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Инкубатори - автоматични, терморегулатор с PIC контролер
Инкубатори - напълно автоматични, терморегулатор с PIC контролер(0,1 градуса С). Подробности, филмчета, както и
друга полезна информация ще намерите в обновения ни сайт. GSM:0892374714, 0988838774, 0876709831 inkubatori@abv.bg
Skype - tangrabg www.inkubatori.tk
http://obiavidnes.com/obiava/80476/inkubatori---avtomatichni-termoregulator-s-pic-kontroler

2 Creative SBS A60
2 Creative SBS A60
http://obiavidnes.com/obiava/80632/2-creative-sbs-a60

5.1 Creative A550
5.1 Creative A550, жично дистанционно
http://obiavidnes.com/obiava/80631/51-creative-a550

5.1 Creative Inspire T6300
5.1 Creative Inspire T6300, жично дистанционно
http://obiavidnes.com/obiava/80630/51-creative-inspire-t6300

Divoom Bluetune-BEAN
Divoom Bluetune-BEAN, 3W, Bluetooth, Li-Ion батерия, микрофон, жълта
http://obiavidnes.com/obiava/80629/divoom-bluetune-bean

Магнитна титаниева гривна
Магнитна титаниева гривна
МАГНИТНА ГРИВНА - ПРОТИВОДЕЙСТВАЙТЕ НА ВИСОКОТО КРЪВНО НАЛЯГАНЕ!
Искате да намалите високото кръвно, да премахнете главоболието,
шума в ушите и виенето на свят, да повишите имунитета и др.?
Използвайте световния хит на доказалата се високоефективна титано магнитна гривна!
Гривната влияе на сърдечно-съдовата система и кръвообращението и спомага за намаляване на високото кръвно,
укрепва жизнените функции на организма, повишава имунитета, регулира хемоглобина и намалява болките в ставите.
Магнитната гривна е мощен източник на магнитно поле, което нормализира артериалното налягане дори при хронична
хипертония.
ПРЕДИМСТВА:
- дизайн съчетаващ здраве и красота;
- поддържане на имунната система;
- адаптиране към промените в околната среда;
- осигуряване на здравословен комфорт на организма;
- подобряване на кръвообращението;
- съчетаване на съвременни технологии с благоприятен
Магнитната гривна е със сребрист цвят, дължината и е 20,5 см., ширината: 11 мм.
Магнитната гривна е със сребрист цвят, дължината и е 21.00 см., ширината: 13 мм.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
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www.gabimarket.com
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/80737/magnitna-titanieva-grivna

Виброплейт пауърплейт
Виброплейт фитнес урeд от ново поколение
Eдин специален метод за тренировка, базиран на бързи ритмични вибрации,
предизвикващи силни мускулни контракции, водещи до бързи резултати;
квантов анализатор – високотехнологично електронно устройство за преглед на здравното състояние на
човешкия организъм; продукти от КЪЩАТА НА БИЛКИТЕ ”Sanct Bernhard”
– АЛОЕ ВЕРА чист сок или капсули, ЖЕН ШЕН, Гинко Билоба, препарати за отслабване и т.н.
За повече информация посетете ”БГ магазин”.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/80736/vibropleyt-pauyrpleyt

Електрическа подочистачка Twister Sweeper
Електрическа подочистачка Twister Sweeper
Twister Sweeper е универсална триъгълна подочистачка за бързо почистване на Вашия дом.
С модерната му триъгълна форма с почистващи четки Twister Sweeper ще е Вашия пръв помощник,
когато нямате време да чистите с прахосмукачка всеки ден и да опъвате така досадните кабели.
Ултра лека, супер маневрена и многофункционална. Триъгълна подочистачка със спираловидни четки,
въртящи се на 2000 оборота в минута и събираща отпадъците от 3 страни.
Пълна свобода на движение на 360 градуса. Чисти напред, назад, настрани, в кръг и дори на зиг-заг.
Лек, плосък и компактен. Twister Sweeper е идеалното решение за Вас.
Без колелца, а с 3 силиконови плъзгача, които го правят подходящ за използване и върху най-фините и скъпи подови
покрития.
Работи с акумулаторна батерия, което позволява пълна свобода на движение, без да се съобразявате с кабели!
Комплектът включва подочистачка и акумулаторна батерия / 7,2 V - NI -MH/.
0877540309
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/80735/elektricheska-podochistachka-twister-sweeper

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./ +
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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/80734/detoksikator

Масажна кушетка Restpro Classic-2 (цвят – кремав, черен, червен)
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
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/80733/masajna-kushetka-restpro-classic-2-cvyat--kremav-cheren-cherven

Magic Ex Hose маркуч екс хос Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Magic Ex Hose маркуч екс хос
Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Сгънат 8 метра - разгънат 23 метра
Подарък пистолет с 5 режима на пръскане
без да се усуква, сгъва и заплита
разгъвате и сгъвате за секунди
устойчив на износване
миете двора и колата
поливате-градината, тревата и цветята
Лесно се плъзга през градината, по стълбите, без да се пречупва или усуква!
Маркучът е изработен от висококачествен материал, който го прави здрав и в същото време много гъвкав.
Дебелите стени осигуряват надеждност и дълъг живот на материала.
Градински "магически" маркуч - характеристика:
Размери: 8м./22.5м.
Тегло: 1 кг.
Произход: Китай
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/80732/magic-ex-hose-markuch-eks-hos--magicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-

Eнергиен алкален нано-стик за вода
Този джобен алкален нано стик (известен още като диетичен, или йонизиращ, или турмалинов воден стик), може да
промени всяка чешмяна или бутилирана вода в здравословна питейна вода с качества на естествена изключително
полезна за организма минерална вода – антиоксидант с висок PH, с по-малки и лесно усвоими биомолекули, с повишено
съдържание на кислород алкална вода за пиене. Пречиства, алкализира и създава водородно наситена антиоксидантна
вода директно във Вашата бутилка или чаша само за няколко минути! Помага за нормализиране на алкално-киселинния
PH-баланс в организма Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.tehnomag.net или на тел.02/8298504,
02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/80731/energien-alkalen-nano-stik-za-voda
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PC Acer Predator G3-605 (DT.SQYEX.001)
PC Acer Predator G3-605 (DT.SQYEX.001), четири-ядрен Intel® Core™ i5 4440 3.30 GHz, 8GB DDR3, 2ТB HDD, GeForce
GTX645 2GB DDR5 (HDMI), DVDRW, WiFi, клавиатура и мишка, FreeDOS
http://obiavidnes.com/obiava/80730/pc-acer-predator-g3-605-dtsqyex001

Интериорни мазилки
Предлагаме консултации за избор на цветове и текстури на интериорни шпакловки и бои с произход от Англия или
Италия.
Използваме интериорните мазилки за „изтъкване“ на дадени участъци в жилище или офис,а защо не в помещения на
публични места.
В повечето случай ефектните места са изработени от гипсокартон.И конкретно по желанието и вкуса на техните
поръчители.
Нанасяне на интериорни мазилки за вътрешни стени, придаваща гланц и блясък.
Нанасяне на интериорни традиционни мазилки на варова основа с теракотени гранули.
Нанасяне на интериорни минерални мазилки с висока паропропускливост.
http://obiavidnes.com/obiava/80729/interiorni-mazilki

Обръщане на новопоставена дограма
Обръщане на новопоставена дограма.
Обръщане на врати,прозорци,капандури.
Изравняване с гипсокартон,изолация или гипс.
Дюбелиране и сигурно захващане.
Поставяне на завършващ PVC ъгъл с мрежа.
Поставяне на завършващи алуминиеви ръбове.
Финосване и шкурене
http://obiavidnes.com/obiava/80728/obryshtane-na-novopostavena-dograma

Ремонт и зидане на балкони - промоционални цени.
Сваляме остъкление и винкели.
Къртим мозайка подови покрития.
Къртим бетон под прозорец.
Доставка и качване на Ytong в различна дебелина.
Зидария,поставяне на топлоизолация и шпакловка с мрежа и теракол.
Външна изолация с алпинисти или скеле.
Доставка и монтаж на алуминиева и PVC дограма - изгодни цени.
Изравнителна подова замазка и поставяне на плочки или ламинат.
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Шпакловане,грундиране и бояидсван
http://obiavidnes.com/obiava/80727/remont-i-zidane-na-balkoni---promocionalni-ceni

Ремонт и строителство
Строителство на сглобяеми къщи.
Ремонтни дейности.
Гипсокартон и апликации.
Шпакловки,замазки и мазилки .
Теракот,фаянс и гранитогрес.
Олекотени конструкции и покриви.
Електро и ВиК инсталации.
Боядисване и тапети
http://obiavidnes.com/obiava/80726/remont-i-stroitelstvo

Банята на цена без конкуренция – 979 лв - цялостен ремонт
Моля прочетете офертата до край.
В посочената цена се включва:
- Къртене.чистене и извозване
- Подмяна на съществуващи тръби - ВиК
- Изправяне на стени с гипсокартон
- Окачен таван 3-5 луни
- Поставяне на подови и стенни плочки
Всички останали услуги са възможни с допълнително уговаряне на цена.
В посочената цена не се включват материали.
В посочената цена не влизат замазки,боядисване и монтаж на оборудване.
Нова врата,лайсни на ъгли,прагове,и всякакви други услуги както и доставка и качване на материали се заплащат
допълнително.
Работи се с предварително записване и договор/гаранция за труда.
Важи само за София
http://obiavidnes.com/obiava/80725/banyata-na-cena-bez-konkurenciya--979-lv---cyalosten-remont

Ремонт и боядисване на входове - цени от 890 лв.
Цялостен ремонт на входове на кооперации и блокове.
Боядисване с блажна боя и латекс.
Смяна на входна врата.
Подмяна на стара с нова PVC дограма.Обръщане на новопставена дограма.
Ремонт на покрив и общите части.
Боядисване на асансьорни врати и реновиране на асансьор.
Подмяна на пощенски кутий или боядисване.
Саниране цялостно на фасадата на входа.
Смяна на домофони и звънци.
Гаранция на положения труд
http://obiavidnes.com/obiava/80724/remont-i-boyadisvane-na-vhodove---ceni-ot-890-lv
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AMD FX-4350 X4 четири-ядрен (4.2/4.3GHz
AMD FX-4350 X4 четири-ядрен (4.2/4.3GHz, 4MB L2, 125W, AM3+) Black Edition
http://obiavidnes.com/obiava/80723/amd-fx-4350-x4-chetiri-yadren-4243ghz

Енергийна алкална нано чаша за „жива вода”
Енергийна алкална нано чаша Наричана още турмалинова чаша - предназначена да филтрира,пречиства, минерализира,
йонизира и алкализира водата по естествен път чрез филтърна система от подбрана селекция минерали, с доказано
полезно ободряващо и оздравително действие. Всички знаем колко е полезна и необходима водата за правилното
функциониране на човешкия организъм. Но в нашето забързано ежедневие рядко можем да разчитаме, че пием вода
която е достатъчно чиста или правилно структурирана и заредена с живот. Затова е изобретено и това чудо, което за
броени минути ни осигурява чиста, обогатена на полезни минерали, питейна вода. С енергийната алкална чаша ни се
предоставя възможност да бъдем по-здрави, по-бодри, по-енергични, по-работоспособни, да осигурим повече младост и
дълголетие на организма си, да постигнем стройна и елегантна фигура по естествен път. Не пропускайте този шанс!
Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.tehnomag.net или на тел.02/8298504, 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/80722/energiyna-alkalna-nano-chasha-za-jiva-voda

Озонатор за въздух и вода – здраве у дома
Пречиства вода за пиене и миене, дезинфекцира и лекува (зъби, венци, стомашно-чревни болести, кожни заболявания и
всякакви рани; за дълбоко почистване, омекотяване и предпазване от стареене на кожата). Почиства и обезпаразитява
месо, риба, плодове и зеленчуци. Предпазва от всякакви зарази, ако сте обработили хранителните продукти с озонирана
вода. Пречиства въздуха, премахва лошите миризми от риба, зеле, цигарен дим, мухъл и др. Предпазва от заразни
болести, които се разпространяват чрез въздуха. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.tehnomag.net или
на тел.02/8298504, 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/80721/ozonator-za-vyzduh-i-voda--zdrave-u-doma

Безшевен сутиен за кърмачки Carriwell
- Без шевове и повдигаща тел;
- Подходящ за всекидневна употреба, дори и за сън;
- Откопчаване с една ръка;
- Разширяване с два размера;
- Закопчаването е с три куки за допълнително поддържане и комфорт;
- Моделът е препоръчан от консултанти по кърменето;
- Идеален за носене под блузи, което се дължи на безшевният, гладък и невидим дизайн;
- Оказва допълнителна поддръжка и има „повдигащ ефект на гърдите";
- 91 % полиамид и 9 % еластан;
Линк към продукта: http://www.sladkobebe.com/bello-bremenni-kurmachki/1856-bezsheven-sytien-za-kurmachki-carriwell.html
http://obiavidnes.com/obiava/80720/bezsheven-sutien-za-kyrmachki-carriwell

Philips SWA3302S
Philips SWA3302S, оптичен (Toslink) SPDIF 1.5m
http://obiavidnes.com/obiava/80719/philips-swa3302s

Слинг за бебе U go Eclipse Cybex
- Препоръчителна възраст - до 5г.(от 2,5 до 18кг);
- Функционален и модерен дизайн;
- Изработен 100% от памук;
- Нежна и еластична материя;
- 6 различни начина на връзване според нуждите на детето;
- Намалява натиска върху недоразвитите все още бебшки крачета;
- Препоръчан от ортопедите за употреба в различните позиции, които предлага;
- Компактен и удобен за употреба;
- Лесен за пране;
- Размери на кутията - 19.5х24х10.5см;
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- Тегло - 1.150кг.
Линк към продукта: http://www.sladkobebe.com/kenguru-bebe-sling-ranitsi-za-bebe/665-sling-bebe-ugo-cybex.html
http://obiavidnes.com/obiava/80718/sling-za-bebe-u-go-eclipse-cybex

Philips SWA4302S
Philips SWA4302S, оптичен (Fiber optic), 1.5m
http://obiavidnes.com/obiava/80717/philips-swa4302s

ATi R7 240
ATi R7 240, 2GB, PowerColor, PCI-E3.0, DDR3, 128bit, HDMI & DVI
http://obiavidnes.com/obiava/80716/ati-r7-240

Brother MFC-J6520DW цветен мастилен принтер/копир/скенер/факс 1200x6000dpi
Brother MFC-J6520DW цветен мастилен принтер/копир/скенер/факс 1200x6000dpi, 22/20ipm, card reader, USB, LAN & WiFi
802.11n, 2 г.
http://obiavidnes.com/obiava/80715/brother-mfc-j6520dw-cveten-mastilen-printerkopirskenerfaks-1200x6000dpi

27" (68.58 cm) LG 27EB22PY-B
27" (68.58 cm) LG 27EB22PY-B, AH-IPS панел, FULL HD LED, 5ms, 5 000 000:1, 250cd/m2, DisplayPort & DVI (HDCP),
колонки, черен, TCO6.0, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/80714/27-6858-cm-lg-27eb22py-b

3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
индустриален дизайн.
3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и индустриален 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://3dkoev-design.net46.net
http://obiavidnes.com/obiava/80713/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
индустриален дизайн.
3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и индустриален 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://3dkoev-design.net46.net
http://obiavidnes.com/obiava/80712/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
индустриален дизайн.
3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и индустриален 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://3dkoev-design.net46.net
http://obiavidnes.com/obiava/80711/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

27" (68.58 cm) LG 27M45HQ-B
27" (68.58 cm) LG 27M45HQ-B, FULL HD LED, 2ms, 5 000 000:1, 250cd/m2, HDMI, черен, 3г.
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http://obiavidnes.com/obiava/80710/27-6858-cm-lg-27m45hq-b

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/80709/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/80708/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/80707/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/80706/sigurna-rabota

15.6" (39.62 cm) ASUS R551LB-CJ321D
15.6" (39.62 cm) ASUS R551LB-CJ321D, двуядрен Intel® Core™ i5 4200U 1.6/2.6Ghz, HD LED Display & GeForce GT 740M
2GB (HDMI), 8GB, 24GB SSD & 750GB, 2x USB3.0, Free DOS, 2.5kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/80705/156-3962-cm-asus-r551lb-cj321d

17.3" (43.94 cm) ASUS X751LD-TY062D
17.3" (43.94 cm) ASUS X751LD-TY062D, двуядрен Intel® Core™ i3-4010U 1.70Ghz, HD+ LED Display & GeForce 820M 2GB
DDR3 (HDMI), 4GB, 1TB, 3x USB3.0, Free DOS, 3.0kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/80704/173-4394-cm-asus-x751ld-ty062d

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
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приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/80703/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-pazardjik-plovdiv-sliven-haskovo-yambol-

Детективска Агенция Дискрет-Русе Шумен Велико Търново
Детективска Агенция ДИСКРЕТ е специализирана единствено и само в областа на изневярата.
Установяване собственост на телефони автомобили и месторабота.Издирване на бивши и
настоящи адреси.Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
0888116420
discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
http://obiavidnes.com/obiava/80702/detektivska-agenciya-diskret-ruse-shumen-veliko-tyrnovo

"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
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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/80701/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas

Детективска Агенция Дискрет-Бургас Равда Созопол Поморие Приморско
Детективска Агенция ДИСКРЕТ е специализирана единствено и само в областа на изневярата.
Установяване собственост на телефони автомобили и месторабота.Издирване на бивши и
настоящи адреси.Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
0888116420
discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
http://obiavidnes.com/obiava/80700/detektivska-agenciya-diskret-burgas-ravda-sozopol-pomorie-primorsko

ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ ЗА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ИЗКУПУВАНЕ И
ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ !!!
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
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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/80699/yuridichesko-sydeystvie-za-firmi-sys-zadyljeniya---izkupuvane-i-osvobojdavane-ot-ot

ТЪРГОВСКО ПРАВО - "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 !
http://obiavidnes.com/obiava/80698/tyrgovsko-pravo---kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarna-o

"КУПУВАМЕ" ЕООД, ООД, АД, ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
ИЗКУПУВАНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие 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 !
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Освобождаваме от Длъжност и Солидарна Отговорност за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата !
Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост, съдебни
изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС,
ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител
, Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и
ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи !
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
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/80697/kupuvame-eood-ood-ad-ead-i-sybiratelni-drujestva-sys-zadyljeniya-osvobojdav

17.3" (43.94 cm) DELL Inspiron 3737 (5397063477333) двуядрен Haswell Intel® Core™ i7 4500U
1.8/3.0 GHz
17.3" (43.94 cm) DELL Inspiron 3737 (5397063477333) двуядрен Haswell Intel® Core™ i7 4500U 1.8/3.0 GHz, HD+ LED
Display & AMD Radeon™ HD 8870M 2GB DDR5 (HDMI), 8GB, 1TB, 2x USB3.0, Linux, 3.0kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/80696/173-4394-cm-dell-inspiron-3737-5397063477333-dvuyadren-haswell-intel-core

14" (35.56 cm) HP EliteBook 1040 (H5F63EA)
14" (35.56 cm) HP EliteBook 1040 (H5F63EA), двуядрен Intel® Core™ i7 4600U 2.6Ghz, Full HD LED Display (DisplayPort),
4GB, 180GB SSD, USB3.0, Windows 7/8 Pro, 1.49kg, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/80695/14-3556-cm-hp-elitebook-1040-h5f63ea

**0882551735*** - фини шпакловки. - започване веднага,без почивен ден.
0882551735
фини шпакловки.
гипсова шпакловка.
латекс.
топлоизолация.
обръщане покрай дограма и врати,с поставияне на лайсни или измазване.
минерални мазилки.
гипсова мазилка.
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пръскана мазилка.
замазки.
зидария.
МАЙСТОР С ДЪЛГОДИШНА ПРАКТИКА В СТРОИТЕЛСТВОТО.
КОРЕКНО.
КАЧЕСТВЕНО.
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА.
0882551735
http://obiavidnes.com/obiava/80694/0882551735---fini-shpaklovki---zapochvane-vednagabez-pochiven-den

15.6" (39.62 cm) HP 255 G2 (F0Z72EA)
15.6" (39.62 cm) HP 255 G2 (F0Z72EA), четириядрен AMD A4-5000 1.50GHz, HD LED Display (HDMI), USB3.0, 4GB, 500GB,
Free DOS, 2.50kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/80693/156-3962-cm-hp-255-g2-f0z72ea

15.6" (39.62 cm) HP 350 G1 (F7Y90EA)
15.6" (39.62 cm) HP 350 G1 (F7Y90EA), двуядрен Intel® Core™ i5 4200U 1.6/2.6Ghz, HD LED Display (HDMI), 2x USB3.0,
4GB, 500GB, Free DOS, 2.30kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/80692/156-3962-cm-hp-350-g1-f7y90ea

15.6" (39.62 cm) Toshiba C55-A-1TF
15.6" (39.62 cm) Toshiba C55-A-1TF, бял, двуядрен Celeron® N2820 2.4GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB, 500GB, USB 3.0,
Windows 8.1, 2.4kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/80691/156-3962-cm-toshiba-c55-a-1tf

15.6" (39.62 cm) Toshiba Satellite L50-B-1DJ
15.6" (39.62 cm) Toshiba Satellite L50-B-1DJ, бял, двуядрен Intel® Core™ i3 4005U 1.7 GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB,
750GB, WiFi 802.11ac, 2x USB 3.0, no OS, 2.2kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/80690/156-3962-cm-toshiba-satellite-l50-b-1dj

15.6" (39.62 cm) ASUS X552EA-SX156D
15.6" (39.62 cm) ASUS X552EA-SX156D, двуядрен AMD E1-2500 1.4 GHz, HD LED Display (HDMI), 2GB, 500GB, 2x USB3.0,
2.3kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/80689/156-3962-cm-asus-x552ea-sx156d

