigabyte-c1037un-eu

Кафе и кафемашини на капсули! Акция! Чибо Tchibo!
Акция на кафе Чибо !!!
Подарък кафе машина на капсули !
При покупка на 350 капсули по 0.65 получавате кафе машина на капсули - cafissimo Tchibo , caffitaly system !
Tchibo Cafissimo Kaffee kr
http://obiavidnes.com/obiava/79904/kafe-i-kafemashini-na-kapsuli-akciya-chibo-tchibo

Собственик продава къща на 7км.от плажa
Собственик продава къща на северното черноморие на 7км.от плажовете Дуранкулак и Крапец.В близост са
естествените крайбрежни езера на Шабла и Езерец,Дуранкулашкото езеро-подходящо за риболов и Шабленската
тузла-калолечебна зона.Къщата е едноетажна,120кв.м.-5 стаи,три входа,след ремонт,тоалетна и баня вътре,циментова
плоча,ПВЦ.
Двор
просторен,равен,заграден,порта
за
кола,много
зеленина,облагороден-ябълки,смокини,кайсия,череши,орехи.,ток,вода,регулация,постоянно
живеещи,целогодишен
достъп.Имотът e подходящ за целогодишно живеене, почивка или бизнес/ваканционно селище/.Aсфалтов път до
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самата къща,снимки.
http://obiavidnes.com/obiava/79903/sobstvenik-prodava-kyshta-na-7kmot-plaja

Gigabyte H61M-HD2
Gigabyte H61M-HD2, H61, LGA1155, DDR3, PCI-E 3.0, HDMI & DVI, SB7.1, Lan1000, 4x SATA2, mATX
http://obiavidnes.com/obiava/79880/gigabyte-h61m-hd2

Gigabyte H61M-USB3H
Gigabyte H61M-USB3H, H61, LGA1155, DDR3, PCI-E 3.0, HDMI & DVI, SB7.1, Lan1000, 4x SATA2, 2x USB3.0, mATX
http://obiavidnes.com/obiava/79878/gigabyte-h61m-usb3h

Gigabyte H77M-D3H
Gigabyte H77M-D3H, H77, LGA1155, DDR3, PCI-E 3.0(CF)(HDMI & DVI), SB7.1, Lan1000, 2xSATA 6Gb/s RAID 0,1,5,10, 2x
USB3.0, mATX
http://obiavidnes.com/obiava/79877/gigabyte-h77m-d3h

Gigabyte H81M-H
Gigabyte H81M-H, H81, LGA1150, DDR3, PCI-E (HDMI 1.4a), SB7.1, Lan1000, 2x SATA 6Gb/s, 2x USB3.0, mATX
http://obiavidnes.com/obiava/79876/gigabyte-h81m-h

Gigabyte J1800N-D2H
Gigabyte J1800N-D2H, вграден двуядрен Celeron J1800 2.41/2.58GHz, So-DiMM DDR3/L, PCI-E x1, mini PCI-E x1, HDMI,
SB7.1, Lan1000, 2x SATA2, USB3.0, mini-ITX
http://obiavidnes.com/obiava/79875/gigabyte-j1800n-d2h

Заведения в София “Виктория”
В случай, че търсите подходящи заведения в София за събиране с приятели, семейство или бизнес партньори, ресторанти
“Виктория” ще ви предложат уютна обстановка, приятна музика и усмихнато обслужване. Можете да намерите
най-подходящата за вас локация на нашия сайт.
http://obiavidnes.com/obiava/79902/zavedeniya-v-sofiya-viktoriya

11.6" (29.46 cm) Acer C720 Chromebook (NX.SHEEH.001)
11.6" (29.46 cm) Acer C720 Chromebook (NX.SHEEH.001), Granite Gray, двуядрен Intel® Celeron™ 2955M 1.4 GHz, HD LED
Display (HDMI), 2GB, 16GB SSD, USB3.0, Chrome OS, 1.25kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/79874/116-2946-cm-acer-c720-chromebook-nxsheeh001

11.6" (29.46 cm) ACER TravelMate B113-M-33214G50akk V2
11.6" (29.46 cm) ACER TravelMate B113-M-33214G50akk V2, двуядрен Intel® Core™ i3 3217U 1.8GHz, HD LED Display
(HDMI), 4GB, 500GB 7200rpm, USB3.0, Linux, 1.38kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/79872/116-2946-cm-acer-travelmate-b113-m-33214g50akk-v2

15.6" (39.62 cm) Acer Aspire E1-572G (NX.MJREX.019)
15.6" (39.62 cm) Acer Aspire E1-572G (NX.MJREX.019), Iron, двуядрен Haswell Intel® Core™ i7 4500U 1.8/3.0 GHz, FULL HD
LED Display & AMD Radeon™ R7 M265 2GB DDR3 (HDMI), 4GB, 1TB, USB3.0, Linux, 2.35kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/79869/156-3962-cm-acer-aspire-e1-572g-nxmjrex019

15.6" (39.62 cm) Acer Aspire V5-573G (NX.MCEEX.010)
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15.6" (39.62 cm) Acer Aspire V5-573G (NX.MCEEX.010), черен, двуядрен Intel® Core™ i5 4200U 1.6/2.6Ghz, IPS панел, FULL
HD LED Display & GeForce GT 750M 4GB (HDMI), 8GB, 1TB, USB3.0, Linux, 2.0kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/79864/156-3962-cm-acer-aspire-v5-573g-nxmceex010

15.6" (39.62 cm) ACER E1-522 (NX.M81EX.129)
15.6" (39.62 cm) ACER E1-522 (NX.M81EX.129), черен, четириядрен AMD E2-3800 1.3GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB,
500GB, USB3.0, Linux, 2.4kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/79863/156-3962-cm-acer-e1-522-nxm81ex129

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/79900/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/79899/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-pazardjik-plovdiv-sliven-haskovo-yambol-

Детективска Агенция Аякс Частен Детектив-0888112075-Бургас
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
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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/79898/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888112075-burgas

15.6" (39.62 cm) ACER E1-522 (NX.M81EX.131)
15.6" (39.62 cm) ACER E1-522 (NX.M81EX.131), черен, четириядрен AMD A6-5200 2GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB,
1000GB, USB3.0, Linux, 2.4kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/79860/156-3962-cm-acer-e1-522-nxm81ex131

15.6" (39.62 cm) ACER V5-572-21174GTamm
15.6" (39.62 cm) ACER V5-572-21174GTamm, Champagne, двуядрен Intel® Pentium® 2117U 1.8 GHz, HD LED Display
(HDMI), 4GB, 1TB, USB3.0, Windows 8, 2.0kg, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/79859/156-3962-cm-acer-v5-572-21174gtamm

Слушалки Nokia 8600 USB / Earphones
Слушалки Nokia 8600 USB / Earphones
http://obiavidnes.com/obiava/79858/slushalki-nokia-8600-usb--earphones

Слушалки OVLENG X-13 за Мобилни телефони с микрофон On/Off
Слушалки OVLENG X-13 за Мобилни телефони с микрофон On/Off
http://obiavidnes.com/obiava/79857/slushalki-ovleng-x-13-za-mobilni-telefoni-s-mikrofon-onoff-

КАСЕТА ЗА LEXMARK CX310/410/510
КАСЕТА ЗА LEXMARK CX310/410/510,Черен - P№80C2SK0 - Заб.:2.5K
http://obiavidnes.com/obiava/79856/kaseta-za-lexmark-cx310410510

Слушалки OVLENG X-10 за Компютър с микрофон
Слушалки OVLENG X-10 за Компютър с микрофон
http://obiavidnes.com/obiava/79791/slushalki-ovleng-x-10-za-kompyutyr-s-mikrofon

Слушалки OVLENG X-12 за Компютър с микрофон
Слушалки OVLENG X-12 за Компютър с микрофон
http://obiavidnes.com/obiava/79765/slushalki-ovleng-x-12-za-kompyutyr-s-mikrofon

Слушалки OVLENG X-7 за Компютър с микрофон
Слушалки OVLENG X-7 за Компютър с микрофон
http://obiavidnes.com/obiava/79764/slushalki-ovleng-x-7-za-kompyutyr-s-mikrofon-

Мрежова камера TP-Link TL-SC2020N
Мрежова камера TP-Link TL-SC2020N, 150Mbps Wireless N, 3GPP, RJ45
http://obiavidnes.com/obiava/79763/mrejova-kamera-tp-link-tl-sc2020n

Детективска Агенция Инкогнито-Детективски Услуги
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
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Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/79897/detektivska-agenciya-inkognito-detektivski-uslugi

Детективска Агенция Инкогнито - Частен Детектив - Русе , София , Стара Загора
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/79896/detektivska-agenciya-inkognito---chasten-detektiv---ruse--sofiya--stara-zagora

0877696928 -Частен Детектив - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
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Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/79895/0877696928--chasten-detektiv---detektivska-agenciya-inkognito

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/79894/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
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-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/79893/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

INVESTCONSULT GROUP-КУПУВАМЕ БИЗНЕС
INVESTCONSULT GROUP-КОМПЛЕКСНИ ПРАВНИ УСЛУГИ-СЪДЕЙСТВИЕ ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА ФИРМИ СЪС
ЗАДЪЛЖЕНИЯ С ФИНАНСОВИ,ДАНЪЧНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ.
ОСИГУРЯВАМЕ ВИ НОВ СОБСТВЕНИК КОЙТО ДА ЗАКУПИ ПРОБЛЕМНАТА ФИРМА,ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ
ЮРИДИЧЕСКА,ФИНАНСОВА ОТГОВОРНОСТ В РАМКИТЕ НА ЕДИН ЧАС.
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления, съдебни изпълнения, задължения по ДДС, ЗКПО и др. или просто сте задлъжнели към
доставчици или партньори ние сме Вашето решение с компетентно съдействие.
Вписване на промени в обстоятелствата на дружество, продажба и изкупуване на дялове и акции.
Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
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.
Цената която заплащате за услугите ни е по договаряне?
InvestConsult Group.
За контакти от цялата страна:
Тел.0897558320 и 0885017754
За повече информация на сайта ни http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/79892/investconsult-group-kupuvame-biznes

INVESTCONSULT GROUP-КУПУВАМЕ БИЗНЕС
INVESTCONSULT GROUP-КОМПЛЕКСНИ ПРАВНИ УСЛУГИ-СЪДЕЙСТВИЕ ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА ФИРМИ СЪС
ЗАДЪЛЖЕНИЯ С ФИНАНСОВИ,ДАНЪЧНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ.
ОСИГУРЯВАМЕ ВИ НОВ СОБСТВЕНИК КОЙТО ДА ЗАКУПИ ПРОБЛЕМНАТА ФИРМА,ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ
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ЮРИДИЧЕСКА,ФИНАНСОВА ОТГОВОРНОСТ В РАМКИТЕ НА ЕДИН ЧАС.
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления, съдебни изпълнения, задължения по ДДС, ЗКПО и др. или просто сте задлъжнели към
доставчици или партньори ние сме Вашето решение с компетентно съдействие.
Вписване на промени в обстоятелствата на дружество, продажба и изкупуване на дялове и акции.
Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
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.
Цената която заплащате за услугите ни е по договаряне?
InvestConsult Group.
За контакти от цялата страна:
Тел.0897558320 и 0885017754
За повече информация на сайта ни http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/79891/investconsult-group-kupuvame-biznes

INVESTCONSULT GROUP-КУПУВАМЕ БИЗНЕС-Покупко - Продажба На Бизнес
INVESTCONSULT GROUP-КОМПЛЕКСНИ ПРАВНИ УСЛУГИ-СЪДЕЙСТВИЕ ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА ФИРМИ СЪС
ЗАДЪЛЖЕНИЯ С ФИНАНСОВИ,ДАНЪЧНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ.
ОСИГУРЯВАМЕ ВИ НОВ СОБСТВЕНИК КОЙТО ДА ЗАКУПИ ПРОБЛЕМНАТА ФИРМА,ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ
ЮРИДИЧЕСКА,ФИНАНСОВА ОТГОВОРНОСТ В РАМКИТЕ НА ЕДИН ЧАС.
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления, съдебни изпълнения, задължения по ДДС, ЗКПО и др. или просто сте задлъжнели към
доставчици или партньори ние сме Вашето решение с компетентно съдействие.
Вписване на промени в обстоятелствата на дружество, продажба и изкупуване на дялове и акции.
Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
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.
Цената която заплащате за услугите ни е по договаряне?
InvestConsult Group.
За контакти от цялата страна:
Тел.0897558320 и 0885017754
За повече информация на сайта ни http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/79890/investconsult-group-kupuvame-biznes-pokupko---prodajba-na-biznes

Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
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 700
лв http://superpc.site11.com http://www.facebook.com/3dkoevstudio
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http://obiavidnes.com/obiava/79889/video-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientski-balov

Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
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 700
лв http://superpc.site11.com http://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/79888/video-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientski-balov

3D визуализации на сгради и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране
на сгради и Графичен дизайн.
3D визуализации на сгради и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и Графичен
дизайн. Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел.
tel.0882870171 http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална
визия
http://obiavidnes.com/obiava/79887/3d-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/79886/3d-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/79885/3d-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/79884/3d-vizualizacii-na-sgradi-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proe

Ауди 100 на части
Продавам останали части от ауди 100 / 115 / 2000 , частите от колата са в отлично състояние , колата не е
моргаджииска , информация за цени на частите и снимки на колата можете да видите в обявите на сайта
https://sites.google.com/site/jobsagentsbg или на тел.0876030067
http://obiavidnes.com/obiava/79879/audi-100-na-chasti

Продавам земеделска земя в област Пловдив-Пазарджик
Собственик продава парцели и земеделски земи в общини: Пловдив, Пазарджик, Родопи, Марица, Асеновград, Кричим,
Куклен, Лъки, Перущица, Първомай, Садово, Стамболийски,
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в землищата на селата: Асеновград, Алеко Константиново, Белащица, Бенковски, Благоевград, Блатец,
Браниполе,Братаница, Брестник, Брестовица, Буковлък, Верен, Веслец, Виница, Войводиново, Войсил, Враца, Гелеменово,
Главиница, Говедаре, Горна Махала, Горни Воден, Горно Александрово, Градина, Гранит, Граф Игнатиево, Динката,
Джигурово, Добровница, Долна Махала, Долни Воден, Драгор, Желязно, Звъничево, Златитрап, Златовръх, Ивайло, Извор,
Изгрев, Йоаким Груево, Искра, Исперихово, Кадиево, Караджово, Караджалово, Катуница, Козарско, Костиево,
Костелево, Кочево, Кричим, Крумово, Куклен, Куртово Конаре, Леново, Лозен,Лозен-Стара Загора, Мало Конаре,
Марково, Мирово, Медковец, Мененкьово, Милево, Мокрище, Мулдава, Ново Село, Огняново, Опълченец, Оризари,
Отец-Кирилово, Павелско, Пазарджик,Перущица, Пловдив, Православен, Първенец, Радиново,Раднево, Равда, Рогош,
Руен, Садово, Севлиево, Синитово, Симеоновец, Стамболийски, Строево, Търняне, Тополчане, Триводици, Труд, Устина,
Хасково, Храбрино, Ихтиман, Цалапица, Царацово, Черна гора, Чешнегирово, Чурен, Юнаците, Ягодово, Ямбол
GSM: 0887644838
Email: alikaeood@gmail.com
http://www.apollon.net
http://obiavidnes.com/obiava/79873/prodavam-zemedelska-zemya-v-oblast-plovdiv-pazardjik

Продавам земеделска земя в област Пловдив-Пазарджик
Собственик продава парцели и земеделски земи в общини: Пловдив, Пазарджик, Родопи, Марица, Асеновград, Кричим,
Куклен, Лъки, Перущица, Първомай, Садово, Стамболийски,
в землищата на селата: Асеновград, Алеко Константиново, Белащица, Бенковски, Благоевград, Блатец,
Браниполе,Братаница, Брестник, Брестовица, Буковлък, Верен, Веслец, Виница, Войводиново, Войсил, Враца, Гелеменово,
Главиница, Говедаре, Горна Махала, Горни Воден, Горно Александрово, Градина, Гранит, Граф Игнатиево, Динката,
Джигурово, Добровница, Долна Махала, Долни Воден, Драгор, Желязно, Звъничево, Златитрап, Златовръх, Ивайло, Извор,
Изгрев, Йоаким Груево, Искра, Исперихово, Кадиево, Караджово, Караджалово, Катуница, Козарско, Костиево,
Костелево, Кочево, Кричим, Крумово, Куклен, Куртово Конаре, Леново, Лозен,Лозен-Стара Загора, Мало Конаре,
Марково, Мирово, Медковец, Мененкьово, Милево, Мокрище, Мулдава, Ново Село, Огняново, Опълченец, Оризари,
Отец-Кирилово, Павелско, Пазарджик,Перущица, Пловдив, Православен, Първенец, Радиново,Раднево, Равда, Рогош,
Руен, Садово, Севлиево, Синитово, Симеоновец, Стамболийски, Строево, Търняне, Тополчане, Триводици, Труд, Устина,
Хасково, Храбрино, Ихтиман, Цалапица, Царацово, Черна гора, Чешнегирово, Чурен, Юнаците, Ягодово, Ямбол
GSM: 0887644838
Email: alikaeood@gmail.com
http://www.apollon.net
http://obiavidnes.com/obiava/79871/prodavam-zemedelska-zemya-v-oblast-plovdiv-pazardjik

Паркетни услугил. Цени и промоции
Супер предложение! Циклене и лакиране с немски бързо съхнещ лак само за 6 лв. Материалите са включени в цената над
30 кв. 10% отстъпка. Посетете сайта http://uslugiparket.hit.bg/ където ще намерите полезна информация, както и
сезонни промоционални цени на извършваните от нас услуги. За връзка: 0889928261 / 029203384
http://obiavidnes.com/obiava/79870/parketni-uslugil--ceni-i-promocii