17.3" (43.94 cm) ASUS X751LA-TY027D
17.3" (43.94 cm) ASUS X751LA-TY027D, двуядрен Intel® Core i3 4010U 1.70GHz, HD+ LED Display (HDMI), 4GB, 1TB,
USB3.0, Free DOS, 3.0kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/80688/173-4394-cm-asus-x751la-ty027d

17.3" (43.94 cm) ASUS X75VB-TY099D
17.3" (43.94 cm) ASUS X75VB-TY099D, двуядрен Intel® i3 3110M 2.4GHz, HD+ LED Display & GeForce GT 740M 2GB DDR3
(HDMI), 4GB, 750GB, USB3.0, no OS, 3.0kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/80549/173-4394-cm-asus-x75vb-ty099d

60GB
60GB, Kingston SSDNow mS200, mSATA, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/80548/60gb-kingston-ssdnow-ms200-msata-3g
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Pad Razer Goliathus Speed
Pad Razer Goliathus Speed, FRML, extended, 92 х 29.4 cm
http://obiavidnes.com/obiava/80687/pad-razer-goliathus-speed

Pad Razer Goliathus Team Alliance
Pad Razer Goliathus Team Alliance, Speed, medium, 35.5 x 25.4 cm
http://obiavidnes.com/obiava/80686/pad-razer-goliathus-team-alliance

Кабел UTP
Кабел UTP, 10m, Cat 5E, пач кабел, сив
http://obiavidnes.com/obiava/80685/kabel-utp

Asus AM1I-A
Asus AM1I-A, AM1, DDR3, HDMI&DVI, SB7.1, Lan1000, 2x SATA 6Gb/s, 2x USB 3.0
http://obiavidnes.com/obiava/80684/asus-am1i-a

Asus AM1I-A
Asus AM1I-A, AM1, DDR3, HDMI&DVI, SB7.1, Lan1000, 2x SATA 6Gb/s, 2x USB 3.0, mini-ITX
http://obiavidnes.com/obiava/80683/asus-am1i-a

Card Reader
Card Reader, microSD Apacer AM701, OTG (USB microB)
http://obiavidnes.com/obiava/80682/card-reader

17.3" (43.94 cm) ASUS X751LD-TY052D
17.3" (43.94 cm) ASUS X751LD-TY052D, двуядрен Intel® Core™ i5 4200U 1.6/2.6Ghz, HD+ LED Display & GeForce 820M 2GB
DDR3 (HDMI), 4GB, 1TB, 3x USB3.0, Free DOS, 3.0kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/80681/173-4394-cm-asus-x751ld-ty052d

2.1 Creative Inspire A250
2.1 Creative Inspire A250
http://obiavidnes.com/obiava/80680/21-creative-inspire-a250

2.1 Creative Inspire S2
2.1 Creative Inspire S2
http://obiavidnes.com/obiava/80679/21-creative-inspire-s2

КУПУВАМЕ БИЗНЕС-INVESTCONSULT GROUP
INVESTCONSULT GROUP-КУПУВАМЕ ТЪРГОВСКИ И АКЦИОНЕРНИ ДРУЖЕСТВА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ,
ДАНЪЧНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ- ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ И БЕЗПЛАТНИ
ЮРИДИЧЕСКИ КОНСУЛТАЦИИ.
Ако Вашата фирма има каквито и да било задължения , включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за
ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към доставчици и други контрагенти,ако
имате запор на дружествените дялове на ООД ЕООД ние сме Вашето РЕШЕНИЕ.
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ НА ФИРМАТА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ,НОВО СЕДАЛИЩЕ И АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ.
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ПРОБЛЕМИ,

ЮРИДИЧЕСКА,ФИНАНСОВА

И

СОЛИДАРНА

Цената която фирмата заплаща на нас за извършената услуга е по договаряне.
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ.
InvestConsult Group.
За контакти от цялата страна: Тел.0897558320
За повече информация за услугите които предлагаме на сайта ни http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/80678/kupuvame-biznes-investconsult-group

INVESTCONSULT GROUP-КУПУВАМЕ АД, ЕАД, ООД, ЕООД, СД,КД И ДР. СЪС
ЗАДЪЛЖЕНИЯ,ДАНЪЧНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ.
INVESTCONSULT GROUP-КУПУВАМЕ ТЪРГОВСКИ И АКЦИОНЕРНИ ДРУЖЕСТВА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ,
ДАНЪЧНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ- ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ И БЕЗПЛАТНИ
ЮРИДИЧЕСКИ КОНСУЛТАЦИИ.
Ако Вашата фирма има каквито и да било задължения , включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за
ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към доставчици и други контрагенти,ако
имате запор на дружествените дялове на ООД ЕООД ние сме Вашето РЕШЕНИЕ.
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ НА ФИРМАТА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ,НОВО СЕДАЛИЩЕ И АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ ФИРМАТА СЪС
ОТГОВОРНОСТ В РАМКИТЕ НА ЕДИН ЧАС.

ПРОБЛЕМИ,

ЮРИДИЧЕСКА,ФИНАНСОВА

И

СОЛИДАРНА

Цената която фирмата заплаща на нас за извършената услуга е по договаряне.
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ.
InvestConsult Group.
За контакти от цялата страна: Тел.0897558320
За повече информация за услугите които предлагаме на сайта ни http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/80677/investconsult-group-kupuvame-ad-ead-ood-eood-sdkd-i-dr-sys-zadyljeniyadany

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
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web: www.kursovete.com
http://obiavidnes.com/obiava/80676/letni-ezikovi-vakancii-v-marbela-ispaniya

Учи испански във Валенсия!
Курсовете от Нас, знанията от Вас!
Възраст: 16 + години
Център „Родина” организира летни езикови програми по испански език във Валенсия, Испания. Различните курсове са
подходящи за всички, които желаят да усъвършенстват познанията си, без значение от възрастта.
Учебните бази са специално подбрани и отговарят на съвременните изисквания. Класните стаи са широки, просторни и
светли. Всеки курс включва удобно настаняване и седмичен план за хранене.
Цени за курс + настаняване и полупансион:
• 2 седмици = € 730
• 3 седмици = € 1060
• 4 седмици = € 1390
"РОДИНА" - България
За контакт с НАС:
гр.София 1000, ул. ген. Гурко 74
от 10:00до 18:30 часа.
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
e-mail: kursovete@gmail.com
web: www.kursovete.com
http://obiavidnes.com/obiava/80675/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/80674/ezikovi-vakancii-v-barselona-ispaniya

Курсове по немски език в Дюселдорф
Езикови ваканции - ГЕРМАНИЯ
През нашите очи – виждаш своите мечти!
Възраст: 16 + години
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Съчетайте езиковата подготовка с многобройни възможности за развлечение. Езиковите курсове на „Родина” в
Дюселдорф са подходящи за хора от всички възрасти. Те позволяват да опознаете немската култура, език и традиции,
както и да практикувате наученото в реална среда.
Предлагат се както стандартни летни езикови курсове в Германия, така и интензивни, подготовка за специализирани
изпити за кандидатстване за университети и др. Освен всичко това, програмите включват екскурзии, спортни занимания
и развлекателни програми.
Настаняването и хранителният план са съобразени с изискванията на кандидатите, а учебните бази са напълно
оборудвани и специално подбрани.
Цени за курс + настаняване и полупансион:
• 2 седмици = € 780
• 3 седмици = € 1165
• 4 седмици = € 1460
„РОДИНА” - България
За контакт с НАС:
гр.София 1000, ул. Ген. Гурко №74
Раб. Време: 10:00 - 18:30 часа
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
e-mail: kursovete@gmail.com
web: www.kursovete.com
http://obiavidnes.com/obiava/80673/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/80672/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.
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Цени за курс + настаняване и полупансион:
• 2 седмици = € 900
• 3 седмици = € 1295
• 4 седмици = € 1662
„РОДИНА” - България
За контакт с НАС:
гр. София 1000, ул. Ген. Гурко №74
Раб. Време: 10:00 - 18:30 часа
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
e-mail: kursovete@gmail.com
web: www.kursovete.com
http://obiavidnes.com/obiava/80671/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/80670/ezikovi-kursove-po-nemski-ezik-vyv-frankfurt

2.1 Creative Inspire T3300
2.1 Creative Inspire T3300, жично дистанционно
http://obiavidnes.com/obiava/80669/21-creative-inspire-t3300

2.1 Creative SBS A120
2.1 Creative SBS A120, жично дистанционно
http://obiavidnes.com/obiava/80668/21-creative-sbs-a120

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,
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телефони,осигуряване на финансова информация.
- и други...
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана от Детективска Агенция Фокс с
бивши служители на МВР и дългогодишен опит!
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/80667/detektivska-agenciya-foks-detektivski-uslugi-veliko-tyrnovo

Частен Детектив-Детективска Агенция Фокс-София, Пловдив, 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/80666/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-foks-sofiya-plovdiv-burgas
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Детективска Агенция-Частен Детектив 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/80665/detektivska-agenciya-chasten-detektiv-inkognito

Детективски услуги 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/80664/detektivski-uslugi-inkognito

Детективски услуги Инкогнито
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Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/80663/detektivski-uslugi-inkognito

2.1 Creative Т3150 Wireless
2.1 Creative Т3150 Wireless, bluetooth
http://obiavidnes.com/obiava/80662/21-creative-t3150-wireless

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.Сроителство-всички професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с
договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.НЕ Е НУЖНО ЗНАНИЕ НА ЕЗИК.Заминаване
веднага,ПОСРЕЩАНЕ,НАСТАНЯВАНЕ.Записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/80661/rabota-v-chehiya-za-myje--jeni-i-semeystva--bez-komision-v-bylgariya

2 Creative A50
2 Creative A50, захранване от USB
http://obiavidnes.com/obiava/80660/2-creative-a50

Частен детектив - Детективска агенция - 0885350440
Детективска агенция “Стар” предлага професионални и дискретни детективски разследвания на териториятана цялата
страна.
- Разкриване на изневери с фото и видео материали
- наблюдение
- проучвания
- справки за адреси ,месторабота ,телефони
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
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- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
-поставяне на скрити аудио и записващи устройства
-установяване на биологични родители
- събиране на данни
- намиране на лица и установяване на тяхното местонахождение.
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!
starinvestigator@gmail.com
тел.0885350440
http://obiavidnes.com/obiava/80659/chasten-detektiv---detektivska-agenciya---0885350440

2 Creative GigaWorks T20 Series II
2 Creative GigaWorks T20 Series II
http://obiavidnes.com/obiava/80658/2-creative-gigaworks-t20-series-ii

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/80657/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/80656/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-pazardjik-plovdiv-sliven-haskovo-yambol-

Английски 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
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извършваме обемни писмени преводи в кратки срокове, като това не рефлектира върху качеството. Заверки на преводи на
документи от чужбина в МВнР и ЛЕГАЛИЗАЦИЯ на дипломи, академични справки, нотариални актове, медицински
документи, свидетелства за съдимост, съдебни решения и други във всички държавни институции и чуждестранни
посолства в Република България.
гр. София, бул. Васил Левски 1Б
тел: 02 49 00 756
моб.тел.: 0895 60 71 50
E - mail: sofia@nov-vek.org
Уеб страница: www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/80655/angliyski-ezik--oficialni-prevodi-i-legalizaciya-na-dokumenti

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/80654/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

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/80653/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

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

Бързи кредити Онлайн от 500 до 1500 лв 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/76946/byrzi-krediti-onlayn-ot-500-do-1500-lv-na-burzikreditibg

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

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

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

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

2 Creative GigaWorks T40 Series II
2 Creative GigaWorks T40 Series II
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http://obiavidnes.com/obiava/80652/2-creative-gigaworks-t40-series-ii

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/80651/detektivska-agenciya-avalon-24ch-diskretni-detektivski-uslugi

КУПУВАМЕ БИЗНЕС-INVESTCONSULT GROUP
INVESTCONSULT GROUP-КУПУВАМЕ ТЪРГОВСКИ И АКЦИОНЕРНИ ДРУЖЕСТВА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ,
ДАНЪЧНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ- ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ И БЕЗПЛАТНИ
ЮРИДИЧЕСКИ КОНСУЛТАЦИИ.
Ако Вашата фирма има каквито и да било задължения , включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за
ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към доставчици и други контрагенти,ако
имате запор на дружествените дялове на ООД ЕООД ние сме Вашето РЕШЕНИЕ.
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ НА ФИРМАТА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ,НОВО СЕДАЛИЩЕ И АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ ФИРМАТА СЪС
ОТГОВОРНОСТ В РАМКИТЕ НА ЕДИН ЧАС.

ПРОБЛЕМИ,

ЮРИДИЧЕСКА,ФИНАНСОВА

И

СОЛИДАРНА

Цената която фирмата заплаща на нас за извършената услуга е по договаряне.
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ.
InvestConsult Group.
За контакти от цялата страна: Тел.0897558320
За повече информация за услугите които предлагаме на сайта ни http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/80650/kupuvame-biznes-investconsult-group

КУПУВАМЕ БИЗНЕС-ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
INVESTCONSULT GROUP-КУПУВАМЕ ТЪРГОВСКИ И АКЦИОНЕРНИ ДРУЖЕСТВА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ,
ДАНЪЧНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ- ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ И БЕЗПЛАТНИ
ЮРИДИЧЕСКИ КОНСУЛТАЦИИ.
Ако Вашата фирма има каквито и да било задължения , включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за
ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към доставчици и други контрагенти,ако
имате запор на дружествените дялове на ООД ЕООД ние сме Вашето РЕШЕНИЕ.
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ НА ФИРМАТА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ,НОВО СЕДАЛИЩЕ И АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ ФИРМАТА СЪС
ОТГОВОРНОСТ В РАМКИТЕ НА ЕДИН ЧАС.

ПРОБЛЕМИ,
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Цената която фирмата заплаща на нас за извършената услуга е по договаряне.
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ.
InvestConsult Group.
За контакти от цялата страна: Тел.0897558320
За повече информация за услугите които предлагаме на сайта ни http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/80649/kupuvame-biznes-firmi-sys-zadyljeniya

Водоустойчив шперплат за кофраж директен вносител - www.shperplat.com
Планет Строй 2008 ООД е директен вносител на:
http://obiavidnes.com/obiava/80648/vodoustoychiv-shperplat-za-kofraj-direkten-vnositel----wwwshperplatcom

Детективска агенция "Стар" - 0885350440
Детективска агенция “Стар” предлага професионални и дискретни детективски разследвания на териториятана цялата
страна.
- Разкриване на изневери с фото и видео материали
- наблюдение
- проучвания
- справки за адреси ,месторабота ,телефони
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
-поставяне на скрити аудио и записващи устройства
-установяване на биологични родители
- събиране на данни
- намиране на лица и установяване на тяхното местонахождение.
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!
starinvestigator@gmail.com
тел.0885350440
http://obiavidnes.com/obiava/80647/detektivska-agenciya-star---0885350440

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.
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Чрез сензорен проводник в рамките на минута от дланта Ви ще бъдат получени повече от 240 показатели за Вашето
здраве
Квантовият метод на диагностика е комплексен, неинвазивен, практичен, лесен, бърз и ефикасен.
Цена 450 лв
0877540309
0895611643
БГ-Магазин
За повече инф
http://obiavidnes.com/obiava/80646/kvantov-analizator---bioskener-3to-pokolenie-na-bylgarski-ezik

2 Creative Inspire T12
2 Creative Inspire T12, bluetooth
http://obiavidnes.com/obiava/80645/2-creative-inspire-t12

ДЕТОКСИКАТОР
ДЕТОКСИКАТОР
Детоксикатор-моделът е с инфрачервен колан за подгряване, 5 режима на работа при йонна детоксикация.
Голям LCD дисплей, показващ режима и параметрите на работа. Алуминиев куфар Цена 275лв
ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ СЕГА ! КУПУВАЙКИ ДЕТОКСИКАТОР "ST-901C+" за 420.00 лв.,
Вие получавате като БОНУС : . ДОПЪЛНИТЕЛЕН ВТОРИ ЕЛЕКТРОД / 30 лв/ + 1 чифт ЕЛЕКТРОИМПУЛСНИ
МАСАЖНИ ДЖАПАНКИ / 40лв./ !
ДЕТОКСИКАТОР нов -275 лв, за едновременна работа с двама пациенти, цена 420 лв.;
Идеални за СПА, физиотерапевтични и рехабилитационни центрове!
** ДЕТОКСИКАТОРИ за пречистване на тялото; извличане на токсини, шлаки и вредни вещества от тялото чрез «водна
детоксикация»; спомага за: активност на мозъка; качествен сън; нормализиране на кръвното; пречистване на черния и
белите дробове и бъбреците и др.,
** АПАРАТУРА за ОТСЛАБВАНЕ и ДЕТОКСИКАЦИЯ (5 уреда в един);
комплексно решение на телесните проблеми: наднормено тегло, забавена обмяна на веществата,
цена: 470 лв !
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/80644/detoksikator

Валяк за боядисване без мръсотия E-Z Paint
Валяк за боядисване без мръсотия E-Z Paint
Получавате
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Валяк Easy Paint
4 Разширителни дръжки
Мерителен съд
Боядисвайте бързо и лесно БЕЗ мръсотия и бъркотия с E-Z Paint
Отново е време за ремонти, боядисване на тавани, пълнене на съдове с боя, слизане и качване по стълби- истински
кошмар, нали!
Представяме ви Easy Paint – самостоятелна система за боядисване на всички трудно достъпни места. Без мръсотия и
бъркотия!
Просто напълнете резервоара на Е-Z Paint с боя, затворете капачката и започвайте.
С едно напълване на Е-Z Paint боядисвате повече от 15 кв. м, страхотно нали?
Освен това спестявате и боя, тъй като Е-Z Paint има специална мембрана и разпределителна система,
която изпуска само необходимото количество боя.
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/80643/valyak-za-boyadisvane-bez-mrysotiya-e-z-paint

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 .
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/80642/terapevtichen-aparat-za-povliyavane-na-diskopatii

Турмалинов Колан-Турмалинова яка,наколенки и нараменник
Турмалинов Колан-Турмалинова яка,наколенки и нагръдник
Турмалинов Колан е създаден по японска технология с използването на турмалинови кристали,
постоянни магнити, бамбукови въглища и органичен германий. Те са имплантирани в трислойна структура на специална
тъкан,
изградена от високотехнологични полимерни влакна. Коланът идеално поддържа кръста
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Турмалинов Колан
-29 лв
Турмалинова яка
-15 лв
Турмалинови наколенки -29 лв
Турмалинов нараменник -29 лв
Ефективно подпомага при:
• Болка и схващане в областта на шията
• Болки в раменете и горната част на гърба
• Стрес, напрежение, тежка умствена работа
• Шипове, ревматизъм, плексит
• Главоболие, простуда, настинка, умора
• Световъртеж
• Втрисане
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/80641/turmalinov-kolan-turmalinova-yakanakolenki-i-naramennik

Интериорни мазилки
Предлагаме консултации за избор на цветове и текстури на интериорни шпакловки и бои с произход от Англия или
Италия.
Използваме интериорните мазилки за „изтъкване“ на дадени участъци в жилище или офис,а защо не в помещения на
публични места.
В повечето случай ефектните места са изработени от гипсокартон.И конкретно по желанието и вкуса на техните
поръчители.
Нанасяне на интериорни мазилки за вътрешни стени, придаваща гланц и блясък.
Нанасяне на интериорни традиционни мазилки на варова основа с теракотени гранули.
Нанасяне на интериорни минерални мазилки с висока паропропускливост.
http://obiavidnes.com/obiava/80640/interiorni-mazilki

Обръщане на новопоставена дограма
Обръщане на новопоставена дограма.
Обръщане на врати,прозорци,капандури.
Изравняване с гипсокартон,изолация или гипс.
Дюбелиране и сигурно захващане.
Поставяне на завършващ PVC ъгъл с мрежа.
Поставяне на завършващи алуминиеви ръбове.
Финосване и шкурене.
http://obiavidnes.com/obiava/80639/obryshtane-na-novopostavena-dograma
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Ремонт и зидане на балкони - промоционални цени.
Сваляме остъкление и винкели.
Къртим мозайка подови покрития.
Къртим бетон под прозорец.
Доставка и качване на Ytong в различна дебелина.
Зидария,поставяне на топлоизолация и шпакловка с мрежа и теракол.
Външна изолация с алпинисти или скеле.
Доставка и монтаж на алуминиева и PVC дограма - изгодни цени.
Изравнителна подова замазка и поставяне на плочки или ламинат.
Шпакловане,грундиране и бояидсване.
http://obiavidnes.com/obiava/80638/remont-i-zidane-na-balkoni---promocionalni-ceni

Ремонт и строителство
Строителство на сглобяеми къщи.
Ремонтни дейности.
Гипсокартон и апликации.
Шпакловки,замазки и мазилки .
Теракот,фаянс и гранитогрес.
Олекотени конструкции и покриви.
Електро и ВиК инсталации.
Боядисване и тапети.
http://obiavidnes.com/obiava/80637/remont-i-stroitelstvo

Банята на цена без конкуренция – 979 лв - цялостен ремонт
Моля прочетете офертата до край.
В посочената цена се включва:
- Къртене.чистене и извозване
- Подмяна на съществуващи тръби - ВиК
- Изправяне на стени с гипсокартон
- Окачен таван 3-5 луни
- Поставяне на подови и стенни плочки
Всички останали услуги са възможни с допълнително уговаряне на цена.
В посочената цена не се включват материали.
В посочената цена не влизат замазки,боядисване и монтаж на оборудване.
Нова врата,лайсни на ъгли,прагове,и всякакви други услуги както и доставка и качване на материали се заплащат
допълнително.
Работи се с предварително записване и договор/гаранция за труда.
Важи само за София
http://obiavidnes.com/obiava/80636/banyata-na-cena-bez-konkurenciya--979-lv---cyalosten-remont