Английски – ВТОРО ниво Pre –intermediate
Езикова школа Абилити организира курс по общ Английски.- ВТОРОнивоPre -intermediate
Цена 250 лв Продължителност -50 учебни часа.В цената не е включена цената на учебника .
Занятията се провеждат по системата New Headway the Third edition – Pre-Intermediate. Включени са аудио и видео уроци
в учебния план .
Предлагаме малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/79868/angliyski--vtoro-nivo-pre-intermediate
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Подготовка за изпити IELTS , TOEFL ,FCE , CAE
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуална и полу – индивидуална подготовка по Английски език за изпити IELTS
,TOEFL ,FCE в удобно за Вас време.
Продължителност - 30 занятия.
Цена – 20 лева за занятие .
Таксата за курса включва учебните материали .
Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и допълнителни материали, съобразени с
нуждите на обучаващите се.
Подготовката включва интерактивни задачи, свързани с изискванията за успешно представяне на изпита за
сертифициране на познанията и уменията :
Четене, слушане и устен отговор на въпрос.
Слушане и устен отговор на въпрос.
Четене, слушане и писмен отговор на въпрос.
Във всички раздели се тестват уменията , като се правят и анализират текущи практически тестове .
Курсистите се обучават в раздела Разговор, като се запознават с типовете въпроси, критериите и изисквания за
оценяване, структурата и времетраенето на отговора .
Те се упражняват върху теста – разговор , като записват гласовете си и така анализират индивидуалното си ниво по
отношение изискванията на задачата и нейното времетраене.
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/79867/podgotovka-za-izpiti--ielts--toefl-fce--cae

cours de bulgare pour
Ecole de langues “Ability”propose des cours individuels ou en groupe de bulgare pour
http://obiavidnes.com/obiava/79866/cours-de-bulgare-pour-trangers

Немски език - Индивидуално и в малки групи
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуално обучение и в малки групи по Немски език в удобно за Вас време.
Предлагаме посещения и в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и
допълнителни материали, съобразени с нуждите на обучаващите се. Предлагаме различни отстъпки и възможност за
разсрочено плащане.
Цена 10 лева на учебен час
Предлагаме:
Подготовка за сертификати
Подготовка за матури
Подготовка за работа в Германия
Подготовка на деца и ученици
Разговорни курсове за поддържане на езиковата квалификация
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/79865/nemski-ezik---individualno--i-v-malki-grupi
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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/79862/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-plovdiv

Детективска Агенция Аякс Частен Детектив-0888112075-Русе Шумен Силистра Свищов Варна
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/79861/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888112075-ruse-shumen-silistra-svishtov-v

PC "Kaveri Plus" +подарък игра
PC "Kaveri Plus" +подарък игра, четири-ядрен AMD A10 7700K 3.5GHz, 8GB DDR3 RAM, 1000GB HDD, DVDRW, ATi R9
270 2GB DDR5, клавиатура & мишка, no OS, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/79855/pc-kaveri-plus-podaryk-igra

ATI R9 290
ATI R9 290, 4GB, Gigabyte R929WF3-4GD, PCI-E3.0, DDR5, 512bit, HDMI, 2xDVI, DisplayPort
http://obiavidnes.com/obiava/79854/ati-r9-290

GF GTX TITAN Black
GF GTX TITAN Black, 6GB Gigabyte NTITANBLKD5-6GD-B, PCI-E 3.0, DDR5, 384bit, HDMI, 2xDVI, DisplayPort
http://obiavidnes.com/obiava/79853/gf-gtx-titan-black

AMD R7 240
AMD R7 240, 2GB, XFX R7-240A-CLF2, ниско-профилна, PCI-E 3.0, DDR3, 128bit, HDMI & DVI
http://obiavidnes.com/obiava/79852/amd-r7-240

ATI R9 270X
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ATI R9 270X, 2GB, XFX Black Edition Double Dissipation R9-270X-CDBC, PCI-E3.0, DDR5, 256bit, HDMI, 2xDVI, 2x
miniDisplayPort
http://obiavidnes.com/obiava/79851/ati-r9-270x

HDD Rack Thermaltake Max 5 Duet
HDD Rack Thermaltake Max 5 Duet, за 2x 2.5" (6.38 cm) SATA 6Gb/s HDD
http://obiavidnes.com/obiava/79850/hdd-rack-thermaltake-max-5-duet

17.3" (43.94 cm) Asus G750JW-T4031
17.3" (43.94 cm) Asus G750JW-T4031, четириядрен Haswell Intel™ Core i7 4700HQ 2.4/3.4 GHz, FULL HD LED Display &
GeForce GTX 765M 2GB DDR5 (HDMI & miniDP), 8GB, 1TB, 4x USB3.0, no OS, 4.8kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/79849/173-4394-cm-asus-g750jw-t4031

Добре дошли в 24-часов кредит Service
Добре дошли в 24-часов кредит Service
Били ли сте опитвали да получат заеми от банките , без успех? Спешно се нуждаем от пари, за да се измъкнем от дълга
? Нуждаете се от пари за разширяване или създаване на свой
http://obiavidnes.com/obiava/79848/dobre-doshli-v-24-chasov-kredit-service

Добре дошли в 24-часов кредит Service
Добре дошли в 24-часов кредит Service
Били ли сте опитвали да получат заеми от банките , без успех? Спешно се нуждаем от пари, за да се измъкнем от дълга
? Нуждаете се от пари за разширяване или създаване на свой
http://obiavidnes.com/obiava/79847/dobre-doshli-v-24-chasov-kredit-service

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
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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/79846/detektivska-agenciya-foks-detektivski-uslugi-veliko-tyrnovo

Частeн Детектив- Предлага дискретни услуги!Бургас
Частна Детективска агенция-Фокс.
Дейността на детективска агенция Фокс се извършва
на територията на цяла България, напълно дискретно!
-Разкрива изневери,издирва личности
-фирмено разследване и бизнес проблеми,
-Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.
-Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация.
- и други...
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана от Детективска Агенция Фокс с
бивши служители на МВР и дългогодишен опит!
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/79845/chasten-detektiv--predlaga-diskretni-uslugiburgas

Switch TP-Link TL-SF1016
Switch TP-Link TL-SF1016, 16-Port 10/100Mbps Rackmount Switch
http://obiavidnes.com/obiava/79844/switch-tp-link-tl-sf1016

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 700
лв http://superpc.site11.com http://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/79843/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
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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/79842/video-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientski-balov

Switch TP-Link TL-SG3424
Switch TP-Link TL-SG3424, JetStream 24-Port Gigabit L2 Managed, 4 Combo SFP Slots
http://obiavidnes.com/obiava/79841/switch-tp-link-tl-sg3424

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/79840/3d-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/79839/3d-vizualizacii-na-sgradi-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proe

Switch TP-Link TL-SG5412F
Switch TP-Link TL-SG5412F, JetStream 12-Port Gigabit L2 Managed, 4 Combo 1000BASE-T Ports
http://obiavidnes.com/obiava/79838/switch-tp-link-tl-sg5412f

Летни езикови ваканции в Марбела, Испания
Живей без граници! Пътувай с Родина!
Възраст: 16 + години
Образователен център „Родина” предлага летни езикови ваканции за всички възрасти в Марбела, Испания. Обучението се
провежда в специално подбрани за целта учебни бази, които разполагат с напълно оборудвани и модерно обзаведени
класни стаи.
За доброто настроение на участниците са предвидени и редица екскурзии и спортни занимания. Курсистите имат
широка гама от възможности за настаняване и избор на хранителен план.
Цени за курс + настаняване и полупансион:
• 2 седмици = € 730
• 3 седмици = € 1060
• 4 седмици = € 1362
"РОДИНА" - България
За контакт с НАС:
гр.София 1000, ул. ген. Гурко 74
от 10:00 до 18:30 часа.
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
e-mail: kursovete@gmail.com
web: www.kursovete.com
http://obiavidnes.com/obiava/79837/letni-ezikovi-vakancii-v-marbela-ispaniya
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Учи испански във Валенсия!
Курсовете от Нас, знанията от Вас!
Възраст: 16 + години
Център „Родина” организира летни езикови програми по испански език във Валенсия, Испания. Различните курсове са
подходящи за всички, които желаят да усъвършенстват познанията си, без значение от възрастта.
Учебните бази са специално подбрани и отговарят на съвременните изисквания. Класните стаи са широки, просторни и
светли. Всеки курс включва удобно настаняване и седмичен план за хранене.
Цени за курс + настаняване и полупансион:
• 2 седмици = € 730
• 3 седмици = € 1060
• 4 седмици = € 1390
"РОДИНА" - България
За контакт с НАС:
гр.София 1000, ул. ген. Гурко 74
от 10:00до 18:30 часа.
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
e-mail: kursovete@gmail.com
web: www.kursovete.com
http://obiavidnes.com/obiava/79836/uchi-ispanski-vyv-valensiya

Eзикови ваканции в Барселона, Испания!
Бъди на нашия купон!
Възраст: 16 + години
С езикова ваканция в Барселона имате възможност да упражните своя испански език в реална среда, наслаждавайки се
едновременно на хилядите варианти за забавление и отдих, които страната предлага.
Всеки курс е внимателно подбран, за да се чувствате максимално комфортно и спокойно по време на престоя си в
Испания.
Езиковите програми на „Родина” са подходящи за всички възрасти. Настаняването е няколко вида, като базите са
разположени в близост до учебните сгради.
Цени за курс + настаняване и полупансион:
• 2 седмици = € 722
• 3 седмици = € 1048
• 4 седмици = € 1350
"РОДИНА" - България
За контакт с НАС:
гр. София 1000, ул. ген. Гурко 74
от10:00 до 18:30 часа.
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
e-mail: kursovete@gmail.com
web: www.kursovete.com
http://obiavidnes.com/obiava/79835/ezikovi-vakancii-v-barselona-ispaniya

Курсове по немски език в Дюселдорф
Езикови ваканции - ГЕРМАНИЯ
През нашите очи – виждаш своите мечти!
Възраст: 16 + години
Съчетайте езиковата подготовка с многобройни възможности за развлечение. Езиковите курсове на „Родина” в
Дюселдорф са подходящи за хора от всички възрасти. Те позволяват да опознаете немската култура, език и традиции,
както и да практикувате наученото в реална среда.
Предлагат се както стандартни летни езикови курсове в Германия, така и интензивни, подготовка за специализирани
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изпити за кандидатстване за университети и др. Освен всичко това, програмите включват екскурзии, спортни занимания
и развлекателни програми.
Настаняването и хранителният план са съобразени с изискванията на кандидатите, а учебните бази са напълно
оборудвани и специално подбрани.
Цени за курс + настаняване и полупансион:
• 2 седмици = € 780
• 3 седмици = € 1165
• 4 седмици = € 1460
„РОДИНА” - България
За контакт с НАС:
гр.София 1000, ул. Ген. Гурко №74
Раб. Време: 10:00 - 18:30 часа
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
e-mail: kursovete@gmail.com
web: www.kursovete.com
http://obiavidnes.com/obiava/79834/kursove-po-nemski-ezik-v-dyuseldorf

Езикови курсове и ваканции по немски език в Мюнхен
Курсовете от Нас, знанията от Вас!
Възраст: 16 + години
Елате за да чуете, видите и изберете най-подходящия за Вас курс в Германия!
Център „Родина” организира летни езикови програми по немски език в Германия. Различните курсове са подходящи за
всички, които желаят да усъвършенстват познанията си, без значение от възрастта. Езикови курсове в Германия са
отличен избор, за да подобрите своят език.
Учебните бази са специално подбрани и отговарят на съвременните изисквания. Всеки курс включва удобно настаняване и
седмичен план за хранене.
Цени за курс + настаняване и полупансион:
• 2 седмици = € 840
• 3 седмици = € 1250
• 4 седмици = € 1660
„РОДИНА” - България
За контакт с НАС:
гр. София 1000, ул. Ген. Гурко №74
Раб. Време: 10:00 - 18:30 часа
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
e-mail: kursovete@gmail.com
web: www.kursovete.com
http://obiavidnes.com/obiava/79833/ezikovi-kursove-i-vakancii-po-nemski-ezik-v-myunhen

Езикови курсове по немски език за възрастни в Берлин
Живей без граници! Пътувай с Родина!
Възраст: 16 + години
Езиковите програми за обучение в Германия на „Родина” - Берлин, са както интересни, така и полезни предложения за
деца, ученици и студенти, които искат да се запознаят с баварската култура, език и традиции. За курсистите е
предвидена специална развлекателна програма. Настаняването и пансионът (храна) са съобразени с изискванията на
кандидатите, а учебните бази са напълно оборудвани и специално подбрани.
Цени за курс + настаняване и полупансион:
• 2 седмици = € 900
• 3 седмици = € 1295
• 4 седмици = € 1662
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„РОДИНА” - България
За контакт с НАС:
гр. София 1000, ул. Ген. Гурко №74
Раб. Време: 10:00 - 18:30 часа
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
e-mail: kursovete@gmail.com
web: www.kursovete.com
http://obiavidnes.com/obiava/79832/ezikovi-kursove-po-nemski-ezik-za-vyzrastni-v-berlin

Езикови курсове по немски език във Франкфурт
Бъди на нашия купон!
Възраст: 16 + години
С езикова ваканция в Германия имате възможност да упражните своя немски език в реална среда, наслаждавайки се
едновременно на хилядите варианти за забавление и отдих, които страната предлага. Курсовете по немски език в
Германия, Франкфурт са разнообразни и с различна продължителност – от 2-седмични курсове през лятната ваканция до
курсове за подготовка за изпити.
Цени за курс + настаняване и полупансион:
• 2 седмици = € 840
• 3 седмици = € 1250
• 4 седмици = € 1660
„РОДИНА” - България
За контакт с НАС:
гр. София 1000, ул. Ген. Гурко №74
Раб. Време: 10:00 - 18:30 часа
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
e-mail: kursovete@gmail.com
web: www.kursovete.com
http://obiavidnes.com/obiava/79831/ezikovi-kursove-po-nemski-ezik-vyv-frankfurt

"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 !
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
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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/79830/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
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/79829/kupuvame-eood-ood-ad-ead-i-sybiratelni-drujestva-sys-zadyljeniya-osvobojdav

Страница 22/84

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

20.04.2014

Switch TP-Link TL-SL2428
Switch TP-Link TL-SL2428, 24-Port 10/100Mbps + 4-Port Gigabit Smart Switch
http://obiavidnes.com/obiava/79828/switch-tp-link-tl-sl2428

Обмяна на всички видове валута, микро, ипотечни и бизнес кредити
Кредити до 399 лв. с атрактивни такси и възможност за изплащане на вноски. При предсрочно погасяване, Клиента има
право на 10% отстъпка от таксата на кредита. За повече информация: www.factorin-bg.com или тел. 0700 17 412
При редовно изплащане или предсрочно погасен втори кредит, Фактор И.Н. АД предоставя на своите Клиенти 30%
отстъпка от таксата, дължима върху целия кредит.
При редовно изплащане или предсрочно погасен трети кредит, Фактор И.Н. АД предоставя на своите Клиенти 50%
отстъпка от таксата, дължима върху целия кредит.
ФАКТОР И.Н. Ви предлага обратно изкупуване на валута! Запазете своята касовa бележка получена при обмяната на
валута и ако не сте изхарчили всичко може да ни върнете остатъка на същия обменен курс, на който сте получили
валутата! Важи за всички рядко срещани валути. За повече информация: www.factorin-bg.com или тел. 0700 17 412
“Фактор И.Н.” АД отпуска краткосрочно финансиране до 1 година за малки, средни и големи предприятия работещи във
всяка една сфера на икономиката.Веднъж отпуснато, финансирането може да бъде погасено предсрочно с едномесечно
предизвестие без никакви неустойки.Размер на кредита до 500 000 евро. . За повече информация: www.factorin-bg.com или
тел. 0700 17 412
http://obiavidnes.com/obiava/79827/obmyana-na-vsichki-vidove-valuta-mikro-ipotechni-i-biznes-krediti

TP-Link TL-PA4010KIT 500Mbps A500 Powerline Adapter Starter Kit
TP-Link TL-PA4010KIT 500Mbps A500 Powerline Adapter Starter Kit, комплект 2 устройства
http://obiavidnes.com/obiava/79826/tp-link-tl-pa4010kit-500mbps-a500-powerline-adapter-starter-kit

Печат, визитки и фактури
Ние разполагаме със съвременна техника за офсетов и дигитален печат, с качество, задоволяващо и най-капризния вкус.
http://obiavidnes.com/obiava/79825/pechat-vizitki-i-fakturi

TP-Link TL-R480T+ Load Balance Broadband Router
TP-Link TL-R480T+ Load Balance Broadband Router
http://obiavidnes.com/obiava/79824/tp-link-tl-r480t-load-balance-broadband-router

Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe Stidio
3DKoev-Studio
Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe Stidio 3DKoev-Studio I-Pro Най
изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM 0882870171 Пловдив от550лв 700
лв http://superpc.site11.com http://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/79823/video-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientski-balov

Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe Stidio
3DKoev-Studio
Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe Stidio 3DKoev-Studio I-Pro Най
изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM 0882870171 Пловдив от550лв 700
лв http://superpc.site11.com http://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/79822/video-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientski-balov
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TP-Link TL-R600VPN SafeStream Gigabit Broadband VPN Router
TP-Link TL-R600VPN SafeStream Gigabit Broadband VPN Router
http://obiavidnes.com/obiava/79821/tp-link-tl-r600vpn-safestream-gigabit-broadband-vpn-router