Ремонт и боядисване на входове - цени от 890 лв.
Цялостен ремонт на входове на кооперации и блокове.
Боядисване с блажна боя и латекс.
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Смяна на входна врата.
Подмяна на стара с нова PVC дограма.Обръщане на новопставена дограма.
Ремонт на покрив и общите части.
Боядисване на асансьорни врати и реновиране на асансьор.
Подмяна на пощенски кутий или боядисване.
Саниране цялостно на фасадата на входа.
Смяна на домофони и звънци.
Гаранция на положения труд
http://obiavidnes.com/obiava/80635/remont-i-boyadisvane-na-vhodove---ceni-ot-890-lv

Ремонт и боядисване на входове - цени от 890 лв.
Цялостен ремонт на входове на кооперации и блокове.
Боядисване с блажна боя и латекс.
Смяна на входна врата.
Подмяна на стара с нова PVC дограма.Обръщане на новопставена дограма.
Ремонт на покрив и общите части.
Боядисване на асансьорни врати и реновиране на асансьор.
Подмяна на пощенски кутий или боядисване.
Саниране цялостно на фасадата на входа.
Смяна на домофони и звънци.
Гаранция на положения труд
http://obiavidnes.com/obiava/80634/remont-i-boyadisvane-na-vhodove---ceni-ot-890-lv

**0882551735*** - фини шпакловки. - започване веднага,без почивен ден.
0882551735 фини шпакловки. гипсова шпакловка. латекс. топлоизолация. обръщане покрай дограма и врати,с поставияне
на лайсни или измазване. минерални мазилки. гипсова мазилка. пръскана мазилка. замазки. зидария. МАЙСТОР С
ДЪЛГОДИШНА ПРАКТИКА В СТРОИТЕЛСТВОТО. КОРЕКНО. КАЧЕСТВЕНО. ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА. 0882551735
0882551735
http://obiavidnes.com/obiava/80633/0882551735---fini-shpaklovki---zapochvane-vednagabez-pochiven-den

60" (152.4 cm) Philips 60PFL8708S/12 Elevation
60" (152.4 cm) Philips 60PFL8708S/12 Elevation, Ultra Thin and Slim, 3D LED SmartTV, Full HD, Miracast, DVB-T/T2/C/S2,
HbbTV, Passive 3D (4x goggles), Pointer + Keyboard RC, MyRemote app (Android/iOS), HD Stereo 3D wOOx (25 W); 13,5 mm
slim
http://obiavidnes.com/obiava/80482/60-1524-cm-philips-60pfl8708s12-elevation

65" (165.1 cm) Philips 65PFL9708S/12 Ultra HD
65" (165.1 cm) Philips 65PFL9708S/12 Ultra HD, 3D LED SmartTV, Ambilight XL 3 sided, 900Hz PMR Ultra, Micro Dimming,
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Perfect Pixel HD engine,Pointer + Keyboard RC, MyRemote app (Android/iOS), HD Stereo 3D wOOx (27 W)
http://obiavidnes.com/obiava/80481/65-1651-cm-philips-65pfl9708s12-ultra-hd

8GB microSDHC
8GB microSDHC, A-Data, +SD Adapter, Class4
http://obiavidnes.com/obiava/80628/8gb-microsdhc

8GB SDHC
8GB SDHC, A-Data, Class10
http://obiavidnes.com/obiava/80627/8gb-sdhc

BenQ MH740
BenQ MH740, DLP, 1080p, 4000 ANSI, 11 000:1, 1.5x zoom, HDMI x2, LAN, USB, up to 3500h lamp life, 3D, bag
http://obiavidnes.com/obiava/80626/benq-mh740

BenQ MW853UST
BenQ MW853UST, DLP, WXGA, 3000 ANSI, 10 000:1, LAN, HDMI, Wall mount included, up to 6500 h lamp life
http://obiavidnes.com/obiava/80625/benq-mw853ust

BenQ MX852UST
BenQ MX852UST, DLP, XGA, 3000 ANSI, 10 000:1, LAN, HDMI, Wall mount included, up to 6500 h lamp life
http://obiavidnes.com/obiava/80624/benq-mx852ust

Sony VPL-FX30 4200lm
Sony VPL-FX30 4200lm, XGA, 2000:1, 2 RGB, DVI-D, RS232, RJ45, Video, 1.6X Zoom, 5000H Lamp life, 15000H Filter, 7.9Kg, 3
Years Prime Support, BrightEra Inorganic Panels 3 Years Prime Support 1 Year Lamp Prime Support
http://obiavidnes.com/obiava/80623/sony-vpl-fx30-4200lm

Интериорни мазилки
Предлагаме консултации за избор на цветове и текстури на интериорни шпакловки и бои с произход от Англия или
Италия.
Използваме интериорните мазилки за „изтъкване“ на дадени участъци в жилище или офис,а защо не в помещения на
публични места.
В повечето случай ефектните места са изработени от гипсокартон.И конкретно по желанието и вкуса на техните
поръчители.
Нанасяне на интериорни мазилки за вътрешни стени, придаваща гланц и блясък.
Нанасяне на интериорни традиционни мазилки на варова основа с теракотени гранули.
Нанасяне на интериорни минерални мазилки с висока паропропускливост.
http://obiavidnes.com/obiava/80622/interiorni-mazilki

Обръщане на новопоставена дограма
Обръщане на новопоставена дограма.
Обръщане на врати,прозорци,капандури.
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Изравняване с гипсокартон,изолация или гипс.
Дюбелиране и сигурно захващане.
Поставяне на завършващ PVC ъгъл с мрежа.
Поставяне на завършващи алуминиеви ръбове.
Финосване и шкурене.
http://obiavidnes.com/obiava/80621/obryshtane-na-novopostavena-dograma

Ремонт и зидане на балкони - промоционални цени.
Сваляме остъкление и винкели.
Къртим мозайка подови покрития.
Къртим бетон под прозорец.
Доставка и качване на Ytong в различна дебелина.
Зидария,поставяне на топлоизолация и шпакловка с мрежа и теракол.
Външна изолация с алпинисти или скеле.
Доставка и монтаж на алуминиева и PVC дограма - изгодни цени.
Изравнителна подова замазка и поставяне на плочки или ламинат.
Шпакловане,грундиране и бояидсване.
http://obiavidnes.com/obiava/80620/remont-i-zidane-na-balkoni---promocionalni-ceni

Ремонт и строителство
Строителство на сглобяеми къщи.
Ремонтни дейности.
Гипсокартон и апликации.
Шпакловки,замазки и мазилки .
Теракот,фаянс и гранитогрес.
Олекотени конструкции и покриви.
Електро и ВиК инсталации.
Боядисване и тапети.
София
http://obiavidnes.com/obiava/80619/remont-i-stroitelstvo

Банята на цена без конкуренция – 979 лв - цялостен ремонт
Моля прочетете офертата до край.
В посочената цена се включва:
- Къртене.чистене и извозване
- Подмяна на съществуващи тръби - ВиК
- Изправяне на стени с гипсокартон
- Окачен таван 3-5 луни
- Поставяне на подови и стенни плочки
Всички останали услуги са възможни с допълнително уговаряне на цена.
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В посочената цена не се включват материали.
В посочената цена не влизат замазки,боядисване и монтаж на оборудване.
Нова врата,лайсни на ъгли,прагове,и всякакви други услуги както и доставка и качване на материали се заплащат
допълнително.
Работи се с предварително записване и договор/гаранция за труда.
Важи само за София
София
http://obiavidnes.com/obiava/80618/banyata-na-cena-bez-konkurenciya--979-lv---cyalosten-remont

Ремонт и боядисване на входове - цени от 890 лв.
Цялостен ремонт на входове на кооперации и блокове.
Боядисване с блажна боя и латекс.
Смяна на входна врата.
Подмяна на стара с нова PVC дограма.Обръщане на новопставена дограма.
Ремонт на покрив и общите части.
Боядисване на асансьорни врати и реновиране на асансьор.
Подмяна на пощенски кутий или боядисване.
Саниране цялостно на фасадата на входа.
Смяна на домофони и звънци.
Гаранция на положения труд.
София
http://obiavidnes.com/obiava/80617/remont-i-boyadisvane-na-vhodove---ceni-ot-890-lv

Sony VPL-FX35 5000lm
Sony VPL-FX35 5000lm, XGA, 2000:1, 2 RGB, DVI-D, RS232, RJ45, Video, 1.6X Zoom, 4000H Lamp life, 15000H Filter, 7.9Kg,
BrightEra Inorganic Panels 3 Years Prime Support 1 Year Lamp Prime Support
http://obiavidnes.com/obiava/80616/sony-vpl-fx35-5000lm

ASRock D1800B-ITX
ASRock D1800B-ITX, вграден двуядрен Celeron J1800 2.41/2.58GHz, So-DiMM DDR3/L, PCI-E x1, HDMI, SB5.1, Lan1000, 2x
SATA2, USB3.0, mini-ITX
http://obiavidnes.com/obiava/80615/asrock-d1800b-itx

ASRock FM2A88X PRO+
ASRock FM2A88X PRO+, FM2+/FM2 (up to 100W), AMD A88X, DDR3, PCI-E 3.0 (CF)(DVI), SB5.1, Lan1000, 8x SATA 6.0Gb/s
RAID 0,1,5,10, 2x USB3.0, ATX
http://obiavidnes.com/obiava/80614/asrock-fm2a88x-pro

квалифициран и неквалифициран персонал за работа
Подбор на персонал за работа в Чехия:неквалифициран персонал-мъже жени, семейства до 55 г.за работа в фабрика за
шоколад, бисквитена ф-ка, фабрика за производство на парфюми, складове за плодове и зеленчуци, пекарни, складова база,

Страница 35/118

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

11.05.2014

цех за пакетаж, месокомбинат, общи работници в строителството и др.Заплащане 700-900 евро.
Квалифициран персонал-мъже до 55 г-строители майстори, заварчици(CO2 аргон може и без документ), шлосери,
електрокаристи, дърводелци, стругарии др. 1000- 1400 евро.Подсигорена квартира, сключва се постоянен трудов договор,
социални и здравни осигоровки.Владеенето на чешки език не е необходимо, 0876139203
http://obiavidnes.com/obiava/80613/kvalificiran-i-nekvalificiran-personal-za-rabota

ASRock H81TM-ITX
ASRock H81TM-ITX, H81, LGA1150, So-Dimm DDR3, HDMI, DVI, SB7.1, Lan1000, 2x SATA 6Gb/s, 2x USB3.0, mini-ITX
http://obiavidnes.com/obiava/80612/asrock-h81tm-itx

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.
Цена: 350лв
Начало: 03.06.2014г. 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/80611/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 04.06.2014г. 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/80610/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 03.06.2014г. 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/80609/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 04.06.2014г. 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/80608/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: 04.06.2014г. 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/80607/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
входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен график и
занятия в центъра на София.
Цена: 280лв
Начало: 04.06.2014г. 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/80606/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: 04.06.2014г. 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/80605/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: 03.06.2014г. 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/80604/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: 03.06.2014г. 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/80603/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 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: 03.06.2014г. 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/80602/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: 04.06.2014г. 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/80601/kurs-po-nemski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni-nivo-a2

Курс по НЕМСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни , НИВО В1
Курс по НЕМСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни , НИВО В1
Нови, по-ниски цени 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: 03.06.2014г. 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/80600/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: 04.06.2014г. 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/80599/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.
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Цена: 280лв
Начало: 03.06.2014г. 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/80598/kurs-po-nemski-ezik-za-uchenici--nivo-a2

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: 04.06.2014г. 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/80597/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: 04.06.2014г. 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/80596/kurs-po-frenski-ezik-za-uchenici-nivo-a1

Курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за ученици, ниво А2
Курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за ученици, ниво А2
Нови, по-ниски цени 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: 03.06.2014г. 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/80595/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: 04.06.2014г. 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/80594/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: 03.06.2014г. 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/80593/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: 03.06.2014г. 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/80592/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: 04.06.2014г. 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/80591/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
сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен график и занятия в центъра на София.
Цена: 370лв
Начало: 03.06.2014г. 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/80590/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: 04.05.2014г. 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/80589/kurs-po-frenski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni-nivo-v2

ASRock Q1900-ITX
ASRock Q1900-ITX, вграден четири-ядрен Celeron J1900 2.0/2.41GHz, So-DiMM DDR3L, mini PCI-E, HDMI&DVI, Lan1000,
2x SATA 6Gb/s, 2x USB 3.0, mini-ITX
http://obiavidnes.com/obiava/80588/asrock-q1900-itx

ТЪРГОВСКО ПРАВО - "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 !
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Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
Освобождаваме от Длъжност и Солидарна Отговорност за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата !
Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост, съдебни
изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС,
ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител
, Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и
ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи !
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
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/80587/tyrgovsko-pravo---kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarna-o

ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ ЗА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ИЗКУПУВАНЕ И
ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ !!!
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
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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/80586/yuridichesko-sydeystvie-za-firmi-sys-zadyljeniya---izkupuvane-i-osvobojdavane-ot-ot

КУПУВАМЕ АД, ЕАД, ООД, ЕООД, СД СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ И 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
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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/80585/kupuvame-ad-ead-ood-eood-sd-sys-zadyljeniya-i-osvobojdavame-ot-solidarna-otgo

GF GTX 750
GF GTX 750, 2GB Gigabyte N750OC-2GI, PCI-E 3.0, DDR5, 128bit, 2x HDMI, 2x DVI
http://obiavidnes.com/obiava/80584/gf-gtx-750

Уред за почистване на уши Earcleaner Wax Vac
Уред за почистване на уши Earcleaner Wax Vac
Уникално изобретение - уред, който засмуква нечистотиите и водата от ухото. Напълно безопасно, нежно и ефективно!
Почистването с тампони не е надежден подход, всички знаем това...Време е да смените подхода...Време е за WaxVac.

Постоянно слушаме как не трябва да употребяваме памучни тампони за почистване на уши.
А как тогава се очаква от нас да ги поддържаме чисти и в добро здраве?
На помощ ни идва едно страхотно изобретение, създадено точно за целта!
WaxVac е удобно малко устройство, което нежно изпомпва ушната кал, вода и всякакви други отпадъци от ухото.
Засмукващата сила на WaxVac
тъпанчетата.

е премерена така, че да си свърши перфектно работата без да застрашава

WaxVac е Безжичен, снабден с LED светлина в единия край.
Комплектът WaxVac влючва устройсто,четка за почистване и 4 меки силиконови апликатора,
специално създадени за да предпазват ухото от нараняване по време на манипулацията.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/80583/ured-za-pochistvane-na-ushi-earcleaner-wax-vac

2 бр очила за нощно и дневно шофиране HD Vision
2 бр очила за нощно и дневно шофиране HD Vision
2 бр очила за нощно и дневно шофиране HD Vision WrapArounds
HD Vision & NightVision - 2 чифта очила за перфектна видимост на пътя! Шофирате, четете или играете голф тези
очила ще ви направят свидетели на изцяло ново преживяване!
Тегло - 0.200 кг.HD NightVision - очила за нощно шофиране
Изработени специално за акцентиране върху релефите. Подобряват визуалния комфорт по време на шофиране и
допринасят за отчетливото разпознаване на обектите, за перфектна яснота през нощта.
Намаляват вероятността от заслепяване, причинено от фарове и улично осветление.
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Подобряват видимостта при здрач и при лоши атмосферни условия.
Прилягат добре, могат да се носят върху диоптрични очила.
Комбиниран модел с широки стъкла и с малки отстрани, от жълт акрил.Рамка от пластмаса.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/80582/2-br-ochila-za-noshtno-i-dnevno-shofirane-hd-vision

Магнитна титаниева гривна
Магнитна титаниева гривна
МАГНИТНА ГРИВНА - ПРОТИВОДЕЙСТВАЙТЕ НА ВИСОКОТО КРЪВНО НАЛЯГАНЕ!
Искате да намалите високото кръвно, да премахнете главоболието,
шума в ушите и виенето на свят, да повишите имунитета и др.?
Използвайте световния хит на доказалата се високоефективна титано магнитна гривна!
Гривната влияе на сърдечно-съдовата система и кръвообращението и спомага за намаляване на високото кръвно,
укрепва жизнените функции на организма, повишава имунитета, регулира хемоглобина и намалява болките в ставите.
Магнитната гривна е мощен източник на магнитно поле, което нормализира артериалното налягане дори при хронична
хипертония.
ПРЕДИМСТВА:
- дизайн съчетаващ здраве и красота;
- поддържане на имунната система;
- адаптиране към промените в околната среда;
- осигуряване на здравословен комфорт на организма;
- подобряване на кръвообращението;
- съчетаване на съвременни технологии с благоприятен
Магнитната гривна е със сребрист цвят, дължината и е 20,5 см., ширината: 11 мм.
Магнитната гривна е със сребрист цвят, дължината и е 21.00 см., ширината: 13 мм.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/80581/magnitna-titanieva-grivna

Мрежа против насекоми с магнити
Мрежа против насекоми с магнити
за врати, с размери 90/210см.
Нов продукт на българският пазар, нашите мрежи са удобен и евтин начин да се предпазите от досадните насекоми през
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лятото.
Благодарение на 18-те магнитни закопчалки, разположени на стратегически места, всички могат да влизат и излизат
свободно.
Магнитната лента се самозатваря след Вас, защитавайки дома Ви от насекоми. Мрежата е за дървени, пластмасови и
алуминиеви дограми.
4На дървени дограми се прикрепя с кабарчета, на пластмасови и алуминиеви дограми се закрепя с двустранно залепваща
лента(скоч).
Комплектът включва:
- Мрежа с размер 90 х 210 см
- Магнитна лента
- Кабарчета
-двустранно залепващи лепенки
-Цвят черен
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/80580/mreja-protiv-nasekomi-s-magniti

Електрическа лампа против комари
Електрическа лампа против комари
Електрически Killer на комари
За домът ,хола ,спалнята и офисът
Спестява енергия
Декоративно осветление
Ефективен за помещения от 16 - 20 кв
Захранване 220 v
Мошност

3W

Размери

12х12х27 см

За най добър ефект при фключване на лампата изключете другото осветление в помещението за 10 -20 мин
Поставете на височина 1,5 м и растояние от стената поне 0,5 м
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
www.market99.net
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http://obiavidnes.com/obiava/80579/elektricheska-lampa-protiv-komari

ASUS Folio Key
ASUS Folio Key, клавиатура за таблети ASUS Memo Pad, bluetooth
http://obiavidnes.com/obiava/80578/asus-folio-key

КУПУВАМЕ БИЗНЕС-INVESTCONSULT GROUP
INVESTCONSULT GROUP-КУПУВАМЕ ТЪРГОВСКИ И АКЦИОНЕРНИ ДРУЖЕСТВА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ,
ДАНЪЧНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ,СЪС ЗАПОР НА ДРУЖЕСТВЕНИТЕ ДЯЛОВЕ-АКЦИИ!!!
Ако Вашата фирма има каквито и да било задължения , включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за
ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към доставчици и други контрагенти, ние
сме Вашето РЕШЕНИЕ.
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ НА ФИРМАТА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ,НОВО СЕДАЛИЩЕ И АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ ЮРИДИЧЕСКА,ФИНАНСОВА И СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ!!!
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.
Цената която фирмата заплаща на нас за извършената услуга е по договаряне.
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ.
InvestConsult Group.
За контакти от цялата страна:
Тел.0897558320
За повече информация на сайта ни http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/80577/kupuvame-biznes-investconsult-group

INVESTCONSULT GROUP-КУПУВАМЕ ТЪРГОВСКИ И АКЦИОНЕРНИ ДРУЖЕСТВА СЪС
ЗАДЪЛЖЕНИЯ,
ДАНЪЧНИ
И
ЮРИДИЧЕСКИ
ПРОБЛЕМИ,СЪС
ЗАПОР
НА
ДРУЖЕСТВЕНИТЕ ДЯЛОВЕ-АКЦИИ!!!
INVESTCONSULT GROUP-КУПУВАМЕ ТЪРГОВСКИ И АКЦИОНЕРНИ ДРУЖЕСТВА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ,
ДАНЪЧНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ,СЪС ЗАПОР НА ДРУЖЕСТВЕНИТЕ ДЯЛОВЕ-АКЦИИ!!!
Ако Вашата фирма има каквито и да било задължения , включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за
ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към доставчици и други контрагенти, ние
сме Вашето РЕШЕНИЕ.
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ НА ФИРМАТА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ,НОВО СЕДАЛИЩЕ И АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ ЮРИДИЧЕСКА,ФИНАНСОВА И СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ!!!
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.
Цената която фирмата заплаща на нас за извършената услуга е по договаряне.
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ.
InvestConsult Group.
За контакти от цялата страна:
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Тел.0897558320
За повече информация на сайта ни http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/80576/investconsult-group-kupuvame-tyrgovski-i-akcionerni-drujestva-sys-zadyljeniya-da

Предлагаме инкубатори за люпене на яйца
Предлагаме инкубатори полуавтоматични тип люлка.
Температурата се регулира с прецизен терморегулатор.
Капацитета на предлаганите от нас инкубатори е за :
35 яйца, 55, 75 , 100, и най големите който предлагаме
за 150 яйца. Гаранцията която поемаме е една
календарна година .
inkubatorbg@abv.bg
0888291498
Skype - krasi0012
www.inkubatorbg.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/80575/predlagame-inkubatori-za-lyupene-na-yayca