Набиране на капитали/инвестиции, Намиране на инвеститори/партньори
Вземете най-правилното решение за Вашия бизнес!
"Бенефит България Консулт" ЕООД е консултантска и изпълнителска фирма,
съдействаща на собственици на фирми да взимат най-разумните и правилни
решения за своя бизнес.
Ние правим това като:
Сътрудничим на собственици на български фирми с положителни финансови
показатели, със стабилни позиции на пазари в България и Чужбина и с
перспектива в проспериращ икономически сектор, да получат допълнителни
капитали/финансиране, като продадат част от дялове на своя бизнес на
подходящи чужди фирми/компании от съответния бранш, инвеститори,
частни инвестиционни фондове и инвестиционни компании от Чужбина за
по-нататъшно развитие.
Подпомагаме собственици на български фирми с финансови
затруднения и ограничени пазари да продължат да развиват бизнеса си,
като предложат съдружие на подходящи чужди фирми/ компании от
съответния бранш, на инвеститори, инвестиционни фондове и др.
от Чужбина за финансиране чрез изкупуване част от дяловете на фирмата им.
Стимулираме български фирми за експорт на техни стоки и услуги на
Европейски и Чужди пазари.
Оказваме помощ на фирми да избегнат предстоящи фалити като
преструктурираме бизнеса им.
Подпомагаме и насърчаваме предприемачеството в България.
http://obiavidnes.com/obiava/79820/nabirane-na-kapitaliinvesticii-namirane-na-investitoripartnyori

Курс по английски език – Upper-Intermediate
Учебен център Орбис организира съботен курс по английски език, B2. По време на обучението се развиват всички езикови
елементи – четене, писане, слушане, говорене, като се акцентира върху уменията за изразяване на английски език. Курсът
се провежда един път седмично – събота от 10.00 до 13.30 ч., всичко 80 учебни часа. Начало: 26.04.2014г. Цена 250 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за вас време по 10 лв. на час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/79819/kurs-po-angliyski-ezik--upper-intermediate

TP-Link TL-ER604W SafeStream Wireless N Gigabit Broadband VPN Router
TP-Link TL-ER604W SafeStream Wireless N Gigabit Broadband VPN Router
http://obiavidnes.com/obiava/79818/tp-link-tl-er604w-safestream-wireless-n-gigabit-broadband-vpn-router
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Продавам парцел в Стара Загора
Продавам парцел в Стара Загора 2.200 дка в промишлена зона „Голеш”. до ДАП №1 /пътя за с.Хришени/.Комуникации, в
регулация, УПИ ІІІ . СПЕШНО! Цена – 10 евро/кв.м. 0889821682
http://obiavidnes.com/obiava/79817/prodavam-parcel-v-stara-zagora

Продавам парцел в Стара Загора
Продавам парцел в Стара Загора 2.200 дка в промишлена зона „Голеш”. до ДАП №1 /пътя за с.Хришени/.Комуникации, в
регулация, УПИ ІІІ . СПЕШНО! Цена – 10 евро/кв.м. 0889821682
http://obiavidnes.com/obiava/79816/prodavam-parcel-v-stara-zagora

Предлагаме работа за семейство или добри приятели
Предлагаме работа за семейство или добри приятели (екипна работа)като инструктори с инструкторска
правоспособност в гр. Гълъбово, обл. Стара Загора.
Тел: 0889821682, 0896797952, Митко Трайков
http://obiavidnes.com/obiava/79815/predlagame-rabota-za-semeystvo-ili-dobri-priyateli

Продавам части за мотоциклет
Продавам части за мотоциклет MZ-250
0889821682, 0896797952
http://obiavidnes.com/obiava/79814/prodavam-chasti-za-motociklet

Продавам, неупотребявана гума
Продавам, неупотребявана гума ( външна, вътрешна и пояс) –„Вида”- 8,25 R 20, подходящи за газ-53.
http://obiavidnes.com/obiava/79813/prodavam-neupotrebyavana-guma

Организира курсове по Наредба № 41 на МТ
ОБЛАСТЕН АВТО МОТО КЛУБ “РОДЕО”-СТАРА ЗАГОРА
Организира курсове по Наредба № 41 на МТ за придобиване квалификационна карта на водача. Цена 100лв. 0889821682
http://obiavidnes.com/obiava/79812/organizira--kursove-po-naredba--41-na-mt

Продавам апартамент 78кв.м. в гр. Гълъбово.
Продавам апартамент 78кв.м. в гр. Гълъбово. Узаконен като офис.
Първи етаж със самостоятелен вход /външни стълби/. Външна и вътрешна изолация, алуминиева дограма, ламиниран
паркет, теракот и други екстри. Цена: 120 000 лв. тел. 0878 795837
http://obiavidnes.com/obiava/79811/prodavam-apartament-78kvm-v-gr-gylybovo

Организира два пъти месечно курсове за превоз на опасни товари
ОБЛАСТЕН АВТО-МОТОКОМПЛЕКС “РОДЕО” СТ. ЗАГОРА
Организира два пъти месечно курсове за превоз на опасни товари – ADR. ЗА КОНТАКТИ: СТ. ЗАГОРА УЛ. ГЕН. ГУРКО
№84 АП.2 ТЕЛ. 042/600949: 0889821682.Цена; 160 лв.
http://obiavidnes.com/obiava/79810/organizira-dva-pyti-mesechno-kursove-za-prevoz-na-opasni-tovari

КУРСОВЕ ЗА ВОДАЧИ НА МПС
ОБЛАСТЕН АВТО-МОТО КОМПЛЕКС “РОДЕО” СТ. ЗАГОРА.
-КУРСОВЕ ЗА ВОДАЧИ НА МПС
-КУРСОВЕ ЗА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ ЗА
ВОДАЧИ И КОНСУЛТАНТИ –ADR
-ВЪЗТАНОВЯВАНЕ НА КОНТРОЛНИ ТОЧКИ
-АВТО-МОТОТЕХНИЧЕСКА КНИЖАРНИЦА
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-ПОДГОТОВКА ЗА ПСИХОЛОГИЧЕН ИЗПИТ
- ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
042\600 949 ; 0889821682
http://obiavidnes.com/obiava/79809/kursove-za-vodachi-na-mps

Предлага работа за млади инструктори
ОБЛАСТЕН АВТО МОТО КЛУБ “РОДЕО”-СТАРА ЗАГОРА
Предлага работа за млади инструктори / до 35г. с инструкторска правоспособност/ живеещи в Ст.Загора, Гълъбово,
Раднево, Чирпан, Нова Загора или Казанлък. 042/600949 ; 0889821682 ; 0896797952
http://obiavidnes.com/obiava/79808/predlaga-rabota-za-mladi-instruktori

Авто мото техническа книжарница “РОДЕО” предлага книги и CD
Авто
мото
техническа
книжарница
“РОДЕО”
предлага
книги
и
CD
за
леки
и
товарни
автомобили,автобуси,мотоциклети,трактори,комбайни и др.Специализирана литература за автосервизи, която е на
български,руски или английски език.Доставката може да става и по пощата.042/600949; 0889821682
http://obiavidnes.com/obiava/79807/avto-moto-tehnicheska-knijarnica-rodeo-predlaga-knigi-i-cd

Слушалки OVLENG A-4 за Мобилни телефони с микрофон On/Off
Слушалки OVLENG A-4 за Мобилни телефони с микрофон On/Off
http://obiavidnes.com/obiava/79806/slushalki-ovleng-a-4-za-mobilni-telefoni-s-mikrofon-onoff-

Късокосместо тигрово таби
Развъдник предлага на вашето внимание персийско късокосместо мъжко тигрово таби, котенце е от елитни родители.За
повече информация обадете се на тел: 0885246459. Всяко коте при напускане на развъдника има изградени хигиенни
навици, ваксинирано, обезпаразетено вътрешно и външно, социализирано, с добър нрав и препоръки при отглеждане. gsm:
0885246459
http://obiavidnes.com/obiava/79805/kysokosmesto-tigrovo-tabi

Шотландско дългокосместо клепоухо
КАЧЕСТВО И ЦЕНИ БЕЗ КОНКУРЕНЦИЯ!!!Само от нашия развъдник можете да закупите шотландско дългокосместо
черно клепоухо мъжко коте. Котето е здраво и игриво, ще бъде научено на хигиенни навици, да точи нокти върху
специални уреди, и задължително ще има ветеринарен паспорт с неоходими обезпаразитявания и имунизации.
тел:0885246459
http://obiavidnes.com/obiava/79804/shotlandsko-dylgokosmesto-klepouho

Вечерен курс по бразилски португалски А2
Учебен център Орбис организира вечерен курс по бразилски португалски А2. Курсът се провежда по системата Falar,
Ler, Escrever. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене.
Продължителност 50 учебни часа, понеделник и четвъртък от 18.00 до 20.00 часа. Цена 160 лв. Начало: 19.05.2014г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/79803/vecheren-kurs-po-brazilski-portugalski-a2

Курс по португалски език за начинаещи
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Учебен център Орбис организира вечерен курс по португалски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1500 - 1800 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на португалски език.
Продължителност 50 часа, два пъти седмично (понеделник и сряда) от 18.30 до 20.30 часа. Цена 160 лв. Начало:
23.04.2014г
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/79802/kurs-po-portugalski-ezik-za-nachinaeshti

Частни уроци по испански език за ученици
Учебен център Орбис организира индивидуално обучение по испански за ученици от 1 до 12 клас. Обучението включва
помощ при подготвяне на задължителния учебен материал и едновременно с това разширяване на познанията по езика.
Заниманията се провеждат в удобно на ученика и преподавателя време.
Цена 10 лв.на учебен час.
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/79801/chastni-uroci-po-ispanski-ezik-za-uchenici

Курс по френски език за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по френски език по системата Campus, начално ниво. По време на
обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от
около 1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на френски
език. Цена 230 лв. Продължителност 60 часа, два пъти седмично – вторник и петък от 18.30 до 20.30 часа. Начало:
25.04.2014г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за вас време по 10 лв на час.
Допълнителна информация и записване :
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/79800/kurs-po-frenski-ezik-za-nachinaeshti

Вечерен курс по италиански език – второ ниво
Учебен център Орбис организира вечерен курс по италиански език, ниво А2. Курсът се провежда по системата Progetto
Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда
основна лексика от 1800-2000 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на италиански език. Нивото е с
продължителност 80 часа и се провежда два пъти в седмицата – понеделник и четвъртък от 18.30 до 20.30 часа. Цена:
250 лева. Начало: 26.05.14г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:

Страница 27/84

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

20.04.2014

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/79799/vecheren-kurs-po-italianski-ezik--vtoro-nivo

Вечерен курс по италиански език – А1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по италиански език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Progetto Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1800-2000 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на италиански език.
Нивото е с продължителност 80 часа и се провежда два пъти в седмицата – вторник и петък от 18.30 до 20.30 часа.
Цена: 250 лева. Начало: 29.04.14г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/79798/vecheren-kurs-po-italianski-ezik--a1

Слушалки OVLENG S-222 за Компютър с микрофон
Слушалки OVLENG S-222 за Компютър с микрофон
http://obiavidnes.com/obiava/79797/slushalki-ovleng-s-222-za-kompyutyr-s-mikrofon-

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:
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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/79796/razgovoren-angliyski

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

Phonetic

·

Speaking

·

Reading

·

Listening

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

Business course

·

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

Each level’s duration is 30 hours (45 min) / 15 sessions ( 90 min. ) – twice a week – 2 months . The price for session is 20 levas .
At the end of every level you could receive a certificate which are shown how many hours you attend and your personal language
abilities in Bulgarian .
For more information:
Phone . (02)953 08 87
0878 467 429
Address : Sofia ,Ivan Vazov distr. Bobotinov str. Bl.5
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/79795/bulgarian-for-foreigners

Руски език- Индивидуално и в малки групи
Езикова школа АБИЛИТИ организира индивидуално и групово обучение по Руски език в удобно за Вас време. Предлагаме
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посещения и в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи, като се използват и допълнителни
материали, съобразени с нуждите на обучаващите се.
Цена на индивидуално обручение - 10 лева на учебен час
Цена за участник в група - 150 лева за 30 учебни часа .
В цената са включени учебните материали .
Предлагаме :
- обучение за начинаещи
- обучение за напреднали
- обучение за подготовка за сертификатни нива
- обучение за деца и ученици
- обучение за подготовка за матура
- курсове по разговорен руски за поддържане на нивото на езикова компетентност .
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/79794/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/79793/razgovoren-angliyski-s-biznes-nasochenost

Слушалки OVLENG S-333 за Мобилни телефони с микрофон On/Off
Слушалки OVLENG S-333 за Мобилни телефони с микрофон On/Off
http://obiavidnes.com/obiava/79792/slushalki-ovleng-s-333-za-mobilni-telefoni-s-mikrofon-onoff-

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
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http://obiavidnes.com/obiava/77276/lesni-i-byrzi-pari-onlayn-ot-burzikreditibg-samo-za-vas-ot-500-do-1500-lv

Супер Бързи кредити от 500 до 1500 лв само на burzikrediti.bg
Лесни и бързи кредити на burzikrediti.bg
само за вас от 500 до 1500 лв.
Одобрение за 15 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Тел: 0877 99 99 60 burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/78016/super-byrzi-krediti-ot-500-do-1500-lv-samo-na-burzikreditibg

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

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.
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
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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

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/79790/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888112075-burgas

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/79789/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-pazardjik-plovdiv-sliven-haskovo-yambol-

Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни , НИВО А1
Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни , НИВО А1
Нови, по-ниски цени в „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Оксфорд” – “New English File”, безплатно
определяне на входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен
график и занятия в центъра на София.
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Цена: 350лв
Начало: 13.05.2014г. Дни за провеждане: вторник и четвъртък
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/79788/kurs-po-angliyski--ezik-za-studenti-i-vyzrastni--nivo-a1

Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, НИВО А2
Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, НИВО А2
Нови, по-ниски цени в „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Оксфорд” -“New English File”, безплатно
определяне на входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен
график и занятия в центъра на София.
Цена: 350лв
Начало 14.05.2014г. Дни за провеждане: сряда и петък
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/79787/kurs-po-angliyski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni-nivo-a2

Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, НИВО B1
Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, НИВО B1
Нови, по-ниски цени в „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Оксфорд” -“New English File”, безплатно
определяне на входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен
график и занятия в центъра на София.
Цена: 370лв
Начало 13.05.2014г. Дни за провеждане: вторник и четвъртък
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/79786/kurs-po-angliyski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni-nivo-b1

Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, НИВО B2
Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, НИВО B2
Нови, по-ниски цени в „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Оксфорд” -“New English File”, безплатно
определяне на входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен
график и занятия в центъра на София.
Цена: 370лв
Начало 14.05.2014г. Дни за провеждане: сряда и петък
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/79785/kurs-po-angliyski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni--nivo-b2

Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за ученици, НИВО А1
Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за ученици, НИВО А1
Нови, по-ниски цени в „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Оксфорд” – “Solutions”, безплатно определяне на
входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен график и
занятия в центъра на София.
Цена: 280лв
Начало: 14.05.2014г. Дни за провеждане: сряда и петък или събота и неделя
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/79784/kurs-po-angliyski-ezik-za-uchenici-nivo-a1

Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за ученици , НИВО А2
Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за ученици , НИВО А2
Нови, по-ниски цени в „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Оксфорд” – “Solutions”, безплатно определяне на
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входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен график и
занятия в центъра на София.
Цена: 280лв
Начало: 13.05.2014г. Дни за провеждане: вторник и четвъртък или събота и неделя
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/79783/kurs-po-angliyski-ezik-za-uchenici--nivo-a2

Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за ученици , НИВО В1
Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за ученици , НИВО В1
Нови, по-ниски цени в „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Оксфорд” – “Solutions”, безплатно определяне на
входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен график и
занятия в центъра на София.
Цена: 300лв
Начало: 14.05.2014г. Дни за провеждане: сряда и петък или събота и неделя
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/79782/kurs-po-angliyski-ezik-za-uchenici--nivo-v1

Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за ученици, НИВО В2
Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за ученици, НИВО В2
Нови, по-ниски цени в „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Оксфорд” – “Solutions”, безплатно определяне на
входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен график и
занятия в центъра на София.
Цена: 300лв
Начало: 13.05.2014г. Дни за провеждане: вторник и четвъртък или събота и неделя
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/79781/kurs-po-angliyski-ezik-za-uchenici-nivo-v2

Курс по НЕМСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, НИВО А1
Курс по НЕМСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, НИВО А1
Нови, по-ниски цени в „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Max Hueber” – “Shritte international”, безплатно
определяне на входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен
график и занятия в центъра на София.
Цена: 280лв
Начало: 13.05.2014г. Дни за провеждане: вторник и четвъртък
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/79780/kurs-po-nemski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni-nivo-a1

Курс по НЕМСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, НИВО А2
Курс по НЕМСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, НИВО А2
Нови, по-ниски цени в „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Max Hueber” – “Shritte international”, безплатно
определяне на входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен
график и занятия в центъра на София.
Цена: 280лв
Начало: 14.05.2014г. Дни за провеждане: сряда и петък
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/79779/kurs-po-nemski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni-nivo-a2

Курс по НЕМСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни , НИВО В1
Курс по НЕМСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни , НИВО В1
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Нови, по-ниски цени в „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Max Hueber” – “Shritte international”, безплатно
определяне на входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен
график и занятия в центъра на София.
Цена: 300лв
Начало: 13.05.2014г. Дни за провеждане: вторник и четвъртък
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/79778/kurs-po-nemski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni--nivo-v1

Курс по НЕМСКИ ЕЗИК за ученици , НИВО А1
Курс по НЕМСКИ ЕЗИК за ученици , НИВО А1
Нови, по-ниски цени в „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Max Hueber” – “Shritte international” или “Planet ”,
безплатно определяне на входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков
паспорт. Удобен график и занятия в центъра на София.
Цена: 280лв
Начало: 14.05.2014г. Дни за провеждане: сряда и петък или събота и неделя
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/79777/kurs-po-nemski-ezik-za-uchenici--nivo-a1

Курс по НЕМСКИ ЕЗИК за ученици , НИВО А2
Курс по НЕМСКИ ЕЗИК за ученици , НИВО А2
Нови, по-ниски цени в „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Max Hueber” – “Shritte international” или “ Planet
”, безплатно определяне на входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков
паспорт. Удобен график и занятия в центъра на София.
Цена: 280лв
Начало: 13.05.2014г. Дни за провеждане: вторник и четвърък или събота и неделя
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/79776/kurs-po-nemski-ezik-za-uchenici--nivo-a2