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

Супер Бързи кредити от 500 до 1500 лв само на burzikrediti.bg
НАЙ-БЪРЗИТЕ КРЕДИТИ от 500 до 1500 лв само за 15 минути. burzikrediti.bg
Само Срещу лична карта !
Одобрение до 15 минути !
Без скрити такси !
На равни месечни вноски ,
които се погасяват по банков път !
0877 99 99 60 burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/77532/super-byrzi-krediti-ot-500-do-1500-lv-samo-na-burzikreditibg

Бързи кредити Онлайн от 500 до 1500 лв на burzikrediti.bg
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/76944/byrzi-krediti-onlayn-ot-500-do-1500-lv-na-burzikreditibg

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/80574/letni-ezikovi-vakancii-v-marbela-ispaniya

Учи испански във Валенсия!
Курсовете от Нас, знанията от Вас!
Възраст: 16 + години
Център „Родина” организира летни езикови програми по испански език във Валенсия, Испания. Различните курсове са
подходящи за всички, които желаят да усъвършенстват познанията си, без значение от възрастта.
Учебните бази са специално подбрани и отговарят на съвременните изисквания. Класните стаи са широки, просторни и
светли. Всеки курс включва удобно настаняване и седмичен план за хранене.
Цени за курс + настаняване и полупансион:
• 2 седмици = € 730
• 3 седмици = € 1060
• 4 седмици = € 1390
"РОДИНА" - България
За контакт с НАС:
гр.София 1000, ул. ген. Гурко 74
от 10:00до 18:30 часа.
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
e-mail: kursovete@gmail.com
web: www.kursovete.com
http://obiavidnes.com/obiava/80573/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
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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/80572/ezikovi-vakancii-v-barselona-ispaniya

Курсове по немски език в Дюселдорф
Езикови ваканции - ГЕРМАНИЯ
През нашите очи – виждаш своите мечти!
Възраст: 16 + години
Съчетайте езиковата подготовка с многобройни възможности за развлечение. Езиковите курсове на „Родина” в
Дюселдорф са подходящи за хора от всички възрасти. Те позволяват да опознаете немската култура, език и традиции,
както и да практикувате наученото в реална среда.
Предлагат се както стандартни летни езикови курсове в Германия, така и интензивни, подготовка за специализирани
изпити за кандидатстване за университети и др. Освен всичко това, програмите включват екскурзии, спортни занимания
и развлекателни програми.
Настаняването и хранителният план са съобразени с изискванията на кандидатите, а учебните бази са напълно
оборудвани и специално подбрани.
Цени за курс + настаняване и полупансион:
• 2 седмици = € 780
• 3 седмици = € 1165
• 4 седмици = € 1460
„РОДИНА” - България
За контакт с НАС:
гр.София 1000, ул. Ген. Гурко №74
Раб. Време: 10:00 - 18:30 часа
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
e-mail: kursovete@gmail.com
web: www.kursovete.com
http://obiavidnes.com/obiava/80571/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.
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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/80570/ezikovi-kursove-i-vakancii-po-nemski-ezik-v-myunhen

Езикови курсове по немски език за възрастни в Берлин
Живей без граници! Пътувай с Родина!
Възраст: 16 + години
Езиковите програми за обучение в Германия на „Родина” - Берлин, са както интересни, така и полезни предложения за
деца, ученици и студенти, които искат да се запознаят с баварската култура, език и традиции. За курсистите е
предвидена специална развлекателна програма. Настаняването и пансионът (храна) са съобразени с изискванията на
кандидатите, а учебните бази са напълно оборудвани и специално подбрани.
Цени за курс + настаняване и полупансион:
• 2 седмици = € 900
• 3 седмици = € 1295
• 4 седмици = € 1662
„РОДИНА” - България
За контакт с НАС:
гр. София 1000, ул. Ген. Гурко №74
Раб. Време: 10:00 - 18:30 часа
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
e-mail: kursovete@gmail.com
web: www.kursovete.com
http://obiavidnes.com/obiava/80569/ezikovi-kursove-po-nemski-ezik-za-vyzrastni-v-berlin

ASUS TransKeyboard
ASUS TransKeyboard, клавиатура за таблети ASUS, bluetooth
http://obiavidnes.com/obiava/80568/asus-transkeyboard

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
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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/80567/ezikovi-kursove-po-nemski-ezik-vyv-frankfurt

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/80566/angliyski--vtoro-nivo-pre-intermediate

Подготовка за изпити IELTS , TOEFL ,FCE , CAE
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуална и полу – индивидуална подготовка по Английски език за изпити IELTS
,TOEFL ,FCE в удобно за Вас време.
Продължителност - 30 занятия.
Цена – 20 лева за занятие .
Таксата за курса включва учебните материали .
Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и допълнителни материали, съобразени с
нуждите на обучаващите се.
Подготовката включва интерактивни задачи, свързани с изискванията за успешно представяне на изпита за
сертифициране на познанията и уменията :
Четене, слушане и устен отговор на въпрос.
Слушане и устен отговор на въпрос.
Четене, слушане и писмен отговор на въпрос.
Във всички раздели се тестват уменията , като се правят и анализират текущи практически тестове .
Курсистите се обучават в раздела Разговор, като се запознават с типовете въпроси, критериите и изисквания за
оценяване, структурата и времетраенето на отговора .
Те се упражняват върху теста – разговор , като записват гласовете си и така анализират индивидуалното си ниво по
отношение изискванията на задачата и нейното времетраене.
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/80565/podgotovka-za-izpiti--ielts--toefl-fce--cae

24" (60.96 cm) BenQ XL2411Z
24" (60.96 cm) BenQ XL2411Z, 144Hz, 3D Ready, FULL HD LED, 1ms, 12 000 000:1, 350cd/m2, HDMI, DVI, TCO6.0, 3г.
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http://obiavidnes.com/obiava/80564/24-6096-cm-benq-xl2411z

cours de bulgare pour
Ecole de langues “Ability”propose des cours individuels ou en groupe de bulgare pour
http://obiavidnes.com/obiava/80563/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/80562/nemski-ezik---individualno--i-v-malki-grupi

Преводачески услуги от лицензирана агенция Нов век – София
БЪРЗИ преводачески услуги от и на английски, немски, френски, руски, италиански, испански, гръцки, турски, румънски,
сръбски, хърватски... и още 30 езика! Заверки и ЛЕГАЛИЗАЦИЯ на лични и официални фирмени документи във всички
държавни институции и чуждестранни посолства в Република България. Отлично качество на конкурентни цени!
гр. София, бул. Васил Левски 1Б
тел: 02 49 00 756
моб.тел.: 0895 60 71 50
E - mail: sofia@nov-vek.org
Уеб страница: www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/80561/prevodacheski-uslugi-ot-licenzirana-agenciya-nov-vek--sofiya

Професионални детективски услуги - ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ- 0885350440
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
- събиране на данни
- намиране на лица
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!!!
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
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starinvestigator@gmail.com
http://detective-star.com
тел.0885350440
http://obiavidnes.com/obiava/80560/profesionalni-detektivski-uslugi----chasten-detektiv--0885350440

13.3" (33.78 cm) Asus Transformer Book TX300CA-C4005P +подарък чанта
13.3" (33.78 cm) Asus Transformer Book TX300CA-C4005P +подарък чанта, двуядрен Intel™ Core i5 3317U 1.7/2.6GHz,
сензорен IPS FULL HD LED Display (microHDMI), 4GB, 128GB SSD & 500GB, 2x USB3.0, Windows8 Pro, 1.9kg, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/80559/133-3378-cm-asus-transformer-book-tx300ca-c4005p-podaryk-chanta

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/80558/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-pazardjik-plovdiv-sliven-haskovo-yambol-

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/80557/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

15.6" (39.62 cm) ASUS X550LN-XO012D
15.6" (39.62 cm) ASUS X550LN-XO012D, двуядрен Intel® Core™ i3 4010U 1.7 GHz, HD LED Display & GeForce GT 840M 2GB
(HDMI), 4GB, 750GB, 2x USB3.0, no OS, 2.3kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/80556/156-3962-cm-asus-x550ln-xo012d

Детективска агенция "Стар"-0885350440/ Варна
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
- събиране на данни
- намиране на лица
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БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!!!
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
starinvestigator@gmail.com
http://detective-star.com
тел.0885350440
http://obiavidnes.com/obiava/80555/detektivska-agenciya-star-0885350440-varna

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/80554/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.
- 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/80553/detektivska-agenciya-star-0885350440

15.6" (39.62 cm) ASUS X550LN-XO014D
15.6" (39.62 cm) ASUS X550LN-XO014D, двуядрен Intel® Core™ i5 4200U 2.60GHz, HD LED Display & GeForce GT 840M
2GB (HDMI), 6GB, 1TB, 2x USB3.0, no OS, 2.3kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/80552/156-3962-cm-asus-x550ln-xo014d
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15.6" (39.62 cm) ASUS X552EA-SX156D
15.6" (39.62 cm) ASUS X552EA-SX156D, AMD E1-2500 DualCore 1.4GHz, HD LED Display & AMD Radeon Mobility HD 8240
(HDMI), 2GB, 500GB, 2x USB3.0, 2.3kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/80551/156-3962-cm-asus-x552ea-sx156d

17.3" (43.94 cm) ASUS X751LA-TY027D
17.3" (43.94 cm) ASUS X751LA-TY027D, двуядрен Intel® Core i3-4010U 1.70GHz, HD+ LED Display, 4GB, 1TB, USB3.0, Free
DOS, 3.0kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/80550/173-4394-cm-asus-x751la-ty027d

42" (106.68 cm) Sony KDL-42W805 3D Full HD Edge LED TV BRAVIA
42" (106.68 cm) Sony KDL-42W805 3D Full HD Edge LED TV BRAVIA, DVBS2-C/T2/S2, XR 200Hz, WLAN, HDMI, USB,
Speakers, 3D glasses, Black
http://obiavidnes.com/obiava/80356/42-10668-cm-sony-kdl-42w805-3d-full-hd-edge-led-tv-bravia

42" (106.68 cm) Sony KDL-42W815 3D Full HD Edge LED TV BRAVIA
42" (106.68 cm) Sony KDL-42W815 3D Full HD Edge LED TV BRAVIA, DVBS2-C/T2/S2, XR 300Hz, WLAN, HDMI, USB,
Speakers, 3D glasses, Black
http://obiavidnes.com/obiava/80355/42-10668-cm-sony-kdl-42w815-3d-full-hd-edge-led-tv-bravia

48" (121.92 cm) Sony KDL-48W585 Full HD Edge LED TV BRAVIA
48" (121.92 cm) Sony KDL-48W585 Full HD Edge LED TV BRAVIA, DVBS2-C/T2/S2, XR 100Hz, WLAN, HDMI, USB, Speakers,
Black
http://obiavidnes.com/obiava/80354/48-12192-cm-sony-kdl-48w585-full-hd-edge-led-tv-bravia

50" (127 cm) Sony KDL-50W805 3D Full HD Edge LED TV BRAVIA
50" (127 cm) Sony KDL-50W805 3D Full HD Edge LED TV BRAVIA, DVBS2-C/T2/S2, XR 400Hz, WLAN, HDMI, USB, Speakers,
3D glasses, Black
http://obiavidnes.com/obiava/80353/50-127-cm-sony-kdl-50w805-3d-full-hd-edge-led-tv-bravia

50" (127 cm) Sony KDL-50W815 3D Full HD Edge LED TV BRAVIA
50" (127 cm) Sony KDL-50W815 3D Full HD Edge LED TV BRAVIA, DVBS2-C/T2/S2, XR 600Hz, WLAN, HDMI, USB, Speakers,
3D glasses, Black
http://obiavidnes.com/obiava/80352/50-127-cm-sony-kdl-50w815-3d-full-hd-edge-led-tv-bravia

16GB USB Flash
16GB USB Flash, Corsair Voyager Mini, USB 3.0
http://obiavidnes.com/obiava/80547/16gb-usb-flash

BenQ GP20
BenQ GP20, LED, WXGA, 700ANSI, 100 000:1, HDMI, USB, Card reader,1.5kg, up to 30.000 hr lamp life, bag, WiFi dongle
http://obiavidnes.com/obiava/80546/benq-gp20

BenQ TH681
BenQ TH681, DLP, 1080p, 3000 ANSI, 10 000:1, 1.3x zoom, HDMI, USB, up to 6500h lamp life, 3D
http://obiavidnes.com/obiava/80545/benq-th681
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15.6" (39.62 cm) Acer Aspire V5-552G (NX.MCTEX.033)
15.6" (39.62 cm) Acer Aspire V5-552G (NX.MCTEX.033), черен, четириядрен AMD A10-5757M 2.5/3.5 GHz, HD LED Display &
AMD Radeon HD 8750M 2GB (HDMI), 4GB, 1TB, USB3.0, Linux, 2.00kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/80544/156-3962-cm-acer-aspire-v5-552g-nxmctex033

направа и ремонт на покриви
. Стройтелна бригада Бригадата е спецялизирана в областа на покривните решения. ЦЕНИ ДИРЕКТНО ОТ МАЙСТОРА
Договор за извършените от нас услуги Извършваните от нас услуги са. 1.Ремонт на всякакви покриви 2.Покривни
конструкции - Навеси - Тавански стаи - Бесетки 3.Усвояване на Тераси и Балкони 4.Поставяне на ламаринени керемиди
5.Пренареждане на керемиди 6.Хидроизолации - Битумни керемиди 7.Тенекеджииски услуги 8.Поставяне на улуци и
водосточни търби 9.Обшиване на комини и капандури Всякакви вътрешни ремонти Фирмата работи с клалифицирани
работници които гарантират, качеството на нашите услуги. За връска с нас Милчо Борисов GSM 0895 097 112
http://obiavidnes.com/obiava/80543/naprava-i-remont-na-pokrivi

15.6" (39.62 cm) ACER E1-510 (NX.MGREX.078)
15.6" (39.62 cm) ACER E1-510 (NX.MGREX.078), черен, четириядрен Pentium® N3520 2.17/2.42GHz, HD LED Display
(HDMI), 4GB, 1TB, USB3.0, Linux, 2.35kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/80542/156-3962-cm-acer-e1-510-nxmgrex078

Курс за Екскурзоводи и Асистент-организатори в туристическа агенция!
ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА МАКСИМА ще Ви дава знания, опит, стил и възможност да усвоите тънкостите
на един наистина съвършен в областта си професионалист – Екскурзовод.
Програмата ни включва 45 учебни часа, през които усвоявате всички необходими за целта умения и качества. Работи се в
малка група /до 4-5 човека/, в удобно за вас време – сутрешни, дневни, вечерни и съботно-неделни занятия. Предоставя
Ви се възможност и за индивидуално обучение, изцяло съобразено с вашите потребности, интензитет на обучение и
ангажираност. Преподаватели с доказан професионализъм, абсолютно съвременна и модерна материална база и не на
последно място – добро и коректно отношение. След положен тест в края на обучението издаваме легитимно
удостоверение. Лицензирани сме към МОН и Националната Агенция за квалификация и преквалификация към МС. Изгодни
цени и отстъпки за фирми и групи! Възможност за разсрочено плащане на таксата, при това без оскъпяване!
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/
тел. 042/ 23 05 86 ; Мобилен: 0893 55 65 50
Skype: naukastz
E-mail: nauka_stz@abv.bg
Web address: http://obrazovanienaukastz.alle.bg/
http://center-maxima.com/
http://obiavidnes.com/obiava/80541/kurs-za-ekskurzovodi-i-asistent-organizatori-v-turisticheska-agenciya

ПРАКТИЧЕСКО СЧЕТОВОДСТВО в Център Максима - Стара Загора !
Център за образование и наука МаксимА Ви предлага курс по Практическо Счетоводство на малък и среден бизнес - 60
учебни часа, 2-3 пъти седмично.
Специално сме съставили ефективен план на обучение, състоящ се от три основни модула, включващи професионална
насоченост към : нормативните актове; организация на счетоводството в малки предприятия (с едностранно или
двустранно отчитане); в големи предприятия ( при задължително прилагане на двустранно счетоводство); отчитане на
ДДС; установяване и отчитане на данъците от печалбата; и накрая сме включили практическа работа със счетоводни
програми, актуални в бранша.
Освен с всичко друго, ще ви помогнем с приятен и ефективен стил, създаден специално за вас. Ще бъдете обучавани с
доказани професионалисти в бранша, в предразполагаща атмосфера, разпределени в малки групи (до 4-5 човека) и
съобразено според вашите изисквания време: сутрешни, дневни, вечерни и съботно-неделни часове. Предлагаме и
индивидуално обучение, изцяло съобразено с вашите потребности, интензитет на обучение и ангажираност. След
положен тест в края на обучението издаваме легитимно удостоверение. Лицензирани сме към МОН и Националната
Агенция за квалификация и преквалификация към МС. Изгодни цени и отстъпки за фирми и групи! Възможност за
разсрочено плащане на таксата, при това без оскъпяване!
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Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/
тел. 042/ 23 05 86 ; Мобилен: 0893 55 65 50
Skype: naukastz
E-mail: nauka_stz@abv.bg
Web address: http://obrazovanienaukastz.alle.bg/
http://center-maxima.com/
http://obiavidnes.com/obiava/80540/praktichesko-schetovodstvo-v-centyr-maksima----stara-zagora-

Курс по Photoshop, Illustrator, InDesign в Център Максима
Център за образование и наука МаксимА предлага специализирани курс ,, Предпечат, реклама и графичен дизайн”
(Photoshop, Illustrator, InDesign) в 45 уч.ч.. Като ЦПО ние притежаваме висок стандарт на преподаване, съобразено със
съвременните постижения в компютърните технологии и осигурено от квалифицирани преподаватели в съвременна
учебна база. Едно от нашите преимущества е, че Ви обучаваме в малки групи /3-4 човека/, в удобно за вас време –
сутрешни, дневни, вечерни и съботно-неделни занятия. Предлагаме и индивидуално обучение, изцяло съобразено с вашите
потребности, интензитет на обучение и ангажираност. След положен тест в края на обучението издаваме легитимно
удостоверение. Лицензирани сме към МОН и Националната Агенция за квалификация и преквалификация към МС. Изгодни
цени и отстъпки за фирми и групи! Възможност за разсрочено плащане на таксата, при това без оскъпяване!
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/
тел. 042/ 23 05 86 ; Мобилен: 0893 55 65 50
Skype: naukastz
E-mail: nauka_stz@abv.bg
Web address: http://obrazovanienaukastz.alle.bg/
http://center-maxima.com/
http://obiavidnes.com/obiava/80539/kurs-po-photoshop-illustrator-indesign-v-centyr-maksima

Курсове по AutoCAD, ArchiCAD и SOLIDWORKS!
Център за образование и наука МаксимА предлага специализирани курсове по AutoCAD, ArchiCAD, SOLIDWORKS в 45 уч.ч..
Притежаваме висок стандарт на преподаване, съобразено със съвременните постижения в компютърните технологии и
осигурено от квалифицирани преподаватели в съвременна учебна база. Едно от нашите преимущества е, че Ви обучаваме
в малки групи /4- 7 човека/, в удобно за вас време – сутрешни, дневни, вечерни и съботно-неделни занятия. Предлагаме и
индивидуално обучение, изцяло съобразено с вашите потребности, интензитет на обучение и ангажираност. След
положен тест в края на обучението издаваме легитимно удостоверение. Лицензирани сме към МОН и Националната
Агенция за квалификация и преквалификация към МС. Изгодни цени и отстъпки за фирми и групи! Възможност за
разсрочено плащане на таксата, при това без оскъпяване!
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/
тел. 042/ 23 05 86 ; Мобилен: 0893 55 65 50
Skype: naukastz
E-mail: nauka_stz@abv.bg
Web address: http://obrazovanienaukastz.alle.bg/
http://center-maxima.com/
http://obiavidnes.com/obiava/80538/kursove-po-autocad-archicad-i-solidworks

Стартира КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ в Център МАКСИМА
Център за образование и наука МаксимА – Стара Загора Ви предлага курсове по Компютърна грамотност за начинаещи
и напреднали. Обученията са в рамките на 50 уч.ч., в малки групи /3 - 4 човека/. Лицензиран Сертификат. Удобен график.
Съвременни зали, в центъра на града.
Компютърна грамотност за начинаещи - 1 ниво - включва работа с WINDOWS, INTERNET, MS Office WORD и EXСEL в 50
у.ч. Обучението за напреднали - II ниво - е насочено към задълбочена работа с WINDOWS, INTERNET и детайлно
изучаване на програмите MS Office WORD, EXСEL, POWER POINT, ACCESS в рамките на 50 у.ч.
Като Център за професионално обучение ние притежаваме висок стандарт на преподаване, съобразено със
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съвременните постижения в компютърните технологии и осигурено от квалифицирани преподаватели в съвременна
учебна база. Едно от нашите преимущества е, че Ви обучаваме в малки групи, в удобно за вас време – сутрешни, дневни,
вечерни и съботно-неделни занятия. Предлагаме и индивидуално обучение, изцяло съобразено с вашите потребности,
интензитет на обучение и ангажираност. След положен тест в края на обучението издаваме легитимно удостоверение.
Лицензирани сме към МОН и Националната Агенция за квалификация и преквалификация към МС. Изгодни цени и
отстъпки за фирми и групи! Възможност за разсрочено плащане на таксата, при това без оскъпяване!
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/
тел. 042/ 23 05 86 ; Мобилен: 0893 55 65 50
Skype: naukastz
E-mail: nauka_stz@abv.bg
Web address: http://obrazovanienaukastz.alle.bg/
http://center-maxima.com/
http://obiavidnes.com/obiava/80537/startira-kompyutyrna-gramotnost-v-centyr-maksima