Курс по НЕМСКИ ЕЗИК за ученици , НИВО В1
Курс по НЕМСКИ ЕЗИК за ученици , НИВО В1
Нови, по-ниски цени в „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Max Hueber” – “Shritte international” или “ Planet
”, безплатно определяне на входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков
паспорт. Удобен график и занятия в центъра на София.
Цена: 300лв
Начало: 14.05.2014г. Дни за провеждане: сряда и петък или събота и неделя
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/79775/kurs-po-nemski-ezik-za-uchenici--nivo-v1

Курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за ученици, ниво А1
Курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за ученици, ниво А1
Нови, по-ниски цени в „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система “Echo”, безплатно определяне на входното ниво, 10 текущи теста и
сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен график и занятия в центъра на София.
Цена: 280лв
Начало: 14.05.2014г. Дни за провеждане: сряда и петък или събота и неделя
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/79774/kurs-po-frenski-ezik-za-uchenici-nivo-a1

Курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за ученици, ниво А2
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Курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за ученици, ниво А2
Нови, по-ниски цени в „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система “Echo”, безплатно определяне на входното ниво, 10 текущи теста и
сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен график и занятия в центъра на София.
Цена: 280лв
Начало: 13.05.2014г. Дни за провеждане: вторник и четвъртък или събота и неделя
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/79773/kurs-po-frenski-ezik-za-uchenici-nivo-a2

Курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за ученици, ниво В1
Курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за ученици, ниво В1
Нови, по-ниски цени в „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система “Echo”, безплатно определяне на входното ниво, 10 текущи теста и
сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен график и занятия в центъра на София.
Цена: 300лв
Начало: 14.05.2014г. Дни за провеждане: сряда и петък или събота и неделя
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/79772/kurs-po-frenski-ezik-za-uchenici-nivo-v1

Курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за ученици, ниво В2
Курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за ученици, ниво В2
Нови, по-ниски цени в „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система “Echo”, безплатно определяне на входното ниво, 10 текущи теста и
сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен график и занятия в центъра на София.
Цена: 300лв
Начало: 13.05.2014г. Дни за провеждане: вторник и четвъртък или събота и неделя
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/79771/kurs-po-frenski-ezik-za-uchenici-nivo-v2

Курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, ниво А1
Курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, ниво А1
Нови, по-ниски цени в „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система “Echo”, безплатно определяне на входното ниво, 10 текущи теста и
сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен график и занятия в центъра на София.
Цена: 350лв
Начало: 13.05.2014г. Дни за провеждане: вторник и четвъртък
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/79770/kurs-po-frenski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni-nivo-a1

Курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, ниво А2
Курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, ниво А2
Нови, по-ниски цени в „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система “Echo”, безплатно определяне на входното ниво, 10 текущи теста и
сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен график и занятия в центъра на София.
Цена: 350лв
Начало: 14.05.2014г. Дни за провеждане: сряда и петък.
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/79769/kurs-po-frenski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni-nivo-a2

Курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, ниво В1
Курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, ниво В1
Нови, по-ниски цени в „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система “Echo”, безплатно определяне на входното ниво, 10 текущи теста и
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сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен график и занятия в центъра на София.
Цена: 370лв
Начало: 13.05.2014г. Дни за провеждане: вторник и четвъртък
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/79768/kurs-po-frenski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni-nivo-v1

Курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, ниво В2
Курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, ниво В2
Нови, по-ниски цени в „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система “Echo”, безплатно определяне на входното ниво, 10 текущи теста и
сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен график и занятия в центъра на София.
Цена: 370лв
Начало: 14.05.2014г. Дни за провеждане: сряда и петък.
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/79767/kurs-po-frenski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni-nivo-v2

АВТОКОМПРЕСОР ЗА ГУМИ и др. ** 19 лв.
КОМПРЕСОР ЗА АВТОМОБИЛНИ ГУМИ и др.
Компресорът се захранва от запалката на автомобила 12V и се използва за напомпване на автомобилни гуми,
велосипеди, топки, гумени дюшеци, надувни играчки и др.
ХАРАКТЕРИСТИКА:
- дължина на захранващия кабел 3 м;
- принадлежности: манометър, 2 дюзи и игла за топки;
- размери: 13,5х7,5х12 см.;
- тегло 460 гр.;
Помпата се използва до 15 мин. и след почивка 5 мин. продължава помпането.
Мини компресорът не се използва за камиони, ремаркета, трактори и др. изискващи високо налягане на гумите.
Гаранция 1 г. Сертификат СЕ
Произход: Китай
ШОКОВА ЦЕНА: 19 лв.
ПОКУПКИ
София, пазар "Борово", павилион 12
(срещу входа на супер Европа)
или по куриер на Еконт Експрес с наложен платеж; такса при получаване
от офиса 3,80 лв., до адрес 5,70 лв. и получаване на следващия ден, а до селища без офис на Еконт такса 7,00 лв. и
получаване до 3 работни дни.
Куриерската такса е с намаление -20%!
КОНТАКТИ
0887/255 692; 02/855 2635
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ
www.albo-bg.com
www.albobg.com
http://obiavidnes.com/obiava/79766/avtokompresor-za-gumi-i-dr--19-lv

Слушалки SteelSeries Siberia V2 Dota2 Edition
Слушалки SteelSeries Siberia V2 Dota2 Edition, микрофон
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http://obiavidnes.com/obiava/79652/slushalki-steelseries-siberia-v2-dota2-edition

19.5" (49.53 cm) AOC e2060Swd
19.5" (49.53 cm) AOC e2060Swd, HD+ LED, 5ms, 20 000 000:1, 250cd/m2, DVI (HDCP), TCO 6.0, черен, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/79760/195-4953-cm-aoc-e2060swd

23.6" (59.94 cm) AOC e2450Swdak
23.6" (59.94 cm) AOC e2450Swdak, FULL HD LED, 5ms, 20 000 000:1, 250cd/m2, DVI (HDCP), колонки, черен, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/79759/236-5994-cm-aoc-e2450swdak

27" (68.58 cm) AOC i2757Fm - myPlay
27" (68.58 cm) AOC i2757Fm - myPlay, IPS панел, FULL HD LED, 5ms, 20 000 000:1, 250cd/m2, 2x HDMI, колонки, TCO 5.0,
3г.
http://obiavidnes.com/obiava/79758/27-6858-cm-aoc-i2757fm---myplay

11.6" (29.46 cm) Acer V5-122P-42154G50nss
11.6" (29.46 cm) Acer V5-122P-42154G50nss, сребрист, двуядрен AMD A4-1250 1 GHz, сензорен мултитъч HD LED Display,
4GB, 500GB, USB3.0, Windows 8.1, 1.38kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/79757/116-2946-cm-acer-v5-122p-42154g50nss

15.6" (39.62 cm) ACER Aspire E1-530G-21174G1TMnrr
15.6" (39.62 cm) ACER Aspire E1-530G-21174G1TMnrr, червен, двуядрен Intel® Pentium® 2117U 1.8 GHz, HD LED Display &
GeForce 820M 1GB DDR3 (HDMI), 4GB, 1TB, USB3.0, Linux, 2.35kg, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/79756/156-3962-cm-acer-aspire-e1-530g-21174g1tmnrr

Ремонт на дограма
Производство и монтаж на PVC и алуминиева дограма, фасади и покривни конструкции, стъклени витрини и зимни
градини.
http://obiavidnes.com/obiava/79755/remont-na-dograma

15.6" (39.62 cm) ACER Aspire E1-530G-21174G50Mnrr
15.6" (39.62 cm) ACER Aspire E1-530G-21174G50Mnrr, червен, двуядрен Intel® Pentium® 2117U 1.8 GHz, HD LED Display &
GeForce 820M 1GB DDR3 (HDMI), 4GB, 500GB, USB3.0, Linux, 2.35kg, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/79754/156-3962-cm-acer-aspire-e1-530g-21174g50mnrr

15.6" (39.62 cm) Acer Aspire E1-532-29574G1TMnrr
15.6" (39.62 cm) Acer Aspire E1-532-29574G1TMnrr, червен, двуядрен Intel® Celeron® 2957U 1.4 GHz, HD LED Display
(HDMI), 4GB, 1ТB, USB3.0, Linux, 2.35kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/79753/156-3962-cm-acer-aspire-e1-532-29574g1tmnrr

15.6" (39.62 cm) ASUS N550JK-CN019D
15.6" (39.62 cm) ASUS N550JK-CN019D, четириядрен Haswell Intel™ Core i7 4700HQ 2.4/3.4 GHz, IPS панел, FULL HD LED
Display & GeForce GTX 850M 2GB DDR3 (miniDP & HDMI), 8GB, 1TB 7200rpm, 3x USB3.0, no OS, 2.6kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/79752/156-3962-cm-asus-n550jk-cn019d

15.6" (39.62 cm) ASUS N550JK-CN023H
15.6" (39.62 cm) ASUS N550JK-CN023H, четириядрен Haswell Intel™ Core i7 4700HQ 2.4/3.4 GHz, IPS панел, FULL HD LED
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Display & GeForce GTX 850M 4GB DDR3 (miniDP & HDMI), 8GB, 1TB, Blu-Ray Combo, 3x USB3.0, Windows 8.1, 2.6kg, 2г.
гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/79751/156-3962-cm-asus-n550jk-cn023h

вътрешни ремонти на апартаменти
БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКС, цени, кв. м. на място. Облепване опаковане,безплатно. Пребоядисване освежаване,
ремонтни услуги на жилища и др.
НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ вие избирате с какво можем да сме ви полезни
Работим само като бояджии чисто и качествено
на добри цени, до завършени окончателен вид.
Отстраняване на пукнатини
дребно подкорущено и петна от влага.
Боядисване с всички видове бои, латекс блажно лакове.
При необходимост прешпакловане с всички видове шпакловки
според конкретния случаи за постигане наи доброто
качество удовлетворяващо клиента.
http://obiavidnes.com/obiava/79750/vytreshni-remonti-na-apartamenti

Частна Детективска агенция-Фокс-Детективски Услуги Благоевград
Частна Детективска агенция-Фокс.
Дейността на детективска агенция Фокс се извършва
на територията на цяла България, напълно дискретно!
-Разкрива изневери,издирва личности
-фирмено разследване и бизнес проблеми,
-Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.
-Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация.
- и други...
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана от Детективска Агенция Фокс с
бивши служители на МВР и дългогодишен опит!
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
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/79749/chastna-detektivska-agenciya-foks-detektivski-uslugi-blagoevgrad

Детективск
Частна Детективска агенция-Фокс.
Дейността на детективска агенция Фокс се извършва
на територията на цяла България, напълно дискретно!
-Разкрива изневери,издирва личности
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-фирмено разследване и бизнес проблеми,
-Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.
-Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация.
- и други...
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана от Детективска Агенция Фокс с
бивши служители на МВР и дългогодишен опит!
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/79748/detektivska-agenciya-foks-sofiya-plovdiv-pazardjik-stara-zagora-haskovo

15.6" (39.62 cm) ASUS X551MA-SX045D
15.6" (39.62 cm) ASUS X551MA-SX045D, черен, четириядрен Pentium® N3520 2.17/2.42GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB,
1TB, USB3.0, Free DOS, 2.15kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/79747/156-3962-cm-asus-x551ma-sx045d

15.6" (39.62 cm) ASUS X551MA-SX051D
15.6" (39.62 cm) ASUS X551MA-SX051D, черен, четири-ядрен Intel® Celeron® N2920 1.86/2.0 GHz, HD LED Display (HDMI),
4GB, 750GB, USB3.0, Free DOS, 2.15kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/79746/156-3962-cm-asus-x551ma-sx051d

хижа Бонсови поляни
Туристическа хижа, близо до София, на прекрасно място, вкусна кухня, пълен отдих сред Люлин планина.
http://obiavidnes.com/obiava/79667/hija-bonsovi-polyani

17.3" (43.94 cm) ASUS X75VB-TY095 +подарък чанта
17.3" (43.94 cm) ASUS X75VB-TY095 +подарък чанта, двуядрен Intel® Pentium® 2020M 2.40GHz, HD+ LED Display &
GeForce GT 740M 2GB DDR3 (HDMI), 4GB, 1TB, USB3.0, no OS, 3.0kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/79745/173-4394-cm-asus-x75vb-ty095-podaryk-chanta

15.6" (39.62 cm) HP 250 (F0Y77EA) +подарък чанта
15.6" (39.62 cm) HP 250 (F0Y77EA) +подарък чанта, четириядрен Pentium® N3510 2.0GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB,
750GB, Free DOS, 2.45kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/79744/156-3962-cm-hp-250-f0y77ea-podaryk-chanta
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15.6" (39.62 cm) HP 250 (F0Y79EA) +подарък чанта
15.6" (39.62 cm) HP 250 (F0Y79EA) +подарък чанта, двуядрен Celeron® N2810 2.0GHz, HD LED Display (HDMI), 2GB,
500GB, Free DOS, 2.45kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/79743/156-3962-cm-hp-250-f0y79ea-podaryk-chanta

Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-Studio
Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe 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/79742/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 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/79741/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 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/79740/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 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/79739/video-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientski-balov

Професионален грим
Професионален грим. Вечерен, дневен и сватбен грим.
http://obiavidnes.com/obiava/79738/profesionalen-grim

3D проектиране на сгради и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране
на сгради.
3D проектиране на сгради и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради. 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/79737/3d-proektirane-na-sgradi-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proek

3D проектиране на сгради и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране
на сгради.
3D проектиране на сгради и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради. 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
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http://obiavidnes.com/obiava/79736/3d-proektirane-na-sgradi-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proek

3D проектиране на сгради и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране
на сгради.
3D проектиране на сгради и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради. 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/79735/3d-proektirane-na-sgradi-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proek

15.6" (39.62 cm) HP 250 (F0Y96EA) +подарък чанта
15.6" (39.62 cm) HP 250 (F0Y96EA) +подарък чанта, четириядрен Pentium® N3510 2.0GHz, HD LED Display (HDMI), 2GB,
750GB, Free DOS, 2.45kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/79734/156-3962-cm-hp-250-f0y96ea-podaryk-chanta

Йонизираща душ-слушалка с филтър от германий и турмалин
Йонизираща душ-слушалка с филтър от германий и турмалин – за домашна спа-терапия с йонизирана по естествен път
(под действието на природни минерали) вода и 8 режима воден масаж. За преодоляване на стреса и умората на тялото и
възстановяване на енергийния баланс, за хидратирана гладка кожа и свежа коса, за стимулиране на кръвообръщението и
подобряване на съня, за пречистване на водата от хлор, токсини и бактерии, за предпазване от кожни заболявания. Само
срещу 33 лв. с ДДС. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти www.Tehnomag.net или на тел.
02/8298504, 02/422 422 8, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
Промоцията е валидна до 1 май 2014г.!
http://obiavidnes.com/obiava/79733/yonizirashta-dush-slushalka-s-filtyr-ot-germaniy-i-turmalin

Детоксикатор ПЛЮС подарък електрод
Детоксикатор (уред за йонна водна детоксикация и инфрачервена терапия) - Детоксикаторът е високотехнологично
устройство, което помага на човешкото тяло да се пречиства само от натрупани отпадни материали и метали, които
се извличат през ходилата във водна йонизирана следа. Можете да го използвате сами - употребата му не изисква
никаква специална подготовка.Инфрачервената терапия облекчава мускулните болки, подобрява клетъчните функции и
засилва кръвообращението. В комплекта: основен електронен модул за задаване и управление на две независими функции:
йонна детоксикация и инфрачервена терапия - 1 бр., Електропроводима гривна - 1 бр., Електрод за водна детоксикация
(консуматив - за около 40 процедури) - 1 бр., Захранващ кабел - 1 бр., Колан за инфрачервена терапия - 1 бр., Инструкции
за употреба на български език, Алуминиево куфарче за съхранение и транспортиране. Подробности в www.TehnoMag.net
или на тел. 02/422 422 8, 0884 386878
Подарък втори ЕЛЕКТРОД само до 01 май 2014г.
http://obiavidnes.com/obiava/79732/detoksikator-plyus-podaryk-elektrod

Комплексна въздухопречиствателна система "8 в 1"
С антиалергично и антибактериално действие. За ефективно отстраняване на миризми, дим, прах, тежки метали,
алергени и всякакви други замърсявания на въздуха в затворени жилищни помещения, спални, офиси. С H.E.P.A., активен
карбонов и фотокатализационни филтри, плюс озонатор, йонизатор, вентилатор и ароматизатор. CE сертифициран. За
подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/79731/kompleksna-vyzduhoprechistvatelna-sistema-8-v-1

Плазмен въздухочистител, комбиниран с озонатор за въздух и вода
Плазмен въздухочистител, комбиниран с озонатор за въздух и вода – последно поколение технология за пречистване и
стерилизиране на въздуха в помещението. Без консумативи. Плюс функция за озониране на вода и дълбоко пречистване на
хранителни продукти.Този многофункционален уред, освен за домашни условия, се препоръчва за ползване и в здравни, и
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медицински заведения, биохимични лаборатории, аптеки, детски градини, училища, магазини, хотели, ресторанти и др. За
подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/79730/plazmen-vyzduhochistitel-kombiniran-s-ozonator-za-vyzduh-i-voda

Бидета - различни модели от ТехноМаг
Приставка биде за топла и студена вода с 2 дюзи - приятен италиански дизайн с елегантна и удобна странична метална
ръкохватка-смесител за едновременно управление на температурата и силата на водната струя. С въртящ ключ за
избор от 3 възможни функции (1.Нормално задно измиване; 2.Дамско измиване; 3.Миене на дюзите). С две скрити
подвижни дюзи. В пълен комплект с необходимите за монтажа водни съединители и маркучи. Съвместимо с нормалните
тоалетни чинии. За съжаление, все още много хора у нас смятат едва ли не за лукс бидето в тоалетната. И не си дават
сметка, че с него могат да се отърват и забравят за модерните болести на седящите хора, като хемороиди, инфекции на
дебелото черво, запек, уретрит, цистит и т.н. (Доказано е, не е просто реклама)! За подробности и поръчки посетете
www. TehnoMag.net или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/79729/bideta---razlichni-modeli-ot-tehnomag

Български език за чужденци
Езикова школа АБИЛИТИ предлага индивидуално и групово обучение по български език за чужденци с работни езици :
- английски
-френски
-немски
- руски ,
Обучението обхваща всички нива – от начално (А1) до експертно( С2) .
Ако имате бизнес в България , купили сте си имот или просто сте решили да живеете тук , наложително е да говорите
български във вашите ежедневни контакти .
В учебния процес вие не само ще учите български , но и ще се запознаете с бита и обичаите , особеностите и
народопсихологията на българите . Ще придобиете представа за общественото , културното , икономическото и
историческото развитие на България – всичко това е с цел да се постигне максимален комфорт за по- добра и бърза
адаптация в новата чуждо езикова среда .
Школа Абилити предлага собствена учебна система , която се предоставя безплатно на курсистите .
Методиката , която предлагаме е актуална и съвременна . Тя е базирана на комуникативния подход и логическото
усвояване на необходимия лексикално – граматически и фонетичен материал . На курсистите се предоставя комплексно :
·
Грамматика
·

Фонетика

·

Разговор

·

Четене

·

Слушане

При индивидуалното обучение методиката е съобразена с индивидуалните потребности , особености и професия на
курсиста . То се провежда в удобно за курсиста време , както и има вариант за посещения на преподавател във вашия
офис .
Школа Абилити предлага няколко програми за изучаване на български език от чужденци .
·
общ курс по български
·

бизнес курс

·

разговорен курс за усъвършенстване на езиковите умения .

Продължителността на обучение за всяко ниво е 30 учебни часа / 15 академични / . два пъти в седмицата – 2 месеца .
Цената на академичен час / два учебни / е 20 лева.
При завършване на всяко ниво , се издава удостоверение , в което са посочени броят часове и нивото на езикова
компетентност на всеки курсист .
Всички учебни материали са включени в цената .
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Български език за чужденци
Езикова школа АБИЛИТИ предлага индивидуално и групово обучение по български език за чужденци с работни езици :
- английски
-френски
-немски
- руски ,
Обучението обхваща всички нива – от начално (А1) до експертно( С2) .
Ако имате бизнес в България , купили сте си имот или просто сте решили да живеете тук , наложително е да говорите
български във вашите ежедневни контакти .
В учебния процес вие не само ще учите български , но и ще се запознаете с бита и обичаите , особеностите и
народопсихологията на българите . Ще придобиете представа за общественото , културното , икономическото и
историческото развитие на България – всичко това е с цел да се постигне максимален комфорт за по- добра и бърза
адаптация в новата чуждо езикова среда .
Школа Абилити предлага собствена учебна система , която се предоставя безплатно на курсистите .
Методиката , която предлагаме е актуална и съвременна . Тя е базирана на комуникативния подход и логическото
усвояване на необходимия лексикално – граматически и фонетичен материал . На курсистите се предоставя комплексно :
·
Грамматика
·

Фонетика

·

Разговор

·

Четене

·

Слушане

При индивидуалното обучение методиката е съобразена с индивидуалните потребности , особености и професия на
курсиста . То се провежда в удобно за курсиста време , както и има вариант за посещения на преподавател във вашия
офис .
Школа Абилити предлага няколко програми за изучаване на български език от чужденци .
·
общ курс по български
·

бизнес курс

·

разговорен курс за усъвършенстване на езиковите умения .

Продължителността на обучение за всяко ниво е 30 учебни часа / 15 академични / . два пъти в седмицата – 2 месеца .
Цената на академичен час / два учебни / е 20 лева.
При завършване на всяко ниво , се издава удостоверение , в което са посочени броят часове и нивото на езикова
компетентност на всеки курсист .
Всички учебни материали са включени в цената .
За повече информация :
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
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http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/79727/bylgarski-ezik-za-chujdenci

15.6" (39.62 cm) HP 250 (F0Z42EA)
15.6" (39.62 cm) HP 250 (F0Z42EA), двуядрен Celeron® N2810 2.0GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB, 500GB, Free DOS,
2.45kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/79726/156-3962-cm-hp-250-f0z42ea

Бизнес английски- ПЪРВО ниво
Езикова школа Абилити организира обучение по бизнес английски - ПЪРВО ниво – индивидуално и в малки групи .
Часовете са съобразени със свободното време на курсистите . Занятията се провеждат по системата Market Leader –
Elementary .
Цена 250 лв.Продължителност -50 учебни часа. В цената не е включена цената на учебника .
Предлагаме квалифицирани препсдаватели , аудио и видео уроци.
За повече информация :
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/79725/biznes-angliyski--pyrvo-nivo

Френски език - Индивидуално обучение
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуално обучение по Френски език в удобно за Вас време. Предлагаме
посещения и в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи , като се използват и допълнителни
материали, съобразени с нуждите на обучаващите се. Предлагаме различни отстъпки и възможност за разсрочено
плащане.
Цена 10 лева на учебен час
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/79724/frenski-ezik---individualno-obuchenie

Английски език - Индивидуално обучение и в малки групи
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуално обучение по Английски език в удобно за Вас време. Предлагаме
посещения в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и допълнителни
материали, съобразени с нуждите на обучаващите се. Предлагаме различни отстъпки и възможност за разсрочено
плащане.
Ние предлагаме работа mо водещи учебни системи :
-общ английски – New Headway – всички нива
-общ английски с интерактивна насоченост – Cutting Edge – всички нива
- бизнес атглийски – Market leader – всички нива
-подготовка за сертификат
- подготовка за кандидат-студентски изпит
-разговорен английски – системите на Oxford University
Цена 10 лева на учебен час
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
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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/79723/angliyski-ezik---individualno-obuchenie-i-v-malki-grupi

Английски език - Индивидуално обучение и в малки групи
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуално обучение по Английски език в удобно за Вас време. Предлагаме
посещения в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и допълнителни
материали, съобразени с нуждите на обучаващите се. Предлагаме различни отстъпки и възможност за разсрочено
плащане.
Ние предлагаме работа mо водещи учебни системи :
-общ английски – New Headway – всички нива
-общ английски с интерактивна насоченост – Cutting Edge – всички нива
- бизнес атглийски – Market leader – всички нива
-подготовка за сертификат
- подготовка за кандидат-студентски изпит
-разговорен английски – системите на Oxford University
Цена 10 лева на учебен час
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/79722/angliyski-ezik---individualno-obuchenie-i-v-malki-grupi

Английски език - Индивидуално обучение и в малки групи
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуално обучение по Английски език в удобно за Вас време. Предлагаме
посещения в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и допълнителни
материали, съобразени с нуждите на обучаващите се. Предлагаме различни отстъпки и възможност за разсрочено
плащане.
Ние предлагаме работа mо водещи учебни системи :
-общ английски – New Headway – всички нива
-общ английски с интерактивна насоченост – Cutting Edge – всички нива
- бизнес атглийски – Market leader – всички нива
-подготовка за сертификат
- подготовка за кандидат-студентски изпит
-разговорен английски – системите на Oxford University
Цена 10 лева на учебен час
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/79721/angliyski-ezik---individualno-obuchenie-i-v-malki-grupi

15.6" (39.62 cm) HP 255-6U (F0Z61EA)
15.6" (39.62 cm) HP 255-6U (F0Z61EA), двуядрен AMD E1-2100 1.0 GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB, 500GB, USB3.0,
Windows 8.1, 2.5kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/79720/156-3962-cm-hp-255-6u-f0z61ea
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Трайно обезкосмяване
Трайно обезкосмяване - предлагаме крем, атакуващ корена на космите, спиращ тяхното хранене, от което в рамките на
един - два месеца косъма залинява и опада. Кремът е безвреден и дава много добри резултати в рамките на един - два
месеца. Потходящ е и за интимните части на тялото. GSM 0887918347 mirabg@abv.bg Skype - arabescvt
www.arabescbg.tk
http://obiavidnes.com/obiava/79719/trayno-obezkosmyavane

Трайно обезкосмяване
Трайно обезкосмяване - предлагаме крем, атакуващ корена на космите, спиращ тяхното хранене, от което в рамките на
един - два месеца косъма залинява и опада. Кремът е безвреден и дава много добри резултати в рамките на един - два
месеца. Потходящ е и за интимните части на тялото. GSM 0887918347 mirabg@abv.bg Skype - arabescvt
www.arabescbg.tk
http://obiavidnes.com/obiava/79718/trayno-obezkosmyavane

Задочен курс по класически масаж, акупресура и рефлексотерапия
Задочен курс по класически масаж, акупресура и рефлексотерапия Съдействие за получаване на диплома валидна в цял
свят GSM 0887918347 mirabg@abv.bg Skype - arabescvt www.arabescbg.tk
http://obiavidnes.com/obiava/79717/zadochen-kurs-po-klasicheski-masaj-akupresura-i-refleksoterapiya

Задочен курс по маникюр педикюр и ноктопластика
Задочен курс по маникюр педикюр и ноктопластика
Съдействие за получаване на диплома валидна в цял свят 0887918347 mirabg@abv.bg Skype - arabescvt www.arabescbg.tk
http://obiavidnes.com/obiava/79716/zadochen-kurs-po-manikyur-pedikyur-i-noktoplastika

Турмалинова чаша
Турмалинова чаша
Турмалинова „оздравителна” чаша с функция за неутрализиране на примесите и активация на водата
Тази чаша е разработена на основата на съвременните нанотехнологии с използването на специален минерал,
който е способен за кратко време да очисти водата и да активира нейните полезни свойства.
Колкото по дълго се съхранява водата в тази чаша, толкова по-активна става тя.
Това става благодарение на кристалите турмалин, които се намират на дъното ? .
Турмалинът излъчва инфрачервени вълни, предизвиква ядрено-магнитен резонанс и превръща макро молекулите на водата
в микромолекули.
Тази вода в цял свят се нарича ниско молекулярна вода.
Характеристики на водата: повишени разтварящи, разграждащи и обменни действия.
Функции на чашата:
· има мощна антибактериална функция;
· ефективно унищожава стафилококите във водата;
· няколко пъти намалява съдържанието на такива вредни вещества като олово и флуорит.
Продължителното използване на такава вода помага за:
· активация на клетките;
· намаляване на киселинността в кръвта;
· подобряване на микроциркулацията;
· нормализиране на артериалното налягане;
· извеждане на шлаките и токсините от организма;;
· отстраняване на запек
Интернет магазини
www.bgmag.net
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www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/79715/turmalinova-chasha

Заем до заплата
Заем до заплата от 100 до 500 лв. Кандидатстване онлайн. Отговор в рамките на работния ден.
www.malkizaemi.wix.com/radex
http://obiavidnes.com/obiava/79714/zaem-do-zaplata

Пейнт Зуум-пистолет за супер бързо и гладко боядисване
Пейнт Зуум - пистолет за супер бързо и гладко боядисване с професионална прецизност!
Забравете разплискващите се кофи и вани за боя!
* 3 режима на пръскане - за вертикално или хоризонтално боядисвате
* регулируемата ширина на разпръскване
* прецизно боядисване на трудно достъпни места
* за всякакви бои и повърхности!
Пистолетът за боядисване Пейнт Зум е направен от висококачествени, супер здрави и ултра леки материали и мощен
мотор от 600 вата.
Боядисвате с всички видове бои, върху всякакви повърхности
* стени
* тухли
* ламперия
* бетон
* масивно дърво и др.
С Пейнт Зум
* спестявате пари,
* изразходвате по-малко боя
* покритивате фино, гладко и равномерно
Такова качество е невъзможно да се постигне с четка и валяк!
Боядисвайте лесно с Пейнт Зум!
Гаранция 12м
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/79713/peynt-zuum-pistolet-za-super-byrzo-i-gladko-boyadisvane

Терапевтичен апарат за повлияване на дископатии
Терапевтичен апарат за повлияване на дископатии
Терапевтичен апарат за физиотерапевтично лечение на болки в гърба, дискова херния
ДИСКОПАТИЯ , ошипяване на гръбнака, деформации на гръбначните дискове, дископатии !!!
Уред за терапия на кръста и гръбначния стълб .
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АШИ ЕЛЕКТРОДИ
ИНФРАЧЕРВЕНА ТЕРАПИЯ
МАГНИТНА ТЕРАПИЯ
ТОПЛИННА АКУПУНКТУРНА ТЕРАПИЯ
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/79712/terapevtichen-aparat-za-povliyavane-na-diskopatii

Маса за лаптоп с вграден охладител E-table
Маса за лаптоп с вграден охладител E-table
Сгъваема маса за лаптоп с вграден охладител E-table! В леглото, на двора, на терасата, в парка
Характеристики:
Съвместима с всеки модел лаптоп;
Размери в сгънато положение: 285х316х36 мм;
Височина от 200 до 310 мм - регулируеми крака;
Размери на плота: 560x316 мм;
Подложка за мишка;
Поставка за чаша, химикал или молив;
2 вентилатора;
USB кабел/ конектор
Тегло: 1.5 кг;
Поддържано тегло: 25 кг.

Описание:
Лека, сгъваема и се инсталира за секунди.
Здрава и стабилна.
Голяма работна площ.
Възможност за регулиране наклона на поставката за лаптоп, за максимално удобство при работа.
Специален дизайн, предпазващ от прегряване на лаптопа с вградени вентилатори.
Поставка за чаша, химикал или молив.
http://obiavidnes.com/obiava/79711/masa-za-laptop-s-vgraden-ohladitel-e-table

Компютърно проектиране и сглобяване на къщи
С него лесно и практично се изграждат проекти. При използване на подходящите компютърни програми изработката на
проект може да се извърши само за няколко дни. Нашият проектантски екип има опит в разработването на множество
такива проекти и не само на къщи с и на търговски обекти. Цена: 15 лв / м2.
http://obiavidnes.com/obiava/79710/kompyutyrno-proektirane-i-sglobyavane-na-kyshti

15.6" (39.62 cm) HP 255-6U (F0Z71EA)
15.6" (39.62 cm) HP 255-6U (F0Z71EA), четириядрен AMD A4-5000 1.5 GHz, HD LED Display (HDMI), 2GB, 500GB, USB3.0,
Free DOS, 2.5kg, 2г. гаранция
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http://obiavidnes.com/obiava/79709/156-3962-cm-hp-255-6u-f0z71ea

АВТОКОМПРЕСОР ЗА ГУМИ и др. ** 19 лв.
КОМПРЕСОР ЗА АВТОМОБИЛНИ ГУМИ и др.
Компресорът се захранва от запалката на автомобила 12V и се използва за напомпване на автомобилни гуми,
велосипеди, топки, гумени дюшеци, надувни играчки и др.
ХАРАКТЕРИСТИКА:
- дължина на захранващия кабел 3 м;
- принадлежности: манометър, 2 дюзи и игла за топки;
- размери: 13,5х7,5х12 см.;
- тегло 460 гр.;
Помпата се използва до 15 мин. и след почивка 5 мин. продължава помпането.
Мини компресорът не се използва за камиони, ремаркета, трактори и др. изискващи високо налягане на гумите.
Гаранция 1 г. Сертификат СЕ
Произход: Китай
ШОКОВА ЦЕНА: 19 лв.
ПОКУПКИ
София, пазар "Борово", павилион 12
(срещу входа на супер Европа)
или по куриер на Еконт Експрес с наложен платеж; такса при получаване
от офиса 3,80 лв., до адрес 5,70 лв. и получаване на следващия ден, а до селища без офис на Еконт такса 7,00 лв. и
получаване до 3 работни дни.
Куриерската такса е с намаление -20%!
КОНТАКТИ
0887/255 692; 02/855 2635
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ
www.albo-bg.com
www.albobg.com
http://obiavidnes.com/obiava/79708/avtokompresor-za-gumi-i-dr--19-lv

15.6" (39.62 cm) HP 255-6U (F0Z73EA)
15.6" (39.62 cm) HP 255-6U (F0Z73EA), двуядрен AMD E1-2100 1.0 GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB, 500GB, USB3.0, Free
DOS, 2.5kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/79707/156-3962-cm-hp-255-6u-f0z73ea

15.6" (39.62 cm) HP ProBook 450 (F7X41EA)
15.6" (39.62 cm) HP ProBook 450 (F7X41EA), двуядрен Haswell Core i5 4200M 2.5/3.1 GHz, HD LED Display & AMD Radeon
HD 8750M 2GB DDR3 (HDMI), 8GB, 1TB, 2x USB3.0, Free DOS, 2.4kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/79706/156-3962-cm-hp-probook-450-f7x41ea

17.3" (43.94 cm) HP 470 G1 (E9Y68EA) +подарък чанта
17.3" (43.94 cm) HP 470 G1 (E9Y68EA) +подарък чанта, двуядрен Haswell Core i5 4200M 2.5/3.1 GHz, HD+ LED Display &
AMD Radeon HD 8750M 2GB DDR3 (HDMI), 8GB, 750GB, 2x USB3.0, Free DOS, 2.87kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/79705/173-4394-cm-hp-470-g1-e9y68ea-podaryk-chanta
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Универсален калъф за таблет до 7" (17.78 см)
Универсален калъф за таблет до 7" (17.78 см), черен
http://obiavidnes.com/obiava/79704/universalen-kalyf-za-tablet-do-7-1778-sm

Уеб камера Logitech HD Webcam C525
Уеб камера Logitech HD Webcam C525, 720p HD, микрофон
http://obiavidnes.com/obiava/79703/ueb-kamera-logitech-hd-webcam-c525

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

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.
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