Турски, Гръцки и Руски език в Център МАКСИМА
ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА МАКСИМА – гр. Стара Загора, предлага на своите клиенти курсове по Турски ,
Гръцки и Руски език за начинаещи и напреднали / 1 - 3 ниво/. В рамките на 80 учебни часа с вас ще работят едни от
най-добрите преподаватели /филолози/ по успешни система на обучение, развиваща четирите ключови умения: за четене,
слушане, писане и говорене. В учебния процес се възпроизвеждат реални ситуации с диалози и разговор в групи, развиващи
способността да се общува свободно. Всички учебни материали са осигурени от нас / учебник, учебна тетрадка и CD /.
Едно от нашите преимущества е, че Ви обучаваме в малки групи /4- 7 човека/, в удобно за вас време – сутрешни, дневни,
вечерни и съботно-неделни занятия, в съвременна и модерна материална база. Предлагаме и индивидуално обучение,
изцяло съобразено с вашите потребности, интензитет на обучение и ангажираност. След положен тест в края на
обучението издаваме легитимно удостоверение за нивото на владеене на езика според Европейската езикова рамка.
Лицензирани сме към МОН и Националната Агенция за квалификация и преквалификация към МС. Изгодни цени и
отстъпки за фирми и групи! Възможност за разсрочено плащане на таксата, при това без оскъпяване!
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/
тел. 042/ 23 05 86 ; Мобилен: 0893 55 65 50
Skype: naukastz
E-mail: nauka_stz@abv.bg
Web address: http://obrazovanienaukastz.alle.bg/
http://center-maxima.com/
http://obiavidnes.com/obiava/80536/turski-grycki-i-ruski-ezik-v-centyr-maksima

ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК /1-3 ниво/ в Център Максима
ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА МАКСИМА – гр. Стара Загора, предлага на своите клиенти курсове по
Италиански език за начинаещи и напреднали / 1 - 3 ниво/. В рамките на 80 учебни часа с вас ще работят едни от
най-добрите преподаватели /филолози/ по успешната система на обучение – PROGETTO ITALIANO , развиваща
четирите ключови умения: за четене, слушане, писане и говорене. В учебния процес се възпроизвеждат реални ситуации с
диалози и разговор в групи, развиващи способността да се общува свободно. Всички учебни материали са осигурени от нас
/ учебник, учебна тетрадка и CD /. Едно от нашите преимущества е, че Ви обучаваме в малки групи /4- 7 човека/, в
удобно за вас време – сутрешни, дневни, вечерни и съботно-неделни занятия, в съвременна и модерна материална база.
Предлагаме и индивидуално обучение, изцяло съобразено с вашите потребности, интензитет на обучение и
ангажираност. След успешно издържан тест в края на обучението, се издава удостоверение за владеене на езика според
Европейската езикова рамка! Изгодни цени, отстъпки за фирми и групи. Възможност за разсрочено плащане на
таксата, при това без оскъпяване!
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/
тел. 042/ 23 05 86 ; Мобилен: 0893 55 65 50
Skype: naukastz
E-mail: nauka_stz@abv.bg
Web address: http://obrazovanienaukastz.alle.bg/
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http://center-maxima.com/
http://obiavidnes.com/obiava/80535/italianski-ezik-1-3-nivo-v-centyr-maksima

15.6" (39.62 cm) ASUS X550LA-XX237D
15.6" (39.62 cm) ASUS X550LA-XX237D, двуядрен Intel® Core™ i3 4010U 1.7 GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB, 1TB, 2x
USB3.0, no OS, 2.3kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/80534/156-3962-cm-asus-x550la-xx237d

ИСПАНСКИ ЕЗИК /1 -3 ниво/ в Център Максима
ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА МАКСИМА – гр. Стара Загора, предлага на своите клиенти курсове по Испански
език за начинаещи и напреднали / 1 - 3 ниво/. В рамките на 80 учебни часа с вас ще работят едни от най-добрите
преподаватели /филолози/ по успешната система на обучение - NUEVO VEN , развиваща четирите ключови умения: за
четене, слушане, писане и говорене. В учебния процес се възпроизвеждат реални ситуации с диалози и разговор в групи,
развиващи способността да се общува свободно. Всички учебни материали са осигурени от нас / учебник, учебна
тетрадка и CD /. Едно от нашите преимущества е, че Ви обучаваме в малки групи /4- 7 човека/, в удобно за вас време –
сутрешни, дневни, вечерни и съботно-неделни занятия, в съвременна и модерна материална база. Предлагаме и
индивидуално обучение, изцяло съобразено с вашите потребности, интензитет на обучение и ангажираност. След
положен тест в края на обучението издаваме легитимно удостоверение за нивото на владеене на езика според
Европейската езикова рамка. Лицензирани сме към МОН и Националната Агенция за квалификация и преквалификация
към МС. Изгодни цени и отстъпки за фирми и групи! Възможност за разсрочено плащане на таксата, при това без
оскъпяване!
Център за образование и наука Максима е одобрен като доставчик за обучение по Оперативна програма ,,Аз мога повече”
!
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/
тел. 042/ 23 05 86 ; Мобилен: 0893 55 65 50
Skype: naukastz
E-mail: nauka_stz@abv.bg
Web address: http://obrazovanienaukastz.alle.bg/
http://center-maxima.com/
http://obiavidnes.com/obiava/80533/ispanski-ezik--1--3-nivo-v-centyr-maksima

НЕМСКИ ЕЗИК 1 - 4 ниво (A1 – B2) в Център Максима – Стара Загора!
ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА МАКСИМА – гр. Стара Загора, предлага на своите клиенти курсове по Немски
език за начинаещи и напреднали / 1 - 4 ниво /. В рамките на 100 учебни часа с вас ще работят едни от най-добрите
преподаватели /филолози/ по успешната система на обучение –THEMEN AKTUEL , развиваща четирите ключови умения:
за четене, слушане, писане и говорене. В учебния процес се възпроизвеждат реални ситуации с диалози и разговор в групи,
развиващи способността да се общува свободно. Всички учебни материали са осигурени от нас / учебник, учебна
тетрадка и CD /. Едно от нашите преимущества е, че Ви обучаваме в малки групи /4- 7 човека/, в удобно за вас време –
сутрешни, дневни, вечерни и съботно-неделни занятия, в съвременна и модерна материална база. Предлагаме и
индивидуално обучение, изцяло съобразено с вашите потребности, интензитет на обучение и ангажираност. След
положен тест в края на обучението издаваме легитимно удостоверение за нивото на владеене на езика според
Европейската езикова рамка. Лицензирани сме към МОН и Националната Агенция за квалификация и преквалификация
към МС. Изгодни цени и отстъпки за фирми и групи! Възможност за разсрочено плащане на таксата, при това без
оскъпяване!
Център за образование и наука Максима е одобрен като доставчик за обучение по Оперативна програма ,,Аз мога повече”
!
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/
тел. 042/ 23 05 86 ; Мобилен: 0893 55 65 50
Skype: naukastz
E-mail: nauka_stz@abv.bg
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Web address: http://obrazovanienaukastz.alle.bg/
http://center-maxima.com/
http://obiavidnes.com/obiava/80532/nemski-ezik-1---4-nivo-a1--b2-v-centyr-maksima--stara-zagora

ФРЕНСКИ ЕЗИК /1-3 ниво/ в Център Максима – Стара Загора!
ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА МАКСИМА – гр. Стара Загора, предлага на своите клиенти курсове по Френски
език за начинаещи и напреднали / 1 - 3 ниво/. В рамките на 80 учебни часа с вас ще работят едни от най-добрите
преподаватели /филолози/ по успешната система на обучение – CAMPUS , развиваща четирите ключови умения: за
четене, слушане, писане и говорене. В учебния процес се възпроизвеждат реални ситуации с диалози и разговор в групи,
развиващи способността да се общува свободно. Всички учебни материали са осигурени от нас / учебник, учебна
тетрадка и CD /. Едно от нашите преимущества е, че Ви обучаваме в малки групи /4- 7 човека/, в удобно за вас време –
сутрешни, дневни, вечерни и съботно-неделни занятия, в съвременна и модерна материална база. Предлагаме и
индивидуално обучение, изцяло съобразено с вашите потребности, интензитет на обучение и ангажираност. След
положен тест в края на обучението издаваме легитимно удостоверение за нивото на владеене на езика според
Европейската езикова рамка. Лицензирани сме към МОН и Националната Агенция за квалификация и преквалификация
към МС. Изгодни цени и отстъпки за фирми и групи! Възможност за разсрочено плащане на таксата, при това без
оскъпяване!
Център за образование и наука Максима е одобрен като доставчик за обучение по Оперативна програма ,,Аз мога повече”
!
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/
тел. 042/ 23 05 86 ; Мобилен: 0893 55 65 50
Skype: naukastz
E-mail: nauka_stz@abv.bg
Web address: http://obrazovanienaukastz.alle.bg/
http://center-maxima.com/
http://obiavidnes.com/obiava/80531/frenski-ezik-1-3-nivo-v-centyr-maksima--stara-zagora

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 1-5 ниво (A1 – C2) в Център Максима- Стара Загора !
ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА МАКСИМА – гр. Стара Загора, предлага на своите клиенти курсове по Английски
език за начинаещи и напреднали / 1 - 5 ниво/. В рамките на 100 учебни часа с вас ще работят едни от най-добрите
преподаватели /филолози/ по успешната система на Оксфордския университет – NEW HEADWAY , развиваща четирите
ключови умения: за четене, слушане, писане и говорене. В учебния процес се възпроизвеждат реални ситуации с диалози и
разговор в групи, развиващи способността да се общува свободно. Всички учебни материали са осигурени от нас / учебник,
учебна тетрадка и CD /. Едно от нашите преимущества е, че Ви обучаваме в малки групи /4- 7 човека/, в удобно за вас
време – сутрешни, дневни, вечерни и съботно-неделни занятия, в съвременна и модерна материална база. Предлагаме и
индивидуално обучение, изцяло съобразено с вашите потребности, интензитет на обучение и ангажираност. След
положен тест в края на обучението издаваме легитимно удостоверение за нивото на владеене на езика според
Европейската езикова рамка. Лицензирани сме към МОН и Националната Агенция за квалификация и преквалификация
към МС. Достъпни цени и отстъпки за фирми и групи! Възможност за разсрочено плащане на таксата, при това без
оскъпяване!
Център за образование и наука Максима е одобрен като доставчик за обучение по Оперативна програма ,,Аз мога повече”
!
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/
тел. 042/ 23 05 86 ; Мобилен: 0893 55 65 50
Skype: naukastz
E-mail: nauka_stz@abv.bg
Web address: http://obrazovanienaukastz.alle.bg/
http://center-maxima.com/
http://obiavidnes.com/obiava/80530/angliyski-ezik-1-5-nivo-a1--c2-v-centyr-maksima--stara-zagora-
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- Захващане на гърдите и кръста;
- Backsystem;
- Регулируема седалка. Анатомично оформена да подкрепя детето от 6 м. до 3 годишна възраст;
- Мека защитна подложка за лицето - сменяема;
- Светло отразители за повишена видимост;
- Огледало за обратно виждане - в джоба на колана;
- Подсилени дръжки - регулиращи;
- Патентована опорна точка за стабилност;
- Подсилени колани за кръста, които правят тежестта по-лека;
- Материята на раницата е миеща;
- Голям преден джоб за напитки и закуски;
- Каишка за закрепване на малки предмети, които могат да се губят;
- Отговаря на изискванията на БДС EN 13209-1: 2004
Линк
към
http://www.sladkobebe.com/detski-ranici-canti-bebeshka-kolichka/1447-ranica-nosene-bebe-freedom-littlelife.html

продукта:

http://obiavidnes.com/obiava/80529/ranica-freedom-na-littlelife

15.6" (39.62 cm) ASUS X550LD-XX064D
15.6" (39.62 cm) ASUS X550LD-XX064D, двуядрен Intel® Core™ i5 4200U 1.6/2.6Ghz, HD LED Display & GeForce 820M 2GB
DDR3 (HDMI), 4GB, 1TB, 2x USB3.0, no OS, 2.3kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/80528/156-3962-cm-asus-x550ld-xx064d

Детска каска Осма топка на Kiddimoto
- Оцветено с нетоксични и безвредни за деца бои;
- Разполага с 11 отвора за вентилация;
- Размера на каската може да се регулира чрез затягащ механизъм;
- Основата е лека;
- Дължината на каишката е регулируема;
- Изработена от ABS пластмаса;
- Отговаря на сертификатите за вело каски CE/EN1078, ASTM F 1447, ANSI Z90-4, CPSC,AS-NZS 2063;
- Комбинира се идеално с ръкавиците в №8;
Линк към продукта: http://www.sladkobebe.com/kollel-roleri-trikolki/1902-detska-kaska-osma-topka-kiddimoto.html
http://obiavidnes.com/obiava/80527/detska-kaska-osma-topka-na-kiddimoto

Превод и легализация на съдебни решения
Официални преводи на документи на над 30 езика, легализация на документи и заверка с Апостил (Apostille) в Дирекция
„Консулски отношения“ на Министерство на външните работи, заверки във всички министерства и ведомства на
Република България, заверки във всички консулски представителства на чужди държави в Република България, както и
заверки на преводи от заклети преводачи към агенцията.
гр. София, бул. Васил Левски 1Б
тел: 02 49 00 756
моб.тел.: 0895 60 71 50
E - mail: sofia@nov-vek.org
Уеб страница: www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/80526/prevod-i-legalizaciya-na-sydebni-resheniya

Подготовка по БЕЛ и Математика за ученици от 7 клас в София, кв. Бели брези
Подготовка за външно оценяване по БЕЛ и Математика за ученици от 7 клас в Образователен център "Студио S" –
София, кв. Бели брези.
В ОЦ" Студио S" се извършва целогодишна подготовка за кандидатстване в елитните училища в края на 7 клас по
предметите: Български език и Литература и Математика
Общо за цялата учебна година са предвидени 192 учебни часа – 96 учебни часа по БЕЛ и 96 учебни часа по Математика, с
включени 8 пробни изпита /по 4 за дисциплина/, разпределени пропорционално във времето.
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Курсовете по БЕЛ и Математика стартират началото на октомври 2014 и приключват средата на май 2015 /дните
през ваканциите и официалните празници не са включени/.
НАЧАЛО НА ЛЯТНАТА КАМПАНИЯ за записване за обучение по БЕЛ и/или Математика на бъдещи седмокласници за
учебната 2014 - 2015 година в Образователен център "Студио S" - 30 април 2014 г.
ОТСТЪПКА – 10% за ранно записване до 30 юни.
Квалифицирани преподаватели. Високи постижения на курсистите.
Вижте повече информация в сайта на центъра.
Свържете се с нас и на посочените телефони в обявата.
http://obiavidnes.com/obiava/80525/podgotovka-po-bel-i-matematika-za-uchenici-ot-7-klas-v-sofiya-kv-beli-brezi

Netgear FS728TSEU 24-Port 10/100 Stacking Smart Switch
Netgear FS728TSEU 24-Port 10/100 Stacking Smart Switch, with 4 Gigabit port
http://obiavidnes.com/obiava/80524/netgear-fs728tseu-24-port-10100-stacking-smart-switch

24 часова защита от exmonte.bg
За всички дами специално предложение за био кремове и мехлеми от exmonte.bg - вашият онлайн магазин, предлагащ
качествени и в същото време безвредни продукти за кожата и здравето. Доверете се на майката природа. Тя знае кое е
най-полезно за нас!
http://obiavidnes.com/obiava/80523/24-chasova-zashtita-ot-exmontebg

Британски късокосмести котета от развъдник
Развъдник "Fluffy Pearls"регистриран в международна организация НФФе(FIFe), Ви предлага чистокръвни британски
късокосмести котета от родители шампиони, които притежават дипломи и отличия.При напускане на развъдника
котетата ще са научени на хигиенни навици,ще са имунизирани,обезпаразитени, международен вет.паспорт(по желание
чип+родословие).Всички котета в развъдника са с добър нрав,при закупуването ще получите препоръки за отглеждане.За
допълнителни снимки посетете сайта на развъдника: http://www.breedingcattery.eu
http://obiavidnes.com/obiava/80522/britanski-kysokosmesti-koteta-ot-razvydnik

Diablo III: Reaper of Souls
Diablo III: Reaper of Souls, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/80521/diablo-iii-reaper-of-souls

Шотландско дългокосместо клепоухо
Уникално - клепоухо дългокосместо !!! Ако търсите нещо необичайно и красиво, само нашия развъдник може да Ви
предложи шотландско дългокосместо клепоухо мъжко котенце. 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.Цената е 600 лв. тел:0885246459
http://obiavidnes.com/obiava/80520/shotlandsko-dylgokosmesto-klepouho

20" (50.8 cm) Philips 20PHH4109/88 HDTV Ultra Slim LED TV
20" (50.8 cm) Philips 20PHH4109/88 HDTV Ultra Slim LED TV
http://obiavidnes.com/obiava/80519/20-508-cm-philips-20phh410988-hdtv-ultra-slim-led-tv

Фирмено езиково обучение в “Интер Алианс” Стара Загора!
Превърнете Вашите служители в модерни професионалисти и накарайте конкуренцията да Ви завижда! Предлагаме Ви
езиково обучение на над десет езика,Технически и Бизнес Английски и компютърно обучение.В удобно за вас време и
място! С отстъпки!
Интер Алианс е езиков център с дългогодишен опит и утвърден авторитет в сферата на чуждо езиковото обучение.При
нас работят квалифицирани и опитни филолози по най-новите и успешни системи за преподаване на съответния език.
Всички учебни материали са предоставени от нас.Използва се учебник, учебна тетрадка, аудио записи, както и
допълнителни материали подбрани според нуждите и интересите на курсистите с цел по-бързото им приобщаване към
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езика и преодоляване на езиковата бариера при разговор. Прилагат се и междинни тестове. Преминаването на всяко ниво
дава възможност за сертифициране по стандартите определени от Европейската езикова рамка. Нашият подход
предвижда езиково обучение в малки групи между 4 и 8 човека.Така може да сте сигурни, че сте получили личното
внимание, необходимо за постигане на Вашите цели. Нашите преподаватели са отбрани специалисти, които ще Ви
представят не само граматиката и лексиката на езика, но и неговата красота на произношение. Активно участие на
курсистите в учебния процес. Ангажираността на всеки един чрез диалози, упражнения и игрови роли, допринася за
неусетното усвояване на новия език. Издаваме легитимно удостоверение, съгласно МОН!
Инвестирайте в своите служители ,за да спечели Вашият Бизнес.
ОЧАКВАМЕ ВИ! За повече информация, заповядайте при нас на адрес: гр. Стара Загора, бул.” Цар Симеон Велики” 96,
вх.Б, ет.1, /В масивната кооперация до бизнес-входа на Верея, с-у новите търговски центрове./; тел.042/605363;
0895/62-24-70, interalliance_stz@abv.bg, skype: interalliance_stz, http://interalliancestz.alle.bg, http://www.interalliance.bg
http://obiavidnes.com/obiava/80518/firmeno-ezikovo-obuchenie-v-inter-alians-stara-zagora

Курсове по Английски , Немски ,Италиански,Испански,Френски език в Интер Алианс.
Лицензираният Център за Професионално Обучение ИНТЕР АЛИАНС Ви предлага специализирано обучение по Английски
език,Немски ,Испански,Италиански и Френски език.Гарантираме висок стандарт в обучението и реални резултати! Ние
сме езиков център с дългогодишен опит и утвърден авторитет в сферата на чуждоезиковото обучение.При нас
работят квалифицирани и опитни филолози по най-новите и успешни системи за преподаване на съответния език.
Издаване на легитимно удостоверение, съгласно МОН.Използва се учебник, учебната тетрадка, аудио записи, както и
допълнителни материали, подбрани според нуждите и интересите на курсистите с цел по-бързото им приобщаване към
езика. Броят на курсистите в група е от пет до осем човека, което позволява добра индивидуална работа с всеки един!
Вечерни, дневни, съботно-неделни групи!
Предлагаме и индивидуално обучение, организирано съобразно изготвен за Вас график, оптимално съобразен с Вашите
възможности и потребности. За да откликнем на персоналните нужди на всеки един от Вас, без да се налага да
жертвате от служебните ангажименти или личните Ви планове!
Заповядайте на адрес: гр. Стара Загора, бул.” Цар Симеон Велики” 96, вх.Б, ет.1, /В масивната кооперация до
бизнес-входа на Верея/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470, interalliance_stz@abv.bg, skype:interalliance_stz
,http://interalliancestz.alle.bg
http://www.interalliance.bg
http://obiavidnes.com/obiava/80517/kursove--po-angliyski--nemski-italianskiispanskifrenski-ezik--v-inter-alians

Курс по Японски език в Интер Алианс Стара Загора
Център за Професионално Обучение ИНТЕР АЛИАНС Ви предлага специализирано обучение по Японски език за начинаещи
и напреднали от І – ІІІ ниво в 80 учебни часа. Ще Ви запознаем с писмената система в японския език: катакана, хирагана
и канджи
Системите, по които се работи са съобразени със съвременните постижения на методиката по чуждо езиково
обучение.Предлагаме и индивидуално обучение, организирано съобразно изготвен за Вас график, оптимално съобразен с
вашите възможности и потребности.
Нашите преподаватели са филолози с богат опит в преподаването на чужди езици, някой от които специализирали в
чужбина.
След всяко завършено ниво на обучение, центърът издава заверено легитимно удостоверение за придобитите знания.
И запомнете: предлагаме качествено обучение с висока ефективност.
За повече информация, заповядайте при нас на адрес: гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 96, вх.Б, ет.1, /В
масивната кооперация до бизнес-входа на Верея, с-у новите търговски центрове./; тел.042/605 363; 0895/62-24-70,
interalliance_stz@abv.bg ,skype: interalliance_stz, http://interalliancestz.alle.bg , http://www.interalliance.bg.ХУБАВ ДЕН
http://obiavidnes.com/obiava/80516/kurs-po-yaponski-ezik-v-inter-alians-stara-zagora