Форум за избори в България - bgizbori.eu
Онлайн форум за изборите през месец май 2014. Актуална информация за политическите сили, които ще са представени
на изборите. Прочетете мненията на лидерите на политическите партии преди предстоящите Евроизбори 2014!
http://obiavidnes.com/obiava/79702/forum-za-izbori-v-bylgariya---bgizborieu

Изборите в България
Интересен интернет сайт за Избори 2014. Прочетете актуалните новини около политическия живот и партиите в
България! В портала ще намерите и последни прогнози, анализи и анкети за изборите.
http://obiavidnes.com/obiava/79701/izborite-v-bylgariya

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

Адвокат имоти в София
Адвокатът подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните законни интереси и права.
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http://obiavidnes.com/obiava/79700/advokat-imoti-v-sofiya

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-

ПРЕДЛАГАМ ДОПЪЛНИТЕЛНА РАБОТА ПО ИНТЕРНЕТ
Търсим хора за надомна дейност от цялата страна.Можете да я извършвате от дома си,от офиса си в удомно за вас
време.Това е най-реалното предложение за изкарване на пари чрез интернет.В нашия сайт щте намерите подробно
информация за какво точно се състои дейността и какви са условията за започване,вижте в сайта ни
www.partybux.ovo.bg или се свържете с нас по скайп име на obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/79699/predlagam-dopylnitelna-rabota-po-internet

ЗАКОННА И СИГУРНА ПЕЧАЛБА ПО ИНТЕРНЕТ
Аз се занимавам с PTC вече 18 месеца и си докарвам по около 300$ на месец. Работата е лесна и дстъпна за всеки, който
има желание да се занимава както и достатъчно свободно време пред компютъра. Около 1 час на ден е напълно
достатъчен, за да взимате средната работна заплата в България. Това не са "лесни пари" както много лъжливи обяви в
интернет пространството гласят. За сметка на това обаче можем да сме убедени, че ще си получим парите на 100%.
Няма ограничение на това колко можем да печелим, може да взимаме по 50$ на месец, може и по 500$. На запад има
хора, които правят по над 3000 само от PTC. Ако сте заинтересовани и искате повече информация прегледайте сайта
www.partybux.ovo.bg или ни пишете на Skype име obqva10 Сложил съм и ДОКАЗАТЕЛСТВА за извършените плащания
Поздрави, Галин Кръстев :)
http://obiavidnes.com/obiava/79698/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

НАБИРАМЕ УЧАСТНИЦИ ЗА ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТ
Разнообразете живота си ако ви е скучно и висите цял ден в нета.Спечелете допълнителни приходи като участвате в
нашият мащабен проект,където ще ви научим как да печелите приходи от интернет и ще получите пълна подкрепа по
Skype от наша страна за повече информация пишете ни на Skype име obqva10 или посетете сайта ни www.partybux.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/79697/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt

СИГУРНА РАБОТА
Предлагаме ви сигурна работа по интернет небходимо ви е само 30 мин. на ден.Допълнете свободното си време и
увеличете доходите си.Работата е лесна и всеки може да се справи с лекота.Можете да работите от дома си или офиса
ви.В нашия сайт можете да намерите подробности как се плаща и всичко което ви интересува вищте в сайта ни
www.partybux.ovo.bg skype име- obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/79696/sigurna-rabota

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ , ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА- БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без посредници в България.Складове за сортиране на плодове,за
промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за ламинат,за производство на
гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,перални,печатници,европалети,бирена
фабрика.Строителство-всички професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с
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договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.НЕ Е НУЖНО ЗНАНИЕ
веднага,ПОСРЕЩАНЕ,НАСТАНЯВАНЕ.Записване само на посочения телефон:00420774535951

НА

ЕЗИК.Заминаване

http://obiavidnes.com/obiava/79695/rabota-v-chehiya-za-myje--jeni-i-semeystva--bez-komision-v-bylgariya

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

8GB DDR3 1600MHz
8GB DDR3 1600MHz, A-Data Premier Series
http://obiavidnes.com/obiava/79694/8gb-ddr3-1600mhz

АВТОКОМПРЕСОР ЗА ГУМИ и др. ** 19 лв.
КОМПРЕСОР ЗА АВТОМОБИЛНИ ГУМИ и др.
Компресорът се захранва от запалката на автомобила 12V и се използва за напомпване на автомобилни гуми,
велосипеди, топки, гумени дюшеци, надувни играчки и др.
ХАРАКТЕРИСТИКА:
- дължина на захранващия кабел 3 м;
- принадлежности: манометър, 2 дюзи и игла за топки;
- размери: 13,5х7,5х12 см.;
- тегло 460 гр.;
Помпата се използва до 15 мин. и след почивка 5 мин. продължава помпането.
Мини компресорът не се използва за камиони, ремаркета, трактори и др. изискващи високо налягане на гумите.
Гаранция 1 г. Сертификат СЕ
Произход: Китай
ШОКОВА ЦЕНА: 19 лв.
ПОКУПКИ
София, пазар "Борово", павилион 12
(срещу входа на супер Европа)
или по куриер на Еконт Експрес с наложен платеж; такса при получаване
от офиса 3,80 лв., до адрес 5,70 лв. и получаване на следващия ден, а до селища без офис на Еконт такса 7,00 лв. и
получаване до 3 работни дни.
Куриерската такса е с намаление -20%!
КОНТАКТИ
0887/255 692; 02/855 2635
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ
www.albo-bg.com
www.albobg.com
http://obiavidnes.com/obiava/79693/avtokompresor-za-gumi-i-dr--19-lv

Кутия 2.5" (6.35 cm)
Кутия 2.5" (6.35 cm),Алуминиева ,SАTА2, USB2.0, захранване през USB
http://obiavidnes.com/obiava/79692/kutiya-25-635-cm
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Хотели и вили в Банско
Банско - най изгодните хотели, къщи за гости и вили в Банско. Преживей незабравима ваканция в Банско!
http://banskovakancia.com
http://obiavidnes.com/obiava/79691/hoteli-i-vili-v-bansko

Pad SteelSeries QcK+ Fnatic Asphalt Edition
Pad SteelSeries QcK+ Fnatic Asphalt Edition, 40 х 45 cm
http://obiavidnes.com/obiava/79690/pad-steelseries-qck-fnatic-asphalt-edition

Ремонт на покриви-София
.изграждане на нови покривни конструкции.
.преустройства на тавански помещения, капандури, табакери, тераси, навеси и гаражи.
.ремонт на стари керемиди с воалит, или полиестерно фолио метални керемиди.
.тенекеджиство и олуци обикновени и безшевни (тип американски)
.водосточни тръби-(алпинисти)
.обшиване на комини, капандури, бордове, палетни, калкани и др.
.хидроизолации с български и вносни материали.
.залепване на битумни керемиди върху OSB.
.отстранияване на течове .
.довършителни ремонти.
GSM:0888 432 962- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
ИЗПРАТЕТЕ ВАШЕТО ЗАПИТВАНЕ ПО Е-mail:angeliy@abv.bg И НИЕ ЩЕ ВИ ВЪРНЕМ С ГОТОВА ОФЕРТА.
http://obiavidnes.com/obiava/79689/remont-na-pokrivi-sofiya

Ремонт на покриви-Пловдив
.изграждане на нови покривни конструкции.
.преустройства на тавански помещения, капандури, табакери, тераси, навеси и гаражи.
.ремонт на стари керемиди с воалит, или полиестерно фолио метални керемиди.
.тенекеджиство и олуци обикновени и безшевни (тип американски)
.водосточни тръби-(алпинисти)
.обшиване на комини, капандури, бордове, палетни, калкани и др.
.хидроизолации с български и вносни материали.
.залепване на битумни керемиди върху OSB.
.отстранияване на течове .
.довършителни ремонти.
GSM:0888 432 962- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
ИЗПРАТЕТЕ ВАШЕТО ЗАПИТВАНЕ ПО Е-mail:angeliy@abv.bg И НИЕ ЩЕ ВИ ВЪРНЕМ С ГОТОВА ОФЕРТА.
http://obiavidnes.com/obiava/79688/remont-na-pokrivi-plovdiv

Ремонт на покриви-Разград
.изграждане на нови покривни конструкции.
.преустройства на тавански помещения, капандури, табакери, тераси, навеси и гаражи.
.ремонт на стари керемиди с воалит, или полиестерно фолио метални керемиди.
.тенекеджиство и олуци обикновени и безшевни (тип американски)
.водосточни тръби-(алпинисти)
.обшиване на комини, капандури, бордове, палетни, калкани и др.
.хидроизолации с български и вносни материали.
.залепване на битумни керемиди върху OSB.
.отстранияване на течове .
.довършителни ремонти.
GSM:0888 432 962- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
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ИЗПРАТЕТЕ ВАШЕТО ЗАПИТВАНЕ ПО Е-mail:angeliy@abv.bg И НИЕ ЩЕ ВИ ВЪРНЕМ С ГОТОВА ОФЕРТА.
http://obiavidnes.com/obiava/79687/remont-na-pokrivi-razgrad

Кабел конвертор MANHATTAN 205153
Кабел конвертор MANHATTAN 205153, USB към RS232 , 0.45м
http://obiavidnes.com/obiava/79686/kabel-konvertor-manhattan-205153

Преходник USB to PARALLEL кабел
Преходник USB to PARALLEL кабел
http://obiavidnes.com/obiava/79685/prehodnik-usb-to-parallel-kabel

15.6" (39.62 cm) Asus X551MA-SX137D
15.6" (39.62 cm) Asus X551MA-SX137D, двуядрен Intel Celeron N2815 1.86/2.13Ghz, HD LED Display (HDMI), 4GB, 750GB,
USB3.0, no OS, 2.15kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/79684/156-3962-cm-asus-x551ma-sx137d

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
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разговорен курс за усъвършенстване на езиковите умения .

При завършване на всяко ниво , се издава удостоверение , в което са посочени броят часове и нивото на езикова
компетентност на всеки курсист .
Всички учебни материали са включени в цената .
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
*Забележка: Предлагаме езиково обучение и по английски ,немски , френски , руски , сръбски , хърватски , словенски ,.
*Забележка: Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
- Индивидуално обучение в офиса,
- Фирмено обучение във Вашия офис.
- Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ:
Тел: 02/953 08 87 ; 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/79683/bylgarski-ezik-za-chujdenci--korporativno-obuchenie

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/79682/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.
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Подготовка за изпити IELTS , TOEFL ,FCE
*Забележка: Предлагаме езиково обучение и по немски , френски , руски , сръбски , хърватски , словенски , български език
за чужденци .
*Забележка: Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
Предлагаме и пакетна цена за корпоративни клиенти , в която влиза цената на учебните материали .
След завършване на ниво, курсистите полагат тест и получават сертификат .
Индивидуално обучение в офиса,
Фирмено обучение във Вашия офис.
Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ:
Тел: 02/953 08 87 ; 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/79681/angliyski-ezik----korporativno-obuchenie

Езикова подготовка за ученици от 7 до 12 клас
Учебен център Орбис организира езиково обучение за ученици от 7 до 12 клас по английски, френски, италиански,
испански, немски, румънски, шведски, фински и португалски език. Обучението включва помощ при подготвяне на
задължителния учебен материал и едновременно с това разширяване на познанията по езика. Заниманията се
провеждат в удобно на ученика и преподавателя време. Предлагаме също и подготовка за матура и изпити за получаване
на сертификат. Цена: 10 лева на учебен час
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/79680/ezikova-podgotovka-za-uchenici-ot-7-do-12-klas

Подготовка за кандидат-гимназисти
Учебен център Орбис организира индивидуално обучение по български език и математика за приемните изпити след 7-ми
клас. Подготовката е целогодишна в удобно за учениците и преподавателя време. Обучението включва преговор на
учебния материал, тренировъчни тестове и упражнения по формата на изпита, както и провеждане на пробни изпити.
Цена: 12 лева на учебен час. При двама курсисти цената е 10 лева на учебен час.
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/79679/podgotovka-za-kandidat-gimnazisti

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
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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/79678/turski-ezik--oficialni-prevodi-i-legalizaciya-na-dokumenti

Индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по италиански, френски, испански, португалски, румънски,
английски, немски, фински, унгарски, гръцки, турски, шведски и български език. Обучението се провежда във всички нива
според Европейската езикова рамка (А1-C2) в удобно за курсиста и преподавателя време. Цената е 10 лева на учебен час.
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/79677/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/79676/ezikovi-kursove

Геймърски очила Gunnar Haus
Геймърски очила Gunnar Haus, Tortoise/AMBeR
http://obiavidnes.com/obiava/79675/geymyrski-ochila-gunnar-haus

INVESTCONSULT GROUP-КУПУВАМЕ БИЗНЕС-Покупко - Продажба На Бизнес
INVESTCONSULT GROUP-КУПУВАМЕ БИЗНЕС,ПРОДАВАМЕ БИЗНЕС-КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ
КЪМ ДЪРЖАВАТА,ДОСТАВЧИЦИ И ДРУГИ КОНТРАГЕНТИ!!!
Ако имате проблемна фирма, която искате да продадете,моля обадете се на посочените телефони за контакт.След
което заповядайте в кантората ни в гр.ПЛОВДИВ за Безплатна Юридическа Консултация и прехвърляне на фирмата на
нов собственик,който ще ВИ осигурим.Сделката се финализира за около един час.Ние внасяме документите с електронен
подпис в ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР!!!
Ако желаете ще ВИ регистрираме нова фирма,с която да продължите да работите,на която ще ВИ осигурим
юридическо обслужване.
Цената която заплащате за услугите ни е по договаряне???
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ.
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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.
InvestConsult Group.
гр.ПЛОВДИВ
УЛ."4-ЯНУАРИ" №36
За контакти от цялата страна:
Тел.0897558320 и 0885017754
За повече информация на сайта ни http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/79674/investconsult-group-kupuvame-biznes-pokupko---prodajba-na-biznes

INVESTCONSULT
GROUP-КУПУВАМЕ
БИЗНЕС,ПРОДАВАМЕ
БИЗНЕС-КУПУВАМЕ
ФИРМИ
СЪС
ЗАДЪЛЖЕНИЯ
КЪМ
ДЪРЖАВАТА,ДОСТАВЧИЦИ
И
ДРУГИ
КОНТРАГЕНТИ!!!
INVESTCONSULT GROUP-КУПУВАМЕ БИЗНЕС,ПРОДАВАМЕ БИЗНЕС-КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ
КЪМ ДЪРЖАВАТА,ДОСТАВЧИЦИ И ДРУГИ КОНТРАГЕНТИ!!!
Ако имате проблемна фирма, която искате да продадете,моля обадете се на посочените телефони за контакт.След
което заповядайте в кантората ни в гр.ПЛОВДИВ за Безплатна Юридическа Консултация и прехвърляне на фирмата на
нов собственик,който ще ВИ осигурим.Сделката се финализира за около един час.Ние внасяме документите с електронен
подпис в ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР!!!
Ако желаете ще ВИ регистрираме нова фирма,с която да продължите да работите,на която ще ВИ осигурим
юридическо обслужване.
Цената която заплащате за услугите ни е по договаряне???
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ.
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.
InvestConsult Group.
гр.ПЛОВДИВ
УЛ."4-ЯНУАРИ" №36
За контакти от цялата страна:
Тел.0897558320 и 0885017754
За повече информация на сайта ни http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/79673/investconsult-group-kupuvame-biznesprodavame-biznes-kupuvame-firmi-sys-zadyljen

Геймърски очила Gunnar Intercept
Геймърски очила Gunnar Intercept, Cobalt/AMBeR
http://obiavidnes.com/obiava/79672/geymyrski-ochila-gunnar-intercept

Шперплат – водоустойчив - директен вносител - WWW.SHPERPLAT.COM
Планет Строй 2008 ООД е директен вносител на:
http://obiavidnes.com/obiava/79671/shperplat--vodoustoychiv---direkten-vnositel---wwwshperplatcom

Строителство на къщи от Перфектен дом
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Цена: 230 евро / m
http://obiavidnes.com/obiava/79670/stroitelstvo-na-kyshti-ot-perfekten-dom

Фирма предлага строителни услуги
Кофраж,арматура,замазка,мазилка,зидария,
гипскартон,шпакловка,боядисване,ВиК,PVC
и
AL
дограма,теракот,отоплителна инсталация,покрив,хидро-изолация,топло-изолация,циклене на паркет,ламинат,лайсни.
http://obiavidnes.com/obiava/79669/firma-predlaga-stroitelni-uslugi

Геймърски очила Gunnar Intercept
Геймърски очила Gunnar Intercept, Fire/AMBeR
http://obiavidnes.com/obiava/79668/geymyrski-ochila-gunnar-intercept

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/79666/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/79665/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
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4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/79664/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-pazardjik-plovdiv-sliven-haskovo-yambol-

Геймърски очила Gunnar Intercept
Геймърски очила Gunnar Intercept, Ghost/AMBeR
http://obiavidnes.com/obiava/79663/geymyrski-ochila-gunnar-intercept

Масажна кушетка Restpro Classic-2
Масажна кушетка Restpro Classic-2 (цвят – кремав, черен, червен)
Restpro®- светът на удоволствието и релаксацията!

Професионална преносима кушетка за масаж "Restpro Classic-2" - здрава, лесна за употреба, изключително комфортна и
удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас! Кушетката е подходяща както за всички видове
масажни и козметични процедури,
Преносимата масажна кушетка "Restpro Classic-2" е с пълнеж от 4 см. мек пенополиуретан с плътност 20 kg/м?.
Пенополиуретанът съхранява своята форма много по-дълго време отколкото, обичайно използваните за пълнеж
материали
при изработването на стандартните кушетки за масаж.
Кушетката за масаж е тапицирана с водоустойчив и устойчив на масажно олио винил.

Описание на професионалното сгъваемо масажно легло Restpro® Classic 2 Edition:
O Дъжина: 192 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг. / На снимката, поставената вурху леглото тежест е 2 тона, но моля ви, не правете
това в къщи laugh/
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 20 см
O Тегло: 15 кг
Преносимата масажна кушетката се състои от 2 секции.
Дървеният материал, използван за направата на сгъваемото козметично легло е германски европейски бук.
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Масажната кушетка е тапицирана с винил - водоустойчив и устойчив на масажно олио материал на основата на
полимери.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/79662/masajna-kushetka-restpro-classic-2

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.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/79661/masajna-masajirashta-sedalka

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
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0877540309
0895611643
БГ-Магазин
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/79660/kvantov-analizator---bioskener-3to-pokolenie-na-bylgarski-ezik

Детоксикатор
ДЕТОКСИКАТОР
Детоксикатор-моделът е с инфрачервен колан за подгряване, 5 режима на работа при йонна детоксикация.
Голям LCD дисплей, показващ режима и параметрите на работа. Алуминиев куфар Цена 275лв
ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ СЕГА !
КУПУВАЙКИ ДЕТОКСИКАТОР "ST-901C+" за 450.00 лв., Вие получавате като БОНУС : .
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ВТОРИ ЕЛЕКТРОД / 30 лв/ + 1 чифт ЕЛЕКТРОИМПУЛСНИ МАСАЖНИ ДЖАПАНКИ / 40лв./ +
АЛУМИНИЕВ, ЗАКЛЮЧВАЩ СЕ КУФАР / 36лв./ !
ДЕТОКСИКАТОР -290лв, за едновременна работа с двама пациенти, цена 450 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 !
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/79659/detoksikator

Лепенки пластири за отслабване
Лепенки пластири за отслабване
В пластирите е приложена нанотехнология, благодарение, на която натуралните продукти от лепенката, проникват в
цялото тялото, като предизвиква изгаряне на мастни клетки и намаляване на телесното тегло.
Нано лепенките за отслабване съдържат 100% натурални продукти и работят 24 часа на ден за Вас, без да е необходимо
да променяте начина си на живот.
Пластирите за отслабване имат модерен дискретен външен вид и са лесни за употреба.
Използвайте лепенки за отслабване в продължение на един месец и ще почувствате ефекта.
Нано лепенките са Вашата малка тайна за перфектно тяло!
Забележка:
Не се препоръчва при хора с алергия към някоя от изброените съставки, бременни и кърмачки.
Опаковка : По 10 бр. в пакетче.
Цена за 1 бр.: 1.60 лв.
Произход: Китай
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/79658/lepenki-plastiri-za-otslabvane

Никотинови лепенки за отказване на цигарите "Никопласт"
Никотинови лепенки за отказване на цигарите "Никопласт"
НИКОПЛАСТ е Трансдермална Никотинова Лепенка, която намалява симптомите на никотинова зависимост и
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желанието за пушене.
Никотиновата лепенка е една от най-успешните никотин-заместващи програми.
Клиничните тестове показват 92% ефективност на метода.
НИКОТИН0-ЗАМЕСТВАЩО ЛЕЧЕНИЕ
Никотин–заместващото лечение акцентира на временното получаване на никотин /не по-дълго от осем седмици/ от
лицето, опитващо да откаже цигарите, в чист вид /не под формата на тютюн/, за да облекчи никотиновия глад,
съпътстващ отказването. През това време става постепенното адаптиране към живота на непушач.
Лепенката дава по–ниско, но относително постоянно ниво на никотин за времето, през което е поставен. Носи се 24
часа, след което се заменя с нова.
Пълният курс на лечение продължава два месеца, като през първите две седмици (максимум един месец) се използва цяла
лепенка, след което се преминава към половин лепенка.
Отказването от цигарите е трудно, но не и невъзможно!
Никотиновите лепенки са едно от най-ефикасните никотин-заместващи средства за отказване на цигарите.
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/79657/nikotinovi-lepenki-za-otkazvane-na-cigarite-nikoplast

Никотинови лепенки за отказване на цигарите "Никопласт"
Никотинови лепенки за отказване на цигарите "Никопласт"
НИКОПЛАСТ е Трансдермална Никотинова Лепенка, която намалява симптомите на никотинова зависимост и
желанието за пушене.
Никотиновата лепенка е една от най-успешните никотин-заместващи програми.
Клиничните тестове показват 92% ефективност на метода.
НИКОТИН0-ЗАМЕСТВАЩО ЛЕЧЕНИЕ
Никотин–заместващото лечение акцентира на временното получаване на никотин /не по-дълго от осем седмици/ от
лицето, опитващо да откаже цигарите, в чист вид /не под формата на тютюн/, за да облекчи никотиновия глад,
съпътстващ отказването. През това време става постепенното адаптиране към живота на непушач.
Лепенката дава по–ниско, но относително постоянно ниво на никотин за времето, през което е поставен. Носи се 24
часа, след което се заменя с нова.
Пълният курс на лечение продължава два месеца, като през първите две седмици (максимум един месец) се използва цяла
лепенка, след което се преминава към половин лепенка.
Отказването от цигарите е трудно, но не и невъзможно!
Никотиновите лепенки са едно от най-ефикасните никотин-заместващи средства за отказване на цигарите.
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/79656/nikotinovi-lepenki-za-otkazvane-na-cigarite-nikoplast

Геймърски очила Gunnar Paralex
Геймърски очила Gunnar Paralex, Lime/Amber
http://obiavidnes.com/obiava/79655/geymyrski-ochila-gunnar-paralex

Страница 64/84

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

20.04.2014

Геймърски очила Gunnar Phenom
Геймърски очила Gunnar Phenom, Graphite/CRySTALLINE
http://obiavidnes.com/obiava/79654/geymyrski-ochila-gunnar-phenom

Геймърски очила Gunnar Vayper
Геймърски очила Gunnar Vayper, Onyx/AMBeR
http://obiavidnes.com/obiava/79653/geymyrski-ochila-gunnar-vayper

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
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

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

КУПУВАМЕ БИЗНЕС-ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
INVESTCONSULT GROUP-КУПУВАМЕ БИЗНЕС,ПРОДАВАМЕ БИЗНЕС-КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ
КЪМ ДЪРЖАВАТА,ДОСТАВЧИЦИ И ДРУГИ КОНТРАГЕНТИ!!!
Ако имате проблемна фирма, която искате да продадете,моля обадете се на посочените телефони за контакт.След
което заповядайте в кантората ни в гр.ПЛОВДИВ за Безплатна Юридическа Консултация и прехвърляне на фирмата на
нов собственик,който ще ВИ осигурим.Сделката се финализира за около един час.Ние внасяме документите с електронен
подпис в ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР!!! Ако желаете ще ВИ регистрираме нова фирма
с която да продължите да работите,на която ще ВИ осигурим юридическо обслужване.
МОЛЯ РАЗГЛЕДАЙТЕ САЙТА НИ INVESTCONSULT GROUP http://www.investconsultgroup.eu/
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ.
ГАРАНТИРАМЕ ВИ ПЪЛНО ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ЮРИДИЧЕСКА,ФИНАНСОВА И СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ.
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Всички правни действия, които предприемаме с цел пълно освобождаване от задължения, са напълно легални и в
съответствие с действащата нормативна уредба.
InvestConsult Group.
гр.ПЛОВДИВ
УЛ."4-ЯНУАРИ" №36
За контакти от цялата страна:
Очакваме Сериозни Бизнес Предложения от 09:00 до 20:00 часа Без Почивен Ден
Тел. за контакти-0897558320 и 0885017754 Запишете си час за консултация.
http://obiavidnes.com/obiava/79651/kupuvame-biznes-firmi-sys-zadyljeniya

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ,Освобождаваме от отговорност!!!
INVESTCONSULT GROUP-КУПУВАМЕ БИЗНЕС,ПРОДАВАМЕ БИЗНЕС-КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ
КЪМ ДЪРЖАВАТА,ДОСТАВЧИЦИ И ДРУГИ КОНТРАГЕНТИ!!!
Ако имате проблемна фирма, която искате да продадете,моля обадете се на посочените телефони за контакт.След
което заповядайте в кантората ни в гр.ПЛОВДИВ за Безплатна Юридическа Консултация и прехвърляне на фирмата на
нов собственик,който ще ВИ осигурим.Сделката се финализира за около един час.Ние внасяме документите с електронен
подпис в ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР!!! Ако желаете ще ВИ регистрираме нова фирма
с която да продължите да работите,на която ще ВИ осигурим юридическо обслужване.
МОЛЯ РАЗГЛЕДАЙТЕ САЙТА НИ INVESTCONSULT GROUP http://www.investconsultgroup.eu/
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ.
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.
InvestConsult Group.
гр.ПЛОВДИВ
УЛ."4-ЯНУАРИ" №36
За контакти от цялата страна:
Очакваме Сериозни Бизнес Предложения от 09:00 до 20:00 часа Без Почивен Ден
Тел. за контакти-0897558320 и 0885017754 Запишете си час за консултация.
http://obiavidnes.com/obiava/79650/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniyaosvobojdavame-ot-otgovornost

КУПУВАМЕ БИЗНЕС
INVESTCONSULT GROUP-КУПУВАМЕ БИЗНЕС,ПРОДАВАМЕ БИЗНЕС-КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ
КЪМ ДЪРЖАВАТА,ДОСТАВЧИЦИ И ДРУГИ КОНТРАГЕНТИ!!!
Ако имате проблемна фирма, която искате да продадете,моля обадете се на посочените телефони за контакт.След
което заповядайте в кантората ни в гр.ПЛОВДИВ за Безплатна Юридическа Консултация и прехвърляне на фирмата на
нов собственик,който ще ВИ осигурим.Сделката се финализира за около един час.Ние внасяме документите с електронен
подпис в ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР!!! Ако желаете ще ВИ регистрираме нова фирма
с която да продължите да работите,на която ще ВИ осигурим юридическо обслужване.
МОЛЯ РАЗГЛЕДАЙТЕ САЙТА НИ INVESTCONSULT GROUP http://www.investconsultgroup.eu/
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ.
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.
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InvestConsult Group.
гр.ПЛОВДИВ
УЛ."4-ЯНУАРИ" №36
За контакти от цялата страна:
Очакваме Сериозни Бизнес Предложения от 09:00 до 20:00 часа Без Почивен Ден
Тел. за контакти-0897558320 и 0885017754 Запишете си час за консултация.
http://obiavidnes.com/obiava/79649/kupuvame-biznes

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/79648/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnostkorektnostprofesionaliz

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

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/79647/detektivska-agenciya-avalon-24ch-diskretni-detektivski-uslugi

ATI R9 270X

Страница 67/84

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

20.04.2014

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

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/79646/detektivski-uslugi-ot-detektivska-agenciya-foks-burgas

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!
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Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/79645/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-foks-sofiya-plovdiv-varna-burgas

moda originale
Мили дами, Moda Originale Ви кани на едно интересно и вълнуващо ревю на облекла от актуални дизайнерски линии като
Versace, GF Ferre, Galliano, Patrizia Pepe, PINKO, Moschino и др. Висококачествените дамски облекла, които ще видите,
са предназначени да задоволят и най-изтъчения женски вкус!
http://obiavidnes.com/obiava/79644/moda-originale

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

Плазмен въздухочистител, комбиниран с озонатор за въздух и вода
Плазмен въздухочистител, комбиниран с озонатор за въздух и вода – последно поколение технология за пречистване и
стерилизиране на въздуха в помещението. Без консумативи. Плюс функция за озониране на вода и дълбоко пречистване на
хранителни продукти.Този многофункционален уред, освен за домашни условия, се препоръчва за ползване и в здравни, и
медицински заведения, биохимични лаборатории, аптеки, детски градини, училища, магазини, хотели, ресторанти и др. За
подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
Купете сега само за 189.05 лв. и спестете 5 % от нормалната цена! Промоцията е валидна до 02 май 2014г.!
http://obiavidnes.com/obiava/79643/plazmen-vyzduhochistitel-kombiniran-s-ozonator-za-vyzduh-i-voda

Бидета - различни модели от ТехноМаг
Приставка биде за топла и студена вода с 2 дюзи - приятен италиански дизайн с елегантна и удобна странична метална
ръкохватка-смесител за едновременно управление на температурата и силата на водната струя. С въртящ ключ за
избор от 3 възможни функции (1.Нормално задно измиване; 2.Дамско измиване; 3.Миене на дюзите). С две скрити
подвижни дюзи. В пълен комплект с необходимите за монтажа водни съединители и маркучи. Съвместимо с нормалните
тоалетни чинии. За съжаление, все още много хора у нас смятат едва ли не за лукс бидето в тоалетната. И не си дават
сметка, че с него могат да се отърват и забравят за модерните болести на седящите хора, като хемороиди, инфекции на
дебелото черво, запек, уретрит, цистит и т.н. (Доказано е, не е просто реклама)! За подробности и поръчки посетете
www. TehnoMag.net или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/79642/bideta---razlichni-modeli-ot-tehnomag

Онлайн поръчки на храна за дома - Пицария БелАми
Възползвайте се сега от специалното предложение на пицария БелАми. Всяка неделя при поръчка на два броя големи пици
получавате специален подарък малка пица. Уникални предложения на супер цени!
http://obiavidnes.com/obiava/79641/onlayn-porychki-na-hrana-za-doma----picariya-belami
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Почистване на домове
Фирма за почистване на домове Silven7 има за цел да превърне вашия дом в едно по-приятно, свежо и поддържано място,
за да можете да се насладите на безценните мигове със своето семейство.
http://obiavidnes.com/obiava/79640/pochistvane-na-domove

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

Хотели в Рибарица
Рибарица е китно планинско селце в западна България. Село Рибарица предоставя целогодишно добри условия за почти
всички форми на алтернативен туризъм. Тук се преплитат селски, ловен, гурме, еко, пешеходен, фото и орнитоложки
туризъм. http://ribarica-hoteli.com
http://obiavidnes.com/obiava/79639/hoteli-v-ribarica

"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 !
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 !
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http://obiavidnes.com/obiava/79638/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
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/79637/kupuvame-eood-ood-ad-ead-i-sybiratelni-drujestva-sys-zadyljeniya-osvobojdav

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

Разпръсквач за поливане светещ в 6 цвята
И рутинните дейности като поливането могат да бъдат разнообразни и красиви! Предлагаме Ви воден разпръсквач,
водата в който генерира енергия, която захранва сменящи цветовете светодиоди. Височината на водния стълб е до 2
метра, а поливната площ стига до 18 квадратни метра. Размерите на продукта са 100 х 100 х 260 мм. Икономия на вода
до 30%. Лесен монтаж към стандартни градински маркучи.

Икономичен LED разпръсквач със светлини в цветовете на дъгата
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Без батерии или нужда от захранване, единствено със силата на водата
Нежна водна мъгла: до 2 метра височина
Напоителна площ: до 6 метра в диаметър
Екологично и икономично: Използва до 30% по-малко вода
Влагозащитен корпус, изработен от пластмаса
Връзка за стандарт градински маркуч
Размери: 100 х 100 х 260 мм

произход: Германия
http://obiavidnes.com/obiava/79636/razpryskvach-za-polivane-svetesht-v-6-cvyata

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

Маникюр, педикюр, ноктопластика
Маникюр, педикюр, ноктопластика, декорации, Анелия Демирева - ноктопластика Варна.
http://obiavidnes.com/obiava/79635/manikyur-pedikyur-noktoplastika

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

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

Курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, ниво В2
Курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, ниво В2
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система “Echo”, безплатно определяне на входното ниво, 10 текущи теста и
сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен график и занятия в центъра на София.
Цена: 370лв
Начало: 23.04.2014г. Дни за провеждане: сряда и петък.
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/79634/kurs-po-frenski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni-nivo-v2

Курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, ниво В1
Курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, ниво В1
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система “Echo”, безплатно определяне на входното ниво, 10 текущи теста и
сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен график и занятия в центъра на София.
Цена: 370лв
Начало: 22.04.2014г. Дни за провеждане: вторник и четвъртък
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За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/79633/kurs-po-frenski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni-nivo-v1

Курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, ниво А2
Курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, ниво А2
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система “Echo”, безплатно определяне на входното ниво, 10 текущи теста и
сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен график и занятия в центъра на София.
Цена: 350лв
Начало: 23.04.2014г. Дни за провеждане: сряда и петък.
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/79632/kurs-po-frenski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni-nivo-a2

Курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, ниво А1
Курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, ниво А1
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система “Echo”, безплатно определяне на входното ниво, 10 текущи теста и
сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен график и занятия в центъра на София.
Цена: 350лв
Начало: 22.04.2014г. Дни за провеждане: вторник и четвъртък
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/79631/kurs-po-frenski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni-nivo-a1

Курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за ученици, ниво В2
Курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за ученици, ниво В2
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система “Echo”, безплатно определяне на входното ниво, 10 текущи теста и
сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен график и занятия в центъра на София.
Цена: 300лв
Начало: 22.04.2014г. Дни за провеждане: вторник и четвъртък или събота и неделя
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/79630/kurs-po-frenski-ezik-za-uchenici-nivo-v2

Курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за ученици, ниво В1
Курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за ученици, ниво В1
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система “Echo”, безплатно определяне на входното ниво, 10 текущи теста и
сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен график и занятия в центъра на София.
Цена: 300лв
Начало: 23.04.2014г. Дни за провеждане: сряда и петък или събота и неделя
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/79629/kurs-po-frenski-ezik-za-uchenici-nivo-v1

Курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за ученици, ниво А2
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система “Echo”, безплатно определяне на входното ниво, 10 текущи теста и
сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен график и занятия в центъра на София.
Цена: 280лв
Начало: 22.04.2014г. Дни за провеждане: вторник и четвъртък или събота и неделя
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/79628/kurs-po-frenski-ezik-za-uchenici-nivo-a2
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Курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за ученици, ниво А1
Курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за ученици, ниво А1
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система “Echo”, безплатно определяне на входното ниво, 10 текущи теста и
сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен график и занятия в центъра на София.
Цена: 280лв
Начало: 23.04.2014г. Дни за провеждане: сряда и петък или събота и неделя
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/79627/kurs-po-frenski-ezik-za-uchenici-nivo-a1