Курс по практическо Счетоводство и Курс ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ в Интер Алианс
Лицензираният Професионален Център ИНТЕР АЛИАНС Ви предлага курс по Счетоводство АСД - управление на малък и
среден бизнес. Продължителност на обучението - 60 уч.ч.Ще ви запознаем основно с практическото двустранно
счетоводство, счетоводно записване и работа с конкретна автоматизирана, компютърна счетоводна програма. Курсът
се води от високо квалифициран експерт преподавател със знания и опит в счетоводството, счетоводния одит,
данъчното облагане и работата по начисляване на заплати и осигуровки Ще получите необходимите знания, за да
можете сами да организирате, водите и управлявате счетоводството на една фирма. В курса ще придобиете знания и
уменията за водене на счетоводна отчетност, данъчно облагане, социално и здравно осигуряване, всички видове
осигуровки, работа с НОИ, документации, платежни нареждания.
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Придобитите практически знания, веднага могат да се приложат в работата или в личната фирмена дейност.
На завършилите курса, нашите специалисти оказват практическа помощ при различни казуси възникнали в последващата
дейност.
След всяко завършено обучение ,центърът издава заверено легитимно удостоверение за придобитите знания.
За повече информация заповядайте при нас на адрес: гр. Стара Загора, бул.” Цар Симеон Велики” 96, вх.Б, ет.1 /В
масивната кооперация до бизнес-входа на Верея, с/у новите търговски центрове/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470
interalliance_stz@abv.bg, skype: interalliance_stz., http://interalliancestz.alle.bg http://www.interalliance.bg
http://obiavidnes.com/obiava/80515/kurs-po-praktichesko-schetovodstvo-i-kurs-trz-i-lichen-systav-v-inter-alians

Професионално компютърно обучение по WEB DESIGN, COREL DRAW, PHOTOSHOP, AUTO
CAD, 3DS STUDIO MAX, ARHI CAD в Интер Алианс Стара Загора!
Лицензираният Професионален Център ИНТЕР АЛИАНС Ви предлага специализирани, професионални компютърни
курсове по графичен дизайн, Web Design (уеб дизайн), векторни и растерни програми: AutoCAD двумерно и тримерно
чертане, 3D Studio Max, Adobe Photoshop, CorelDraw, Illustrator, InDesign, PageMaker, QuarkXPress, WebDesign: Flash,
DreamWeaver, HTML, Adobe Premiere Pro, After Effects, Access и други.
Продължителност на обучението в група –45 уч.ч,10 работни дни. На завършилите издаваме легитимно удостоверение за
придобитите знания, сертифицирано към МОН.
Предлагаме и индивидуално обучение за работа с компютър за начинаещи и малко напреднали, в удобно време - през деня,
вечер или събота и неделя. Работим с хора от всички възрасти.
Предлагаме също фирмено обучение на преференциални условия. За повече информация заповядайте при нас на адрес: гр.
Стара Загора, бул.” Цар Симеон Велики” 96, вх.Б, ет.1 /В масивната кооперация до бизнес-входа на Верея, с-у новите
търговски центрове/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470 interalliance_stz@abv.bg, skype: interalliance_stz.,
http://interalliancestz.alle.bg http://www.interalliance.bg
http://obiavidnes.com/obiava/80514/profesionalno-kompyutyrno--obuchenie-po-web-design-corel-draw-photoshop-auto-ca

Разговорен английски
Езикова школа Абилити предлага курсове по разговорен английски . Материалите са разработени за завършили ниво
А1,А2,В1 и В2.
Курсовете спомагат за преодоляване на езиковата бариера , посредством диалози и дискусии.
Темите са :
ежедневие
свободно време,
пазаруване,
културни събития,
семейство,
бит и начин на живот,
образование,
околна среда и други.
Разговорите са основна част от методиката на обучение. Тяхната цел е упражняването на граматични и лексикални
конструкции в среда, симулираща реални ежедневни дейности.
Така те допълват традиционните езикови курсове.
Тематичните разговори са ефикасен метод за развиване на умението за говорене , като обогатяват речниковия запас
на курсистите .
Организираме :
разговорни срещи един път седмично в малки групи до трима души
индивидуални разговорни срещи
интересни преподаватели
Разговори с англичани и американци .
Онлайн разговори .
Обърнете се към нас , за да си поприказваме на английски , за да преодолеете езиковата бариера , за да научите нови
неща лесно .
Нуждаете се от лист и химикалка – защото всички учебни материали са включени в цената от 15 лева за 60 минути .
Свържете се с нас по:
e-mail abilityschool@gmail.com
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
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http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/80513/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/80512/bulgarian-for-foreigners

22" (55.88 cm) Philips 22PFH4109/88 LED TV
22" (55.88 cm) Philips 22PFH4109/88 LED TV, Full HD, 100Hz PMR, Digital Crystal Clear, DVB-T/C
http://obiavidnes.com/obiava/80511/22-5588-cm-philips-22pfh410988-led-tv

Руски език- Индивидуално и в малки групи
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Езикова школа АБИЛИТИ организира индивидуално и групово обучение по Руски език в удобно за Вас време. Предлагаме
посещения и в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи, като се използват и допълнителни
материали, съобразени с нуждите на обучаващите се.
Цена на индивидуално обручение - 10 лева на учебен час
Цена за участник в група - 150 лева за 30 учебни часа .
В цената са включени учебните материали .
Предлагаме :
- обучение за начинаещи
- обучение за напреднали
- обучение за подготовка за сертификатни нива
- обучение за деца и ученици
- обучение за подготовка за матура
- курсове по разговорен руски за поддържане на нивото на езикова компетентност .
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/80510/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/80509/razgovoren-angliyski-s-biznes-nasochenost

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/80508/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-
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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/80507/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

24" (60.96 cm) Philips 24PHH4109/88 LED TV
24" (60.96 cm) Philips 24PHH4109/88 LED TV, HD, 100Hz PMR, Digital Crystal Clear, DVB-T/C
http://obiavidnes.com/obiava/80506/24-6096-cm-philips-24phh410988-led-tv

Водоустойчив Шперплат за кофраж - WWW.SHPERPLAT.COM
Планет Строй 2008 ООД е директен вносител на:
http://obiavidnes.com/obiava/80505/vodoustoychiv-shperplat-za-kofraj---wwwshperplatcom

Транспортни услуги и хамали за София и страната
Хамали Грийн ЕООД
Транспортни услуги от 1 до 8 тона
Разполагаме с бусове за центъра
Предлагаме камиони с палетна количка и борд
Курсове за цяла България
Хамалски услуги по желание на клиента
Безплатен оглед
0886916355
0897999317
http://hamaligreen.bg
http://obiavidnes.com/obiava/80504/transportni-uslugi-i-hamali-za-sofiya-i-stranata

32" (81.28 cm) Philips 32PFH4109/88 Ultra Narrow Bezel
32" (81.28 cm) Philips 32PFH4109/88 Ultra Narrow Bezel, LED TV, Full HD, 100Hz PMR, Digital Crystal Clear, DVB-T/C
http://obiavidnes.com/obiava/80503/32-8128-cm-philips-32pfh410988-ultra-narrow-bezel

Магнитна титаниева гривна
Магнитна титаниева гривна
МАГНИТНА ГРИВНА - ПРОТИВОДЕЙСТВАЙТЕ НА ВИСОКОТО КРЪВНО НАЛЯГАНЕ!
Искате да намалите високото кръвно, да премахнете главоболието,
шума в ушите и виенето на свят, да повишите имунитета и др.?
Използвайте световния хит на доказалата се високоефективна титано магнитна гривна!
Гривната влияе на сърдечно-съдовата система и кръвообращението и спомага за намаляване на високото кръвно,
укрепва жизнените функции на организма, повишава имунитета, регулира хемоглобина и намалява болките в ставите.
Магнитната гривна е мощен източник на магнитно поле, което нормализира артериалното налягане дори при хронична
хипертония.
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ПРЕДИМСТВА:
- дизайн съчетаващ здраве и красота;
- поддържане на имунната система;
- адаптиране към промените в околната среда;
- осигуряване на здравословен комфорт на организма;
- подобряване на кръвообращението;
- съчетаване на съвременни технологии с благоприятен
Магнитната гривна е със сребрист цвят, дължината и е 20,5 см., ширината: 11 мм.
Магнитната гривна е със сребрист цвят, дължината и е 21.00 см., ширината: 13 мм.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/80502/magnitna-titanieva-grivna

Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
МОДЕЛ 2013 Г С ВГРАДЕН СОФТУЕР НА БЪЛГАРСКИ
Резултатите от диагностиката излизат директно на български език
Био скенерът изважда 39 подробни отчета (35 за мъж/35 за жена) с общо над 245 различни резултата от
диагностиката,
плюс обобщен пълен и обобщен кратък отчет на здръвословното състояние на пациента, явяващ се 40-я файл.
Квантовият Анализатор е високотехнологичено електронно устройство за преглед на здравното състояние на човешкия
организъм.
Теоретически основан върху квантовата медицина, Квантовият анализатор използва научните постижения в
електронната техника,
за отчитане и анализ на слабото магнитно поле на човешката клетка и на базата на този анализ, дава здравния статус
на организма и проблемни зони в техния най-ранен стадий.
Квантовият Анализатор интегрира в себе си медицина, био-информатика, електро инженерство и други съвременни
науки.
Чрез сензорен проводник в рамките на минута от дланта Ви ще бъдат получени повече от 240 показатели за Вашето
здраве
Квантовият метод на диагностика е комплексен, неинвазивен, практичен, лесен, бърз и ефикасен.
Цена 450 лв
0877540309
0895611643
БГ-Магазин
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
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www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/80501/kvantov-analizator---bioskener-3to-pokolenie-na-bylgarski-ezik

Масажна кушетка Restpro Classic-2
Масажна кушетка Restpro Classic-2
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.
Масажната кушетка е тапицирана с винил - водоустойчив и устойчив на масажно олио материал на основата на
полимери.
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/80500/masajna-kushetka-restpro-classic-2

Машина закартофени спирали
Машина за хрупкави картофени спирали Spiral Potato Slicer
МАШИНА ЗА ХРУПКАВИ КАРТОФЕНИ СПИРАЛИ SPIRAL POTATO SLICER
Машината за хрупкави картофени спирали Spiral Potato Slicer използва патентована технология
за спираловидно нарязване на зеленчуци – картофи, краставици, моркови, лук и др.,
при която максимално се запазват хранителните вещества в зеленчуците – не се получава смачкване
или раздробяване на съответният продукт.
Лазерно заточените ножове позволяват обработката на един картоф – нарязване и нанизване

Страница 69/118

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

11.05.2014

на дървено шишче да става за 7 секунди, а получената атрактивна форма ще впечатли Вашите приятели,
семейство или клиенти.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/80499/mashina-zakartofeni-spirali

Magic Ex Hose Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Magic Ex Hose
Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Сгънат 8 метра - разгънат 23 метра
Подарък пистолет с 5 режима на пръскане
без да се усуква, сгъва и заплита
разгъвате и сгъвате за секунди
устойчив на износване
миете двора и колата
поливате-градината, тревата и цветята
Лесно се плъзга през градината, по стълбите, без да се пречупва или усуква!
Маркучът е изработен от висококачествен материал, който го прави здрав и в същото време много гъвкав.
Дебелите стени осигуряват надеждност и дълъг живот на материала.
Градински "магически" маркуч - характеристика:
Размери: 8м./22.5м.
Тегло: 1 кг.
Произход: Китай
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/80498/magic-ex-hose--magicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-pyti

Терапевтичен апарат за повлияване дископатии
Терапевтичен апарат за повлияване 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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Уредът за терапия на кръста и гръбначния стълб е от най – ново поколение терапевтични устройства и е плод на
дългогодишни тестове и проучвания.
Той събира в себе си пет различни метода за терапия (терапия за изправяне на прешлените на гръбнака и кръста , слаба и
средна по интензитет пулсова терапия, инфрачервена терапия, топлинна акупунктурна терапия и магнитна терапия) и
есна за изпълнение и може да се провежда на всяко удобно за Вас място.
ТЕРАПИЯ ЗА ИЗПРАВЯНЕ ПРЕШЛЕНИТЕ НА ГРЪБНАКА И КРЪСТА (ЛИФТИНГ) Специално проектиран съобразно
извивките на човешкото тяло,
уредът притежава уникалното свойство да влия благотворно върху състоянието на прешлените и да ги лекува от
съответните заболявания.
Когато сме легнали върху уреда, прешлените се намират в положение, което им позволява да заемат правилната си
позиция,
а това от своя страна премахва болката и чувството за схванатост и неразположение
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehnoshopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/80497/terapevtichen-aparat-za-povliyavane-diskopatii

Внос на селскостопански инвентар
Ние сме дългогодишен производител на селскостопански култури. От няколко години фирмата ни се занимава с внос от
Турция на селскостопански ремаркета и прикачен инвентар. Ние ви гарантираме винаги високо качество на най-изгодни
цени!
Предлагаме на вашето внимание следната гама от продукти:
• 4 и 5 тонни едноосови ремаркета
• 5, 6, 12 и 18 тонни двуосови ремаркета
• 3, 4 и 5 тонни едноосови цистерни
• 6 тонни двуосови цистерни
http://sunimak.netau.net/
http://obiavidnes.com/obiava/80496/vnos-na-selskostopanski-inventar

Детективска Агенция Дискрет-Пловдив Пазарджик Хасково Димитровград
Детективска Агенция ДИСКРЕТ е специализирана единствено и само в областа на изневярата.
Установяване собственост на телефони автомобили и месторабота.Издирване на бивши и
настоящи адреси.Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
0888116420
discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
http://obiavidnes.com/obiava/80495/detektivska-agenciya-diskret-plovdiv-pazardjik-haskovo-dimitrovgrad

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
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насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/80494/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888112075-ruse-shumen-silistra-svishtov-v

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

32" (81.28 cm) Philips 32PFL3168H/12 LED TV
32" (81.28 cm) Philips 32PFL3168H/12 LED TV, HD, 100Hz PMR, Digital Crystal Clear, DVB-T/C, Smart Stereo
http://obiavidnes.com/obiava/80493/32-8128-cm-philips-32pfl3168h12-led-tv

КУПУВАМЕ БИЗНЕС - ФИРМИ
ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.

СЪС

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

И

ОСВОБОЖДАВАМЕ

ОТ

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
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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/80492/kupuvame-biznes---firmi-sys-zadyljeniya-i-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ ЗА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - "ИЗКУПУВАНЕ" И
ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ
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/80491/yuridichesko-sydeystvie-za-firmi-sys-zadyljeniya---izkupuvane-i-osvobojdavane-ot-

ТЪРГОВСКО ПРАВО - "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 !
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Освобождаваме от Длъжност и Солидарна Отговорност за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата !
Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост, съдебни
изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС,
ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител
, Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и
ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи !
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
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/80490/tyrgovsko-pravo---kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarna-o

"КУПУВАМЕ" ЕООД, ООД, АД, ЕАД 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
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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/80489/kupuvame-eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-

КУПУВАМЕ БИЗНЕС - ФИРМИ
ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.

СЪС

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

И

ОСВОБОЖДАВАМЕ

ОТ

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
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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/80488/kupuvame-biznes---firmi-sys-zadyljeniya-i-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

AMWAY Home - Loc
Loc , Amway , съставки на природна основа , не замърсяват околната среда , петна по дрехи , почиства перални , петна
от кръв ,петна от химикал , подхранва цветята , стъкло , порцелан , дърво , керамика , плочки , подове , автомобили ,
фризери ,
SA8 ™ , amway , пране , петна , кръв , мазни петна , червило , химикал , пот , петна от храна , масла , мляко , дъвка ,
коприна , вълна , лен ,
amway , Nutrilite , Loc , деца, Dish Drops , Zoom , SA8 , GLISTER , Artistry, TIM DEFLANCE , Tolson , HYMM , Beautycycle,
PROTIQUE
Предлагат се :
Loc Универсал Концентрат1л. - 15 лв.
Лок за баня 500 мл. – 10 лв.
Loc за душ кабини 500 мл. - 10 лв.
Loc за кухня – 500 мл. – 10 лв.
Loc за стъкло - 500 мл - 7 лв.
Loc за тоалетни 750 мл. – 11 лв.
Loc паста за метал 200 мл. - 8 лв.
Гел за фурни 500 мл. - 15 лв.
Zoom 1 л. - 15 лв.
Паста за хром 500 мл. - 10 лв.
Диш Дропс Веро 1 л. - 15 лв.
Dish Drops прах 1.4 кг. - 28 лв.
Dish Drops 60 табл. - 33 лв.
Дish Drops Телче - 3 лв.
Флакон дозатор 1:1 до 1:8 - 2 лв.
Помпа дозатор - 1 лв.
Цялата гама от продукти на Amway
Иванка Пенева 0899 942 557
http://megashop-bg.info/
Loc Лок Amway - Универсален Екологично чист почистващ препарат 1л.
Всичките му съставки са на природна основа и не замърсяват околната среда.
С него може да се почистват: стъкло, порцелан, дърво, керамика, плочки, подове, автомобили, машини, боядисани
повърхности и други. Препоръчва се употребата му при пране на бели тъкани и на материи с трайни багрила.
Почиства петна от дрехите. Изчиства налепите и по самата перална машина. Ползва се и в машини за миене на съдове, и
за измиване на хладилници, фризери, аквариуми.
В същото време е толкова деликатен, че се ползва и за измиване на ръцете, като не уврежда, а подхранва кожата.
Ползва се и като тор за подхранване на растения. Разтваря се в студена и в топла вода и се отмива напълно.
Употреба: За всекидневно почистване на бани и тоалетни - разтвор 1:8 (ЛОК към водата.
- За боядисани повърхности и подове - в 5 л. вода се поставят 1-3 чаени лъжички ЛОК
- За хладилници и фризери - в 5 л вода 2-3 чаени лъжички ЛОК
- За отстраняване на петна от кръв, химикал и др. - поставя се от концентрата върху петното, оставя се да попие и се
изпира
- За измиване на плодове и зеленчуци - разтвор 1:8
- Като шампоан за кучета и котки
- За измиване на аквариуми - в 5 л. вода се разтварят 5 чаени лъжички ЛОК, аквариумът се измива и се изплаква Loc за
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тоалетни три пъти обилно с вода
- За подхранване на растения - 1-2 лъжички ЛОК в 5 л. и се поливат веднъж месечно
- За отстраняване неприятен мирис от краката - след измиването стъпалата се подсушават и намазват с концентрат
ЛОК като с крем.
Предлагат се :
Loc Универсал Концентрат1л. - 15 лв.
Лок за баня 500 мл. – 10 лв.
Loc за душ кабини 500 мл. - 10 лв.
Loc за кухня – 500 мл. – 10 лв.
Loc за стъкло - 500 мл - 7 лв.
Loc за тоалетни 750 мл. – 11 лв.
Loc паста за метал 200 мл. - 8 лв.
Гел за фурни 500 мл. - 15 лв.
Zoom 1 л. - 15 лв.
Паста за хром 500 мл. - 10 лв.
Диш Дропс Веро 1 л. - 15 лв.
Dish Drops прах 1.4 кг. - 28 лв.
Dish Drops 60 табл. - 33 лв.
Дish Drops Телче - 3 лв.
Флакон дозатор 1:1 до 1:8 - 2 лв.
Помпа дозатор – 1 лв.
Цялата гама от продукти на Amway
Иванка Пенева 0899 942 557
http://megashop-bg.info/
Пастата Glister на Amway съдържа патентованата от Acces Business Group почистваща съставка Sylodent silika, която
ефективно противодейства на оцветяването по зъбите и ги почиства до блясък.
Тя избелва зъбите, премахва плаката, ефикасно се бори против увреждането на зъбите от кариеси.
Деликатно почиства. Освежава дъха с ментовия си вкус.
Освен това изчиства зъбите до блясък, без да уврежда емайла. Избелва ги, но не променя естествения им цвят.
Премахва оцветяването, предизвикано от кафе, чай, никотин.
Спира кървенето на венците и намалява възможността за заболявания включително и развитието на парадонтоза.
При двукратна употреба на ден опаковката е достатъчна за 1 човек за 4 месеца.
Употреба: Силно концентрираната формула и активното действие на пастата налагат употребата й в изключително
минимални количества. По грахово зърно на измиване, а за децата над 6 години по половин грахово зърно.
Паста за зъби 50 гр. - 5 лв.
Паста за зъби 150 гр. – 11 лв.
Четка за зъби 5 лв.
Детска четка 5 лв.
Конец за зъби 10 лв.
Спрей за приятен свеж дъх - 12 лв.
Анти бактериална Течност Концентрат 19 лв.
Иванка Пенева
0899 942 557
http://megashop-bg.com
Разнообразни месечни промоции !
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Glister - 5.00 лв.
Glister 11.00 лв.
Glister течност 17.00 лв.
Glister Четка - 6.00 лв.
Четка за зъби за деца
6.00 лв. Glister Спрей за приятен дъх 250 - 300 впръсквания
Glister Спрей за приятен дъх 250 - 300 впръсквания
12.00 лв.
Glister Конец за зъби - 30 метра
Glister Конец за зъби - 30 метра
10.00 лв.

SA8 ™"
Dish Drops Домакинско телче 3.00 лв.
SA8 концентрат ™ Premium 1 kg / 45 пранета - 19
SA8 пране Концентриран Color ™ - 3 кг /88 пранета/ - 50.00 лв.
SA8™ Baby 3 кг - 88 пранета Amway 58.00 лв.
SA8 ™ омекотители за бельо Alpine 1л -100 пранета 16.00 лв.
SA8 ™ спрей за предпране 170 гр. Amway 10.00 лв./ 17
SA8 Течен перилен препарат 1,5л /75 пранета/ 65.00 лв.
SA8™ Деликат 1л /50 пранета/ 19.00 лв.
SA8™ TRI-ZYME™ за предпране 1.00кг /77пранета/ 24.00 лв.
SA8 ™ универсален белина - 0,500кг /66 пранета 14.00 лв.
Loc Лок"
Loc Лок Универсал Kонценрат Amway 13.00 лв.
Loc 4 литра Многофункционален почистващ препарат 50.00 лв.
Loc Лок за кухня и упорити мазни петна Аmway 10.00 лв.
Loc Лок за стъкло,огледало и монитори 500 мл. Аmway 7.00 лв. Loc Лок за почистване на бани 500 мл. Аmway 10.00 лв.
Loc Препарат за почистване на тоалетни 750 мл. Amway 10.00 лв.
Паста за фино почистване на кухня,баня,тоалетна и хром. 500 мл 13.00 лв.
Loc Лок за всекидневно почистване на бани Amway 12.00 лв.
Паста за почистване на метал 8.00 лв.
Гел за фурни 500 мл. 13.00 лв.
Dish Drops - с нова опаковка / 1 л. концентрат = 10 л. веро
13.00 лв.
Прах за миялна машина НОВО! 1,4кг = 93 измивания 26.00 лв.
Таблетки за миялна машина НОВО! 60 таблетки 30.00 лв.
beautytycle"
Дневен крем антибръчкова терапия SPF 15,серия ВЪЗДУХ
Дневен крем антибръчкова терапия SPF 15,серия ВЪЗДУХ
33.00 лв. Нощен крем антибръчкова терапия,серия ВЪЗДУХ
Нощен крем антибръчкова терапия,серия ВЪЗДУХ
33.00 лв. Почистващо мляко с антибръчков ефект,серия Въздух
Почистващо мляко с антибръчков ефект,серия Въздух
15.00 лв.
Балансиращ тоник за измиване серия - за суха и зряла кожа
Балансиращ тоник за измиване серия - за суха и зряла кожа
13.00 лв. Почистващо мляко хидратираща терапия ,серия ВОДА
Почистващо мляко хидратираща терапия ,серия ВОДА
13.00 лв. Тоник хидратираща терапия ,серия ВОДА
Тоник хидратираща терапия ,серия ВОДА
13.00 лв.
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Дневен крем хидратираща терапия SPF ,серия ВОДА
Дневен крем хидратираща терапия SPF ,серия ВОДА
30.00 лв. Нощен крем хидратираща терапия ,серия ВОДА
Нощен крем хидратираща терапия ,серия ВОДА
30.00 лв. Пакет 4 продукта серия ВОДА
Пакет 4 продукта серия ВОДА
78.00 лв.
Балансиращ гел за измиване на нормална до комбинирана кожа серия
Балансиращ гел за измиване на нормална до комбинирана кожа серия
13.00 лв. Овлажняваща маска за подобряване цвета на лицето,серия ОГЪН
Овлажняваща маска за подобряване цвета на лицето,серия ОГЪН
26.00 лв. Крем против бръчки около очите,серия ОГЪН 15 ml.
Крем против бръчки около очите,серия ОГЪН 15 ml.
33.00 лв.
Регенериращ серум с витамин С и хилуронова киселина 15 мл.
Регенериращ серум с витамин С и хилуронова киселина 15 мл.
33.00 лв. Маска–скраб със сияен ефект 3 в 1,серия ОГЪН 150 мл.
Маска–скраб със сияен ефект 3 в 1,серия ОГЪН 150 мл.
26.00 лв. Гел против пъпки,серия ОГЪН 15 мл - всеки тип
Гел против пъпки,серия ОГЪН 15 мл - всеки тип
21.00 лв.
Страница 1» 2»
beautytycle"
Балансиращ гел за измиване на нормална до комбинирана кожа 150 m
Балансиращ гел за измиване на нормална до комбинирана кожа 150 m
13.00 лв. Балансиращ тоник за измиване серия ЗЕМЯ
Балансиращ тоник за измиване серия ЗЕМЯ
13.00 лв. Балансиращ дневен лосион с фактор 15 серия ЗЕМЯ 50 ml.
Балансиращ дневен лосион с фактор 15 серия ЗЕМЯ 50 ml.
30.00 лв.
Балансиращ нощен овлажняващ гел серия ЗЕМЯ 50 ml
Балансиращ нощен овлажняващ гел серия ЗЕМЯ 50 ml
30.00 лв.
BODY SERIES"
BODY SERIES Антибактериален сапун 3 в 1 150 гр.
BODY SERIES Антибактериален сапун 3 в 1 150 гр.
7.00 лв. Дезодориращ сапун - против изпотяване 100 г.
Дезодориращ сапун - против изпотяване 100 г.
6.00 лв. Сапун с мед и глицерин G&H
Сапун с мед и глицерин G&H
7.00 лв.
BODY SERIES - Спрей против изпотяване 200 мл.
BODY SERIES - Спрей против изпотяване 200 мл.
14.00 лв. BODY SERIES - Дезодорант стик против изпотяване 75 гр
BODY SERIES - Дезодорант стик против изпотяване 75 гр
19.00 лв. BODY SERIES - Рол-он против изпотяване 100 мл.
BODY SERIES - Рол-он против изпотяване 100 мл.
14.00 лв.
BODY SERIES - Oсвежаващ Душ-гел за тяло - 400 мл.
BODY SERIES - Oсвежаващ Душ-гел за тяло - 400 мл.
12.00 лв. BODY SERIES Хидратантен лосион за ръце и тяло с SPF8
BODY SERIES Хидратантен лосион за ръце и тяло с SPF8
22.00 лв. BODY SERIES - Течен сапун за ръце - 250 мл.
BODY SERIES - Течен сапун за ръце - 250 мл.
11.00 лв.
BODY SERIES - Шампоан за тяло G & H - 250 ml.- с мед и глицерин
BODY SERIES - Шампоан за тяло G & H - 250 ml.- с мед и глицерин
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11.00 лв. BODY SERIES Балсам за тяло G & H - 250 ml. с мед и глицерин
BODY SERIES Балсам за тяло G & H - 250 ml. с мед и глицерин
10.00 лв. Body Series - течен сапун - резерва 1 л.
Body Series - течен сапун - резерва 1 л.
34.00 лв.
Premium SPA Collection Amway * Душ гел, Скраб и Крем
Premium SPA Collection Amway * Душ гел, Скраб и Крем
0.00 лв.
Промоция: 101.00 лв. Rollover снимката горе, за да увеличи | Виж голям размер 3 бр.
Rollover снимката горе, за да увеличи | Виж голям размер 3 бр.
39.00 лв.
BODY SERIES ™ Концентриран Liquid Hand Soap Refill
32.00 лв.
BODY SERIES"
BODY SERIES Антибактериален сапун 3 в 1 150 гр.
BODY SERIES Антибактериален сапун 3 в 1 150 гр.
7.00 лв. Дезодориращ сапун - против изпотяване 100 г.
Дезодориращ сапун - против изпотяване 100 г.
6.00 лв. Сапун с мед и глицерин G&H
Сапун с мед и глицерин G&H
7.00 лв.
BODY SERIES - Спрей против изпотяване 200 мл.
BODY SERIES - Спрей против изпотяване 200 мл.
14.00 лв. BODY SERIES - Дезодорант стик против изпотяване 75 гр
BODY SERIES - Дезодорант стик против изпотяване 75 гр
19.00 лв. BODY SERIES - Рол-он против изпотяване 100 мл.
BODY SERIES - Рол-он против изпотяване 100 мл.
14.00 лв.
BODY SERIES - Oсвежаващ Душ-гел за тяло - 400 мл.
BODY SERIES - Oсвежаващ Душ-гел за тяло - 400 мл.
12.00 лв. BODY SERIES Хидратантен лосион за ръце и тяло с SPF8
BODY SERIES Хидратантен лосион за ръце и тяло с SPF8
22.00 лв. BODY SERIES - Течен сапун за ръце - 250 мл.
BODY SERIES - Течен сапун за ръце - 250 мл.
11.00 лв.
BODY SERIES - Шампоан за тяло G & H - 250 ml.- с мед и глицерин
BODY SERIES - Шампоан за тяло G & H - 250 ml.- с мед и глицерин
11.00 лв. BODY SERIES Балсам за тяло G & H - 250 ml. с мед и глицерин
BODY SERIES Балсам за тяло G & H - 250 ml. с мед и глицерин
10.00 лв. Body Series - течен сапун - резерва 1 л.
Body Series - течен сапун - резерва 1 л.
34.00 лв.
Premium SPA Collection Amway * Душ гел, Скраб и Крем
Premium SPA Collection Amway * Душ гел, Скраб и Крем
0.00 лв.
Промоция: 101.00 лв. Rollover снимката горе, за да увеличи | Виж голям размер 3 бр.
Rollover снимката горе, за да увеличи | Виж голям размер 3 бр.
39.00 лв.
BODY SERIES ™ Концентриран Liquid Hand Soap Refill
32.00 лв.
BODY SERIES"
BODY SERIES Антибактериален сапун 3 в 1 150 гр.
BODY SERIES Антибактериален сапун 3 в 1 150 гр.
7.00 лв. Дезодориращ сапун - против изпотяване 100 г.
Дезодориращ сапун - против изпотяване 100 г.
6.00 лв. Сапун с мед и глицерин G&H
Сапун с мед и глицерин G&H
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7.00 лв.
BODY SERIES - Спрей против изпотяване 200 мл.
BODY SERIES - Спрей против изпотяване 200 мл.
14.00 лв. BODY SERIES - Дезодорант стик против изпотяване 75 гр
BODY SERIES - Дезодорант стик против изпотяване 75 гр
19.00 лв. BODY SERIES - Рол-он против изпотяване 100 мл.
BODY SERIES - Рол-он против изпотяване 100 мл.
14.00 лв.
BODY SERIES - Oсвежаващ Душ-гел за тяло - 400 мл.
BODY SERIES - Oсвежаващ Душ-гел за тяло - 400 мл.
12.00 лв. BODY SERIES Хидратантен лосион за ръце и тяло с SPF8
BODY SERIES Хидратантен лосион за ръце и тяло с SPF8
22.00 лв. BODY SERIES - Течен сапун за ръце - 250 мл.
BODY SERIES - Течен сапун за ръце - 250 мл.
11.00 лв.
BODY SERIES - Шампоан за тяло G & H - 250 ml.- с мед и глицерин
BODY SERIES - Шампоан за тяло G & H - 250 ml.- с мед и глицерин
11.00 лв. BODY SERIES Балсам за тяло G & H - 250 ml. с мед и глицерин
BODY SERIES Балсам за тяло G & H - 250 ml. с мед и глицерин
10.00 лв. Body Series - течен сапун - резерва 1 л.
Body Series - течен сапун - резерва 1 л.
34.00 лв.
Premium SPA Collection Amway * Душ гел, Скраб и Крем
Premium SPA Collection Amway * Душ гел, Скраб и Крем
0.00 лв.
Промоция: 101.00 лв. Rollover снимката горе, за да увеличи | Виж голям размер 3 бр.
Rollover снимката горе, за да увеличи | Виж голям размер 3 бр.
39.00 лв.
BODY SERIES ™ Концентриран Liquid Hand Soap Refill
32.00 лв.
NUTRILITE"
Вечерна иглика + пореч 120 табл
Вечерна иглика + пореч 120 табл
124.00 лв. Коезим Q 10 Nutrilite
Коезим Q 10 Nutrilite
62.00 лв. CLA 500 за отслабване, противотуморно, атеросклероза 180 кап.
CLA 500 за отслабване, противотуморно, атеросклероза 180 кап.
178.00 лв.
Желязо + фолиева к-на 120 таб.
Желязо + фолиева к-на 120 таб.
35.00 лв. Меко одеяло с ръкави
Меко одеяло с ръкави
0.00 лв.
Промоция: 41.00 лв.
Вечерна Иглика - жени 120 табл.
94.00 лв.
Капсули със пшеничен зародиш,соево масло, витамин E - 100 капс.
Капсули със пшеничен зародиш,соево масло, витамин E - 100 капс.
26.00 лв.
NUTRIWAY ™ vitH2O ™ Пийте Mix - Peach вкус
21.00 лв. NUTRIWAY ™ STRIVE + ™ Изотонични Drink Mix - Смесе
NUTRIWAY ™ STRIVE + ™ Изотонични Drink Mix - Смесе
37.00 лв.
NUTRIWAY ™ STRIVE + ™ Изотонични Drink Mix - аромат на грейпфрут
26.00 лв. Желязо със Фолиева к-на и спанак концентрат 120 табл.
Желязо със Фолиева к-на и спанак концентрат 120 табл.
25.00 лв. Фибри на прах - 30 пакетчета
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Фибри на прах - 30 пакетчета
54.00 лв.
Хром Пиколинат 120 капс.
62.00 лв. Дневни витамини 11 витамини и 8 минерали 30 таблетки
Дневни витамини 11 витамини и 8 минерали 30 таблетки
26.00 лв. Дневни витамини 11 витамини и 8 минерали 60 таблетки
Дневни витамини 11 витамини и 8 минерали 60 таблетки
45.00 лв.
Страница 1» 2» 3»
NUTRILITE"
Витамин С от Acerola - антиоксидант , срещу вируси 60 табл.
Витамин С от Acerola - антиоксидант , срещу вируси 60 табл.
29.00 лв. Витамин В комплекс 100 таб. Нерви, диети, алкохол
Витамин В комплекс 100 таб. Нерви, диети, алкохол
27.00 лв. МултиФибри - мултивлакна 30 таблетки
МултиФибри - мултивлакна 30 таблетки
36.00 лв.
Комплекс - коса, кожа, нокти с Биотин - 90 таблетки
Комплекс - коса, кожа, нокти с Биотин - 90 таблетки
45.00 лв. СОУ ПАЛМЕТО За мъже - простата , пикочна система
СОУ ПАЛМЕТО За мъже - простата , пикочна система
100.00 лв. Double X - 168 таб. Мулти витамини, Минерали,Фитонутриенти
Double X - 168 таб. Мулти витамини, Минерали,Фитонутриенти
189.00 лв.
CLA 500 за отслабване, противотуморно, атеросклероза 180 кап.
CLA 500 за отслабване, противотуморно, атеросклероза 180 кап.
103.00 лв. Double X резерва Мулти витамини Минерали Фитонутриенти 372таб
Double X резерва Мулти витамини Минерали Фитонутриенти 372таб
349.00 лв. Антиоксидантен концентрат от плодове и заленчуци 60 таб.
Антиоксидантен концентрат от плодове и заленчуци 60 таб.
85.00 лв.
Ехинацея - имунна с-ма, противо вирусно действие 120 таб.
Ехинацея - имунна с-ма, противо вирусно действие 120 таб.
76.00 лв. Гинко Билоба - за тонус и мозъка със Сибирски женшен
Гинко Билоба - за тонус и мозъка със Сибирски женшен
86.00 лв. Омега 3 - от сьомга - за сърце, срещу онкология - 90 табл.
Омега 3 - от сьомга - за сърце, срещу онкология - 90 табл.
55.00 лв.
Желязо 100 дъвчащи таб. Amway
Желязо 100 дъвчащи таб. Amway
23.00 лв. Калций и магнезий с люцерна - стави, мускули и зъби 210 табл.
Калций и магнезий с люцерна - стави, мускули и зъби 210 табл.
31.00 лв. Калций и магнезий с люцерна - стави, мускули и зъби 80 табл.
Калций и магнезий с люцерна - стави, мускули и зъби 80 табл.
14.00 лв.
Страница 1» 2» 3»
NUTRILITE"
Чесън - без миризма и не дразни стомаха, за сърцето 120 табл.
Чесън - без миризма и не дразни стомаха, за сърцето 120 табл.
38.00 лв. Черна Боровинка с Лутеин - за очи и сърце - 62 капсули
Черна Боровинка с Лутеин - за очи и сърце - 62 капсули
68.00 лв. Глюкозамин с Босвелия - за ставите (артрит и артроза) 150 таб.
Глюкозамин с Босвелия - за ставите (артрит и артроза) 150 таб.
41.00 лв.
Витамин Е - сърдечни заболявания и рани 150/дъвчащи/ таблетки
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Витамин Е - сърдечни заболявания и рани 150/дъвчащи/ таблетки
76.00 лв.
Мултикаротин 90 табл. Водорасли, Палмово олио, Невен
43.00 лв. Калции Магнезий и Витамин D 180 табл.
Калции Магнезий и Витамин D 180 табл.
Страница 1» 2» 3»
"SATINIUQUE козметика"
Amway - 50 факти
Amway - 50 факти
1.00 лв. SATINIQUE - Интензивна възстановяваща маска 150 мл.
SATINIQUE - Интензивна възстановяваща маска 150 мл. SATINIQUE - Шампоан за всекидневна употреба 300 мл.
SATINIQUE - Шампоан за всекидневна употреба 300 мл.
SATINIQUE -Шампоан против пърхот - 300 мл.
SATINIQUE -Шампоан против пърхот - 300 мл.
30.00 лв. SATINIQUE - Шампоан с дълбочинно почистващо действие 300 ml.
SATINIQUE - Шампоан с дълбочинно почистващо действие 300 ml. SATINIQUE - Шампоан с балсам 2в1 300 ml.
SATINIQUE - Шампоан с балсам 2в1 300 ml.
SATINIQUE - Шампоан за Обем 300 ml.
SATINIQUE - Шампоан за Обем 300 ml. SATINIQUE - Балсам за Обем 250 ml.
SATINIQUE - Балсам за Обем 250 ml. SATINIQUE - Шампоан за боядисана коса 300 ml.
SATINIQUE - Шампоан за боядисана коса 300 ml.
SATINIQUE - Балсам за Боядисана коса 300 ml.
SATINIQUE - Балсам за Боядисана коса 300 ml. SATINIQUE - Хидратиращ балсам 250 ml.
SATINIQUE - Хидратиращ балсам 250 ml. SATINIQUE - Фиксиращ гел 150 ml.
SATINIQUE - Фиксиращ гел 150 ml.
SATINIQUE - Серум за максимален блясък 75 ml.
SATINIQUE - Серум за максимален блясък 75 ml. SATINIQUE - Шампоан за Обем 1 л.
SATINIQUE - Шампоан за Обем 1 л. SATINIQUE - Оформящ спрей-гел
SATINIQUE - Оформящ спрей-гел
ARTISTRY™ козметика"
Алфа хидрокси серум 30 ml.
Алфа хидрокси серум 30 ml.
68.00 лв. Колекция за нормална до мазна кожа - 3 продукта
Колекция за нормална до мазна кожа - 3 продукта
124.00 лв. Колекция за нормална до суха кожа - 3 продукта
Колекция за нормална до суха кожа - 3 продукта
124.00 лв.
Крем против бръчки около очите
Крем против бръчки около очите
57.00 лв. Течност за премахване на грим 120 ml.
Течност за премахване на грим 120 ml.
32.00 лв. Крем - лосион за нормална до мазна кожа 75 ml.
Крем - лосион за нормална до мазна кожа 75 ml.
49.00 лв.
Крем - лосион за нормална до суха кожа SPF 15 75ml.
Крем - лосион за нормална до суха кожа SPF 15 75ml.
49.00 лв. Тоалетно мляко за мазна кожа 125 ml.
Тоалетно мляко за мазна кожа 125 ml.
44.00 лв. Тоалетно мляко за нормална до суха кожа 125 ml.
Тоалетно мляко за нормална до суха кожа 125 ml.
37.00 лв.
Тоник за нормална до мазна кожа 250 ml.
Тоник за нормална до мазна кожа 250 ml.
44.00 лв. Тоник за нормална до суха кожа 250 ml.
Тоник за нормална до суха кожа 250 ml.
44.00 лв. Micro Silver - цялата серия LR
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Micro Silver - цялата серия LR
Amway - Мис Америка !
Amway - Мис Америка ! Amway - Мис Америка !
Amway - Мис Америка !
1.00 лв. Четири стъпки за Сензационна кожа
Четири стъпки за Сензационна кожа
1.00 лв.
Страница 1» 2»
ARTISTRY™ козметика"
Упътвания за здрава и красива кожа
Упътвания за здрава и красива кожа
1.00 лв. ARTISTRY™ Ексфолиант
ARTISTRY™ Ексфолиант
58.00 лв. ARTISTRY™ за чувствителна кожа
ARTISTRY™ за чувствителна кожа
45.00 лв.
ARTISTRY™ Essential Hand Creme with SPF 15 - Крем за ръце
ARTISTRY™ Essential Hand Creme with SPF 15 - Крем за ръце
47.00 лв. Серум против фини бръчки - Див ямайски корен с Витамин С
Серум против фини бръчки - Див ямайски корен с Витамин С
82.00 лв.
Страница 1» 2»
Продукти в категория "HIMM"
Himm Самобрасначка
Himm Самобрасначка
30.00 лв. HIMM резервни глави за съмобразначка 4 бр.
HIMM резервни глави за съмобразначка 4 бр.
25.00 лв.