Курс по НЕМСКИ ЕЗИК за ученици , НИВО В1
Курс по НЕМСКИ ЕЗИК за ученици , НИВО В1
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Max Hueber” – “Shritte international” или “ Planet
”, безплатно определяне на входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков
паспорт. Удобен график и занятия в центъра на София.
Цена: 300лв
Начало: 23.04.2014г. Дни за провеждане: сряда и петък или събота и неделя
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/79626/kurs-po-nemski-ezik-za-uchenici--nivo-v1

Курс по НЕМСКИ ЕЗИК за ученици , НИВО А2
Курс по НЕМСКИ ЕЗИК за ученици , НИВО А2
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Max Hueber” – “Shritte international” или “ Planet
”, безплатно определяне на входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков
паспорт. Удобен график и занятия в центъра на София.
Цена: 280лв
Начало: 22.04.2014г. Дни за провеждане: вторник и четвърък или събота и неделя
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/79625/kurs-po-nemski-ezik-za-uchenici--nivo-a2

Курс по НЕМСКИ ЕЗИК за ученици , НИВО А1
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Max Hueber” – “Shritte international” или “Planet ”,
безплатно определяне на входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков
паспорт. Удобен график и занятия в центъра на София.
Цена: 280лв
Начало: 23.04.2014г. Дни за провеждане: сряда и петък или събота и неделя
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/79624/kurs-po-nemski-ezik-za-uchenici--nivo-a1

Курс по НЕМСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни , НИВО В1
Курс по НЕМСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни , НИВО В1
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Max Hueber” – “Shritte international”, безплатно
определяне на входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен
график и занятия в центъра на София.
Цена: 300лв
Начало: 22.04.2014г. Дни за провеждане: вторник и четвъртък
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/79623/kurs-po-nemski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni--nivo-v1
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Курс по НЕМСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни , НИВО В1
Курс по НЕМСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни , НИВО В1
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Max Hueber” – “Shritte international”, безплатно
определяне на входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен
график и занятия в центъра на София.
Цена: 300лв
Начало: 22.04.2014г. Дни за провеждане: вторник и четвъртък
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/79622/kurs-po-nemski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni--nivo-v1

Курс по НЕМСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, НИВО А2
Курс по НЕМСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, НИВО А2
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Max Hueber” – “Shritte international”, безплатно
определяне на входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен
график и занятия в центъра на София.
Цена: 280лв
Начало: 23.04.2014г. Дни за провеждане: сряда и петък
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/79621/kurs-po-nemski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni-nivo-a2

Курс по НЕМСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, НИВО А1
Курс по НЕМСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, НИВО А1
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Max Hueber” – “Shritte international”, безплатно
определяне на входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен
график и занятия в центъра на София.
Цена: 280лв
Начало: 22.04.2014г. Дни за провеждане: вторник и четвъртък
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/79620/kurs-po-nemski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni-nivo-a1

Курс по НЕМСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, НИВО А1
Курс по НЕМСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, НИВО А1
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Max Hueber” – “Shritte international”, безплатно
определяне на входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен
график и занятия в центъра на София.
Цена: 280лв
Начало: 22.04.2014г. Дни за провеждане: вторник и четвъртък
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/79619/kurs-po-nemski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni-nivo-a1

Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за ученици, НИВО В2
Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за ученици, НИВО В2
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Оксфорд” – “Solutions”, безплатно определяне на
входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен график и
занятия в центъра на София.
Цена: 300лв
Начало: 22.04.2014г. Дни за провеждане: вторник и четвъртък или събота и неделя
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
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http://obiavidnes.com/obiava/79618/kurs-po-angliyski-ezik-za-uchenici-nivo-v2

Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за ученици , НИВО В1
Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за ученици , НИВО В1
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Оксфорд” – “Solutions”, безплатно определяне на
входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен график и
занятия в центъра на София.
Цена: 300лв
Начало: 23.04.2014г. Дни за провеждане: сряда и петък или събота и неделя
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/79617/kurs-po-angliyski-ezik-za-uchenici--nivo-v1

Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за ученици , НИВО А2
Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за ученици , НИВО А2
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Оксфорд” – “Solutions”, безплатно определяне на
входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен график и
занятия в центъра на София.
Цена: 280лв
Начало: 22.04.2014г. Дни за провеждане: вторник и четвъртък или събота и неделя
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/79616/kurs-po-angliyski-ezik-za-uchenici--nivo-a2

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

Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за ученици, НИВО А1
Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за ученици, НИВО А1
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Оксфорд” – “Solutions”, безплатно определяне на
входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен график и
занятия в центъра на София.
Цена: 280лв
Начало: 23.04.2014г. Дни за провеждане: сряда и петък или събота и неделя
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/79615/kurs-po-angliyski-ezik-za-uchenici-nivo-a1

Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, НИВО B2
Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, НИВО B2
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Оксфорд” -“New English File”, безплатно
определяне на входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен
график и занятия в центъра на София.
Цена: 370лв
Начало 23.04.2014г. Дни за провеждане: сряда и петък
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
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http://obiavidnes.com/obiava/79614/kurs-po-angliyski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni--nivo-b2

Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, НИВО B1
Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, НИВО B1
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Оксфорд” -“New English File”, безплатно
определяне на входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен
график и занятия в центъра на София.
Цена: 370лв
Начало 22.04.2014г. Дни за провеждане: вторник и четвъртък
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/79613/kurs-po-angliyski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni-nivo-b1

Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, НИВО B1
Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, НИВО B1
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Оксфорд” -“New English File”, безплатно
определяне на входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен
график и занятия в центъра на София.
Цена: 370лв
Начало 22.04.2014г. Дни за провеждане: вторник и четвъртък
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/79612/kurs-po-angliyski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni-nivo-b1

Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, НИВО А2
Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, НИВО А2
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Оксфорд” -“New English File”, безплатно
определяне на входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен
график и занятия в центъра на София.
Цена: 350лв
Начало 23.04.2014г. Дни за провеждане: сряда и петък
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/79611/kurs-po-angliyski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni-nivo-a2

Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни , НИВО А1
Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни , НИВО А1
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Оксфорд” – “New English File”, безплатно
определяне на входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен
график и занятия в центъра на София.
Цена: 350лв
Начало: 22.04.2014г. Дни за провеждане: вторник и четвъртък
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/79610/kurs-po-angliyski--ezik-za-studenti-i-vyzrastni--nivo-a1

Великденска промоция на всички езикови курсове в Кймбридж Център!
С КЕЙМБРИДЖ ЦЕНТЪР ЗА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ И КУЛТУРА- имате възможност да изучавате над 10 европейски езика
английски, немски, френски, испански, италиански, гръцки, турски, руски и др. и курсове по практическо счетоводство с
15% отстъпка при записване до 21.04. Интензивни, полуинтензивни курсове, възможност за провеждане на обучението
през седмицата в удобно за вас време - сутрешни, следобедни, вечерни, както и съботно-неделни обучения, съобразени със
свободното Ви време! Работа в малки групи от 6-8 човека или индивидуално! Ние предлагаме и ИНДИВИДУАЛНО
ОБУЧЕНИЕ съобразено с потребностите на всеки наш клиент. Най-добрите преподаватели специалисти! Съвременни
образователни системи! След полагане на успешен заключителен тест се издава заверено легитимно удостоверение
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според изискванията на Европейската Езикова Рамка. Обучение с доказан резултат и приложение!
НОВО! 5% отстъпка за всяко следващо ниво!!!
КЕЙМБРИДЖ ЦЕНТЪР ЗА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ И КУЛТУРА е доставчик на обучение по оперативна програма “АЗ МОГА
ПОВЕЧЕ”.
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул”Генерал Гурко”56(от южната страна на хотел”Верея”)
http://obiavidnes.com/obiava/79609/velikdenska-promociya-na-vsichki-ezikovi-kursove-v-kymbridj-centyr

Великденска промоция на всички езикови курсове в Кймбридж Център!
С КЕЙМБРИДЖ ЦЕНТЪР ЗА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ И КУЛТУРА- имате възможност да изучавате над 10 европейски езика
английски, немски, френски, испански, италиански, гръцки, турски, руски и др. и курсове по практическо счетоводство с
15% отстъпка при записване до 21.04. Интензивни, полуинтензивни курсове, възможност за провеждане на обучението
през седмицата в удобно за вас време - сутрешни, следобедни, вечерни, както и съботно-неделни обучения, съобразени със
свободното Ви време! Работа в малки групи от 6-8 човека или индивидуално! Ние предлагаме и ИНДИВИДУАЛНО
ОБУЧЕНИЕ съобразено с потребностите на всеки наш клиент. Най-добрите преподаватели специалисти! Съвременни
образователни системи! След полагане на успешен заключителен тест се издава заверено легитимно удостоверение
според изискванията на Европейската Езикова Рамка. Обучение с доказан резултат и приложение!
НОВО! 5% отстъпка за всяко следващо ниво!!!
КЕЙМБРИДЖ ЦЕНТЪР ЗА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ И КУЛТУРА е доставчик на обучение по оперативна програма “АЗ МОГА
ПОВЕЧЕ”.
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул”Генерал Гурко”56(от южната страна на хотел”Верея”)
http://obiavidnes.com/obiava/79608/velikdenska-promociya-na-vsichki-ezikovi-kursove-v-kymbridj-centyr

Разкриване на изневери - Агенция "СТАР" -0885350440
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
- събиране на данни
- намиране на лица
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!!!
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
starinvestigator@gmail.com
http://detective-star.com
тел.0885350440
http://obiavidnes.com/obiava/79607/razkrivane-na-izneveri---agenciya-star--0885350440

Детективска агенция "Стар"-0885350440
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
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- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
- събиране на данни
- намиране на лица
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!!!
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
starinvestigator@gmail.com
http://detective-star.com
тел.0885350440
http://obiavidnes.com/obiava/79606/detektivska-agenciya-star-0885350440

Корпоративно обучение по английски ,български , немски , руски
Езикова школа Абилити организира
Чуждоезиково обучение по :
Английски,
български език за чужденци
Немски
френски,
руски,
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
Бизнес английски - всички нива
Разговорни езикови курсове по посочените езици
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
Предлагаме също и пакетна цена за корпоративни клиенти , в която влиза цената на учебните материали .
След завършване на ниво, курсистите полагат тест и получават сертификат .
Индивидуално обучение в офиса,
Фирмено обучение във Вашия офис.
Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
За повече информация :.
Офис: София , кв. Иван Вазов , ул .Михаил Буботинов 32 , бл. 5 вх В, ет. 1
Телефон за контакти 02/ 953 08 87 , 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/79605/korporativno-obuchenie-po-angliyski-bylgarski--nemski--ruski

Бързи и лесни кредити - Рива кредит
Рива кредит - Бързи и лесни кредити в Пловдив и региона
• Бърз отговор в рамките на 24 часа от кандидатстването
• Удобни месечни или седмични вноски
• Достъпни само срещу лична карта за всички български граждани или чужденци с документ за постоянно пребиваване в
България
• Рива бърз кредит е предназначен за хора с редовни доходи, със постоянна или сезонна заетост
• За град Пловдив и региона
• Без такси за кандидатстване, управление на кредита и предсрочно погасяване.
• Ползване на по-изгодни условия по кредитите за редовни клиенти
• Специални предложения за редовни клиенти
• Заедно избираме най-подходящия вариант за вашият Рива кредит като размер и срок за връщането му
• Финансирането, което получавате, е съобразено с вашите възможности
РИВА КРЕДИТ - ПАРИ В НУЖДА СЕ ПОЗНАВАТ!
гр. Пловдив, Рива Център,
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ул. "Порто Лагос" № 47, ет. 2
email: ytoneva@rivacredit.com
www.rivacredit.com
моб.:0895 66 21 57; 0895 75 50 76
тел.: 032 60 14 20
http://obiavidnes.com/obiava/79604/byrzi-i-lesni-krediti---riva-kredit

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
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/79603/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.
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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/79602/angliyski-nemski--frenski--ruski--grupovo-i-individualno

РАБОТА ЗА ВСЕКИ -НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ
ПРЕЗ СВОБОДНОТО ВРЕМЕ !
Повишете приходите си с над 600-900 $ на месец!-ето тук-http://easymoneybg.ovo.bg/- ще ви покажа как става всичко
това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.за повече информация моля
посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/79601/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/79600/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-
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ЗЛАТНА ОФЕРТА -ДОХОДНА НАДОМНА РАБОТА
*На кой ли не му трябват допълнителни доходи ?
*Предлагам ви начин за тяхното изкарване .
*Единственото условие е да имате Интернет и 5-10 минути на ден .
*В сайта ще намерите най подробно обяснение за регистрация и видео обучение на
български език ! Всичко това е безплатно !!!
*За повече подробности влезте в сайта ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
--------------------------------http://easymoneybg.ovo.bg/
-----------------------------Опитайте и Успех
http://obiavidnes.com/obiava/79599/zlatna-oferta--dohodna-nadomna-rabota

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
Работите си от вкъщи! Нямате шеф на главата! Вие сте си шеф! Минимална работа на ден от 30 минути!
Работите повече - печелите повече! Лесно е! За повече информация, влезте в сайта: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/79598/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Капсули за бързо отслабване без диета Лида
Чувствай се по-добре, изглеждай по-добре и никога вече не се тревожи за проблема с килограмите! С билковите капсули
за отслабване оригинална Lida DaiDaihua може да свалите 10, 12 и дори повече килограма за 1 месец. Оригиналната
формула за бързо остлабване на Лида е създадена от китайски билки, които се произвеждат чрез модерна технология
със чисти натурални билки растящи само в провинция Юнан. Тези билки притежават магически ефект познат на хората
там от хиляди години.Продуктът е идеален за сваляне на бричове, паласки и други неприятни мастни депа без спазване на
диета и на достъпна цена. Отслабване с Оригинална Лида Дайдайхуа На настоящия етап, капсулите Лида се явяват
като едно от най-уникалните средства за бързо ,ефективно и безопасно отслабване,тъй като не съдържат никакви
химични или хормонални съставки, а ефектът се забелязва достатъчно бързо – в рамките на 1 месец и което е
най-важното – след спирането на приема на Лида – няма рецедив към ново напълняване и ЙО-ЙО ефект! Без слабително
действие!
www.lida.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/79597/kapsuli-za-byrzo-otslabvane-bez-dieta-lida

Хапчета за бързо отслабване Ултра Ефект
Ако се питате: Как да отслабна, без хранителен режим за отслабване и без разделно
хранене, чрез намаляване на апетита, ето ви нашият продукт за бързо отслабване.
Това са капсули за отслабване след раждане, отслабване на корема, бедрата, талията
или намаляване на повишеното тегло, поради застоял живот или по други причини.
Тези пробиотици за отслабване или препарати за отслабване, намаляват апетита и
предизвикват отслабване без диета, чрез разтопяване и изгаряне на мазнини.
С тези хапчета за отслабване, не е необходимо да спазвате никакви диети за бързо
отслабване, а да ядете храни с по малко калории.
Тези таблетки за отслабване, не са лекарствени медикаменти за отслабване. Това са
билкови продукти за отслабване с екстракти придобити от специални билки за отслабване.
www.ultraeffect.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/79596/hapcheta-za-byrzo-otslabvane-ultra-efekt

Капсули за бързо отслабване Мейзитанг
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Чувствай се по-добре, изглеждай по-добре и никога вече не се тревожи за проблема с килограмите! С билковите гел
капсули за отслабване оригинален Meizitang може да свалите 10, 13 и дори повече килограма за 1 месец. Оригиналната
формула за бързо остлабване на Мейзитанг е създадена от китайски билки, които се произвеждат чрез модерна
технология със чисти натурални билки растящи само в провинция Юнан. Тези билки притежават магически ефект
познат на хората там от хиляди години. Продуктът е идеален за сваляне на бричове, паласки и други неприятни мастни
депа без спазване на диета и на достъпна цена. Отслабване с Оригиналen Mejzitang. На настоящия етап, капсулите
Mejzitang се явяват като едно от най-уникалните средства за бързо ,ефективно и безопасно отслабване тъй като не
съдържат никакви химични или хормонални съставки, а ефектът се забелязва достатъчно бързо – в рамките на 1 месец и
което е най-важното – след спирането на приема на Meizitang – няма рецедив към ново напълняване и ЙО-ЙО ефект! Без
слабително действие!
www.meizitang.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/79595/kapsuli-za-byrzo-otslabvane-meyzitang

Хапчета за бързо отслабване Ултра Ефект
Ако се питате: Как да отслабна, без хранителен режим за отслабване и без разделно
хранене, чрез намаляване на апетита, ето ви нашият продукт за бързо отслабване.
Това са капсули за отслабване след раждане, отслабване на корема, бедрата, талията
или намаляване на повишеното тегло, поради застоял живот или по други причини.
Тези пробиотици за отслабване или препарати за отслабване, намаляват апетита и
предизвикват отслабване без диета, чрез разтопяване и изгаряне на мазнини.
С тези хапчета за отслабване, не е необходимо да спазвате никакви диети за бързо
отслабване, а да ядете храни с по малко калории.
Тези таблетки за отслабване, не са лекарствени медикаменти за отслабване. Това са
билкови продукти за отслабване с екстракти придобити от специални билки за отслабване.
www.ultraeffect.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/79594/hapcheta-za-byrzo-otslabvane-ultra-efekt

Превод и легализация на документи
Преводаческа агенция Нов Век извършва качествени преводи на Английски, Немски, Турски, Гръцки, Португалски,
Френски, Италиански, Испански, Арабски, Китайски, Иврит и много други езици. Заверки на преводи на документи от
чужбина и ЛЕГАЛИЗАЦИЯ на актове за раждане, 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/79593/prevod-i-legalizaciya-na-dokumenti

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

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

Страница 83/84

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

20.04.2014

http://obiavidnes.com/obiava/79591/podgotovka--po-matlab-instalirane-rabota-s-file-function-i-script-file

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

***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
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