Loc Универсал 10.50 лв.
Dish Drops - 9.50 лв.
4 телчета - 9.10 лв.
Омега - 44 лв.
Glister - 150 ml. - 7.90
glister 50 ml. 3.40 лв,
този месец на на всеки 5 малки пасти има 1 подарък
Лок + Диш дропс + 1 кг. прах премиум = 32 лв
http://obiavidnes.com/obiava/80487/amway-home---loc

32" (81.28 cm) Philips 32PHH4109/88 Ultra Narrow Bezel
32" (81.28 cm) Philips 32PHH4109/88 Ultra Narrow Bezel, LED TV, HD Ready, 100Hz PMR, Digital Crystal Clear, DVB-T/C
http://obiavidnes.com/obiava/80486/32-8128-cm-philips-32phh410988-ultra-narrow-bezel

AMWAY Home - Loc
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Loc , Amway , съставки на природна основа , не замърсяват околната среда , петна по дрехи , почиства перални , петна
от кръв ,петна от химикал , подхранва цветята , стъкло , порцелан , дърво , керамика , плочки , подове , автомобили ,
фризери ,
SA8 ™ , amway , пране , петна , кръв , мазни петна , червило , химикал , пот , петна от храна , масла , мляко , дъвка ,
коприна , вълна , лен ,
amway , Nutrilite , Loc , деца, Dish Drops , Zoom , SA8 , GLISTER , Artistry, TIM DEFLANCE , Tolson , HYMM , Beautycycle,
PROTIQUE
Предлагат се :
Loc Универсал Концентрат1л. - 15 лв.
Лок за баня 500 мл. – 10 лв.
Loc за душ кабини 500 мл. - 10 лв.
Loc за кухня – 500 мл. – 10 лв.
Loc за стъкло - 500 мл - 7 лв.
Loc за тоалетни 750 мл. – 11 лв.
Loc паста за метал 200 мл. - 8 лв.
Гел за фурни 500 мл. - 15 лв.
Zoom 1 л. - 15 лв.
Паста за хром 500 мл. - 10 лв.
Диш Дропс Веро 1 л. - 15 лв.
Dish Drops прах 1.4 кг. - 28 лв.
Dish Drops 60 табл. - 33 лв.
Дish Drops Телче - 3 лв.
Флакон дозатор 1:1 до 1:8 - 2 лв.
Помпа дозатор - 1 лв.
Цялата гама от продукти на Amway
Иванка Пенева 0899 942 557
http://megashop-bg.info/
Loc Лок Amway - Универсален Екологично чист почистващ препарат 1л.
Всичките му съставки са на природна основа и не замърсяват околната среда.
С него може да се почистват: стъкло, порцелан, дърво, керамика, плочки, подове, автомобили, машини, боядисани
повърхности и други. Препоръчва се употребата му при пране на бели тъкани и на материи с трайни багрила.
Почиства петна от дрехите. Изчиства налепите и по самата перална машина. Ползва се и в машини за миене на съдове, и
за измиване на хладилници, фризери, аквариуми.
В същото време е толкова деликатен, че се ползва и за измиване на ръцете, като не уврежда, а подхранва кожата.
Ползва се и като тор за подхранване на растения. Разтваря се в студена и в топла вода и се отмива напълно.
Употреба: За всекидневно почистване на бани и тоалетни - разтвор 1:8 (ЛОК към водата.
- За боядисани повърхности и подове - в 5 л. вода се поставят 1-3 чаени лъжички ЛОК
- За хладилници и фризери - в 5 л вода 2-3 чаени лъжички ЛОК
- За отстраняване на петна от кръв, химикал и др. - поставя се от концентрата върху петното, оставя се да попие и се
изпира
- За измиване на плодове и зеленчуци - разтвор 1:8
- Като шампоан за кучета и котки
- За измиване на аквариуми - в 5 л. вода се разтварят 5 чаени лъжички ЛОК, аквариумът се измива и се изплаква Loc за
тоалетни три пъти обилно с вода
- За подхранване на растения - 1-2 лъжички ЛОК в 5 л. и се поливат веднъж месечно
- За отстраняване неприятен мирис от краката - след измиването стъпалата се подсушават и намазват с концентрат
ЛОК като с крем.
Предлагат се :
Loc Универсал Концентрат1л. - 15 лв.
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Лок за баня 500 мл. – 10 лв.
Loc за душ кабини 500 мл. - 10 лв.
Loc за кухня – 500 мл. – 10 лв.
Loc за стъкло - 500 мл - 7 лв.
Loc за тоалетни 750 мл. – 11 лв.
Loc паста за метал 200 мл. - 8 лв.
Гел за фурни 500 мл. - 15 лв.
Zoom 1 л. - 15 лв.
Паста за хром 500 мл. - 10 лв.
Диш Дропс Веро 1 л. - 15 лв.
Dish Drops прах 1.4 кг. - 28 лв.
Dish Drops 60 табл. - 33 лв.
Дish Drops Телче - 3 лв.
Флакон дозатор 1:1 до 1:8 - 2 лв.
Помпа дозатор – 1 лв.
Цялата гама от продукти на Amway
Иванка Пенева 0899 942 557
http://megashop-bg.info/
Пастата Glister на Amway съдържа патентованата от Acces Business Group почистваща съставка Sylodent silika, която
ефективно противодейства на оцветяването по зъбите и ги почиства до блясък.
Тя избелва зъбите, премахва плаката, ефикасно се бори против увреждането на зъбите от кариеси.
Деликатно почиства. Освежава дъха с ментовия си вкус.
Освен това изчиства зъбите до блясък, без да уврежда емайла. Избелва ги, но не променя естествения им цвят.
Премахва оцветяването, предизвикано от кафе, чай, никотин.
Спира кървенето на венците и намалява възможността за заболявания включително и развитието на парадонтоза.
При двукратна употреба на ден опаковката е достатъчна за 1 човек за 4 месеца.
Употреба: Силно концентрираната формула и активното действие на пастата налагат употребата й в изключително
минимални количества. По грахово зърно на измиване, а за децата над 6 години по половин грахово зърно.
Паста за зъби 50 гр. - 5 лв.
Паста за зъби 150 гр. – 11 лв.
Четка за зъби 5 лв.
Детска четка 5 лв.
Конец за зъби 10 лв.
Спрей за приятен свеж дъх - 12 лв.
Анти бактериална Течност Концентрат 19 лв.
Иванка Пенева
0899 942 557
http://megashop-bg.com
Разнообразни месечни промоции !

Glister - 5.00 лв.
Glister 11.00 лв.
Glister течност 17.00 лв.
Glister Четка - 6.00 лв.
Четка за зъби за деца
6.00 лв. Glister Спрей за приятен дъх 250 - 300 впръсквания
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Glister Спрей за приятен дъх 250 - 300 впръсквания
12.00 лв.
Glister Конец за зъби - 30 метра
Glister Конец за зъби - 30 метра
10.00 лв.

SA8 ™"
Dish Drops Домакинско телче 3.00 лв.
SA8 концентрат ™ Premium 1 kg / 45 пранета - 19
SA8 пране Концентриран Color ™ - 3 кг /88 пранета/ - 50.00 лв.
SA8™ Baby 3 кг - 88 пранета Amway 58.00 лв.
SA8 ™ омекотители за бельо Alpine 1л -100 пранета 16.00 лв.
SA8 ™ спрей за предпране 170 гр. Amway 10.00 лв./ 17
SA8 Течен перилен препарат 1,5л /75 пранета/ 65.00 лв.
SA8™ Деликат 1л /50 пранета/ 19.00 лв.
SA8™ TRI-ZYME™ за предпране 1.00кг /77пранета/ 24.00 лв.
SA8 ™ универсален белина - 0,500кг /66 пранета 14.00 лв.
Loc Лок"
Loc Лок Универсал Kонценрат Amway 13.00 лв.
Loc 4 литра Многофункционален почистващ препарат 50.00 лв.
Loc Лок за кухня и упорити мазни петна Аmway 10.00 лв.
Loc Лок за стъкло,огледало и монитори 500 мл. Аmway 7.00 лв. Loc Лок за почистване на бани 500 мл. Аmway 10.00 лв.
Loc Препарат за почистване на тоалетни 750 мл. Amway 10.00 лв.
Паста за фино почистване на кухня,баня,тоалетна и хром. 500 мл 13.00 лв.
Loc Лок за всекидневно почистване на бани Amway 12.00 лв.
Паста за почистване на метал 8.00 лв.
Гел за фурни 500 мл. 13.00 лв.
Dish Drops - с нова опаковка / 1 л. концентрат = 10 л. веро
13.00 лв.
Прах за миялна машина НОВО! 1,4кг = 93 измивания 26.00 лв.
Таблетки за миялна машина НОВО! 60 таблетки 30.00 лв.
beautytycle"
Дневен крем антибръчкова терапия SPF 15,серия ВЪЗДУХ
Дневен крем антибръчкова терапия SPF 15,серия ВЪЗДУХ
33.00 лв. Нощен крем антибръчкова терапия,серия ВЪЗДУХ
Нощен крем антибръчкова терапия,серия ВЪЗДУХ
33.00 лв. Почистващо мляко с антибръчков ефект,серия Въздух
Почистващо мляко с антибръчков ефект,серия Въздух
15.00 лв.
Балансиращ тоник за измиване серия - за суха и зряла кожа
Балансиращ тоник за измиване серия - за суха и зряла кожа
13.00 лв. Почистващо мляко хидратираща терапия ,серия ВОДА
Почистващо мляко хидратираща терапия ,серия ВОДА
13.00 лв. Тоник хидратираща терапия ,серия ВОДА
Тоник хидратираща терапия ,серия ВОДА
13.00 лв.
Дневен крем хидратираща терапия SPF ,серия ВОДА
Дневен крем хидратираща терапия SPF ,серия ВОДА
30.00 лв. Нощен крем хидратираща терапия ,серия ВОДА
Нощен крем хидратираща терапия ,серия ВОДА
30.00 лв. Пакет 4 продукта серия ВОДА
Пакет 4 продукта серия ВОДА
78.00 лв.
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Балансиращ гел за измиване на нормална до комбинирана кожа серия
Балансиращ гел за измиване на нормална до комбинирана кожа серия
13.00 лв. Овлажняваща маска за подобряване цвета на лицето,серия ОГЪН
Овлажняваща маска за подобряване цвета на лицето,серия ОГЪН
26.00 лв. Крем против бръчки около очите,серия ОГЪН 15 ml.
Крем против бръчки около очите,серия ОГЪН 15 ml.
33.00 лв.
Регенериращ серум с витамин С и хилуронова киселина 15 мл.
Регенериращ серум с витамин С и хилуронова киселина 15 мл.
33.00 лв. Маска–скраб със сияен ефект 3 в 1,серия ОГЪН 150 мл.
Маска–скраб със сияен ефект 3 в 1,серия ОГЪН 150 мл.
26.00 лв. Гел против пъпки,серия ОГЪН 15 мл - всеки тип
Гел против пъпки,серия ОГЪН 15 мл - всеки тип
21.00 лв.
Страница 1» 2»
beautytycle"
Балансиращ гел за измиване на нормална до комбинирана кожа 150 m
Балансиращ гел за измиване на нормална до комбинирана кожа 150 m
13.00 лв. Балансиращ тоник за измиване серия ЗЕМЯ
Балансиращ тоник за измиване серия ЗЕМЯ
13.00 лв. Балансиращ дневен лосион с фактор 15 серия ЗЕМЯ 50 ml.
Балансиращ дневен лосион с фактор 15 серия ЗЕМЯ 50 ml.
30.00 лв.
Балансиращ нощен овлажняващ гел серия ЗЕМЯ 50 ml
Балансиращ нощен овлажняващ гел серия ЗЕМЯ 50 ml
30.00 лв.
BODY SERIES"
BODY SERIES Антибактериален сапун 3 в 1 150 гр.
BODY SERIES Антибактериален сапун 3 в 1 150 гр.
7.00 лв. Дезодориращ сапун - против изпотяване 100 г.
Дезодориращ сапун - против изпотяване 100 г.
6.00 лв. Сапун с мед и глицерин G&H
Сапун с мед и глицерин G&H
7.00 лв.
BODY SERIES - Спрей против изпотяване 200 мл.
BODY SERIES - Спрей против изпотяване 200 мл.
14.00 лв. BODY SERIES - Дезодорант стик против изпотяване 75 гр
BODY SERIES - Дезодорант стик против изпотяване 75 гр
19.00 лв. BODY SERIES - Рол-он против изпотяване 100 мл.
BODY SERIES - Рол-он против изпотяване 100 мл.
14.00 лв.
BODY SERIES - Oсвежаващ Душ-гел за тяло - 400 мл.
BODY SERIES - Oсвежаващ Душ-гел за тяло - 400 мл.
12.00 лв. BODY SERIES Хидратантен лосион за ръце и тяло с SPF8
BODY SERIES Хидратантен лосион за ръце и тяло с SPF8
22.00 лв. BODY SERIES - Течен сапун за ръце - 250 мл.
BODY SERIES - Течен сапун за ръце - 250 мл.
11.00 лв.
BODY SERIES - Шампоан за тяло G & H - 250 ml.- с мед и глицерин
BODY SERIES - Шампоан за тяло G & H - 250 ml.- с мед и глицерин
11.00 лв. BODY SERIES Балсам за тяло G & H - 250 ml. с мед и глицерин
BODY SERIES Балсам за тяло G & H - 250 ml. с мед и глицерин
10.00 лв. Body Series - течен сапун - резерва 1 л.
Body Series - течен сапун - резерва 1 л.
34.00 лв.
Premium SPA Collection Amway * Душ гел, Скраб и Крем
Premium SPA Collection Amway * Душ гел, Скраб и Крем
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0.00 лв.
Промоция: 101.00 лв. Rollover снимката горе, за да увеличи | Виж голям размер 3 бр.
Rollover снимката горе, за да увеличи | Виж голям размер 3 бр.
39.00 лв.
BODY SERIES ™ Концентриран Liquid Hand Soap Refill
32.00 лв.
BODY SERIES"
BODY SERIES Антибактериален сапун 3 в 1 150 гр.
BODY SERIES Антибактериален сапун 3 в 1 150 гр.
7.00 лв. Дезодориращ сапун - против изпотяване 100 г.
Дезодориращ сапун - против изпотяване 100 г.
6.00 лв. Сапун с мед и глицерин G&H
Сапун с мед и глицерин G&H
7.00 лв.
BODY SERIES - Спрей против изпотяване 200 мл.
BODY SERIES - Спрей против изпотяване 200 мл.
14.00 лв. BODY SERIES - Дезодорант стик против изпотяване 75 гр
BODY SERIES - Дезодорант стик против изпотяване 75 гр
19.00 лв. BODY SERIES - Рол-он против изпотяване 100 мл.
BODY SERIES - Рол-он против изпотяване 100 мл.
14.00 лв.
BODY SERIES - Oсвежаващ Душ-гел за тяло - 400 мл.
BODY SERIES - Oсвежаващ Душ-гел за тяло - 400 мл.
12.00 лв. BODY SERIES Хидратантен лосион за ръце и тяло с SPF8
BODY SERIES Хидратантен лосион за ръце и тяло с SPF8
22.00 лв. BODY SERIES - Течен сапун за ръце - 250 мл.
BODY SERIES - Течен сапун за ръце - 250 мл.
11.00 лв.
BODY SERIES - Шампоан за тяло G & H - 250 ml.- с мед и глицерин
BODY SERIES - Шампоан за тяло G & H - 250 ml.- с мед и глицерин
11.00 лв. BODY SERIES Балсам за тяло G & H - 250 ml. с мед и глицерин
BODY SERIES Балсам за тяло G & H - 250 ml. с мед и глицерин
10.00 лв. Body Series - течен сапун - резерва 1 л.
Body Series - течен сапун - резерва 1 л.
34.00 лв.
Premium SPA Collection Amway * Душ гел, Скраб и Крем
Premium SPA Collection Amway * Душ гел, Скраб и Крем
0.00 лв.
Промоция: 101.00 лв. Rollover снимката горе, за да увеличи | Виж голям размер 3 бр.
Rollover снимката горе, за да увеличи | Виж голям размер 3 бр.
39.00 лв.
BODY SERIES ™ Концентриран Liquid Hand Soap Refill
32.00 лв.
BODY SERIES"
BODY SERIES Антибактериален сапун 3 в 1 150 гр.
BODY SERIES Антибактериален сапун 3 в 1 150 гр.
7.00 лв. Дезодориращ сапун - против изпотяване 100 г.
Дезодориращ сапун - против изпотяване 100 г.
6.00 лв. Сапун с мед и глицерин G&H
Сапун с мед и глицерин G&H
7.00 лв.
BODY SERIES - Спрей против изпотяване 200 мл.
BODY SERIES - Спрей против изпотяване 200 мл.
14.00 лв. BODY SERIES - Дезодорант стик против изпотяване 75 гр
BODY SERIES - Дезодорант стик против изпотяване 75 гр
19.00 лв. BODY SERIES - Рол-он против изпотяване 100 мл.
BODY SERIES - Рол-он против изпотяване 100 мл.
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14.00 лв.
BODY SERIES - Oсвежаващ Душ-гел за тяло - 400 мл.
BODY SERIES - Oсвежаващ Душ-гел за тяло - 400 мл.
12.00 лв. BODY SERIES Хидратантен лосион за ръце и тяло с SPF8
BODY SERIES Хидратантен лосион за ръце и тяло с SPF8
22.00 лв. BODY SERIES - Течен сапун за ръце - 250 мл.
BODY SERIES - Течен сапун за ръце - 250 мл.
11.00 лв.
BODY SERIES - Шампоан за тяло G & H - 250 ml.- с мед и глицерин
BODY SERIES - Шампоан за тяло G & H - 250 ml.- с мед и глицерин
11.00 лв. BODY SERIES Балсам за тяло G & H - 250 ml. с мед и глицерин
BODY SERIES Балсам за тяло G & H - 250 ml. с мед и глицерин
10.00 лв. Body Series - течен сапун - резерва 1 л.
Body Series - течен сапун - резерва 1 л.
34.00 лв.
Premium SPA Collection Amway * Душ гел, Скраб и Крем
Premium SPA Collection Amway * Душ гел, Скраб и Крем
0.00 лв.
Промоция: 101.00 лв. Rollover снимката горе, за да увеличи | Виж голям размер 3 бр.
Rollover снимката горе, за да увеличи | Виж голям размер 3 бр.
39.00 лв.
BODY SERIES ™ Концентриран Liquid Hand Soap Refill
32.00 лв.
NUTRILITE"
Вечерна иглика + пореч 120 табл
Вечерна иглика + пореч 120 табл
124.00 лв. Коезим Q 10 Nutrilite
Коезим Q 10 Nutrilite
62.00 лв. CLA 500 за отслабване, противотуморно, атеросклероза 180 кап.
CLA 500 за отслабване, противотуморно, атеросклероза 180 кап.
178.00 лв.
Желязо + фолиева к-на 120 таб.
Желязо + фолиева к-на 120 таб.
35.00 лв. Меко одеяло с ръкави
Меко одеяло с ръкави
0.00 лв.
Промоция: 41.00 лв.
Вечерна Иглика - жени 120 табл.
94.00 лв.
Капсули със пшеничен зародиш,соево масло, витамин E - 100 капс.
Капсули със пшеничен зародиш,соево масло, витамин E - 100 капс.
26.00 лв.
NUTRIWAY ™ vitH2O ™ Пийте Mix - Peach вкус
21.00 лв. NUTRIWAY ™ STRIVE + ™ Изотонични Drink Mix - Смесе
NUTRIWAY ™ STRIVE + ™ Изотонични Drink Mix - Смесе
37.00 лв.
NUTRIWAY ™ STRIVE + ™ Изотонични Drink Mix - аромат на грейпфрут
26.00 лв. Желязо със Фолиева к-на и спанак концентрат 120 табл.
Желязо със Фолиева к-на и спанак концентрат 120 табл.
25.00 лв. Фибри на прах - 30 пакетчета
Фибри на прах - 30 пакетчета
54.00 лв.
Хром Пиколинат 120 капс.
62.00 лв. Дневни витамини 11 витамини и 8 минерали 30 таблетки
Дневни витамини 11 витамини и 8 минерали 30 таблетки
26.00 лв. Дневни витамини 11 витамини и 8 минерали 60 таблетки
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Дневни витамини 11 витамини и 8 минерали 60 таблетки
45.00 лв.
Страница 1» 2» 3»
NUTRILITE"
Витамин С от Acerola - антиоксидант , срещу вируси 60 табл.
Витамин С от Acerola - антиоксидант , срещу вируси 60 табл.
29.00 лв. Витамин В комплекс 100 таб. Нерви, диети, алкохол
Витамин В комплекс 100 таб. Нерви, диети, алкохол
27.00 лв. МултиФибри - мултивлакна 30 таблетки
МултиФибри - мултивлакна 30 таблетки
36.00 лв.
Комплекс - коса, кожа, нокти с Биотин - 90 таблетки
Комплекс - коса, кожа, нокти с Биотин - 90 таблетки
45.00 лв. СОУ ПАЛМЕТО За мъже - простата , пикочна система
СОУ ПАЛМЕТО За мъже - простата , пикочна система
100.00 лв. Double X - 168 таб. Мулти витамини, Минерали,Фитонутриенти
Double X - 168 таб. Мулти витамини, Минерали,Фитонутриенти
189.00 лв.
CLA 500 за отслабване, противотуморно, атеросклероза 180 кап.
CLA 500 за отслабване, противотуморно, атеросклероза 180 кап.
103.00 лв. Double X резерва Мулти витамини Минерали Фитонутриенти 372таб
Double X резерва Мулти витамини Минерали Фитонутриенти 372таб
349.00 лв. Антиоксидантен концентрат от плодове и заленчуци 60 таб.
Антиоксидантен концентрат от плодове и заленчуци 60 таб.
85.00 лв.
Ехинацея - имунна с-ма, противо вирусно действие 120 таб.
Ехинацея - имунна с-ма, противо вирусно действие 120 таб.
76.00 лв. Гинко Билоба - за тонус и мозъка със Сибирски женшен
Гинко Билоба - за тонус и мозъка със Сибирски женшен
86.00 лв. Омега 3 - от сьомга - за сърце, срещу онкология - 90 табл.
Омега 3 - от сьомга - за сърце, срещу онкология - 90 табл.
55.00 лв.
Желязо 100 дъвчащи таб. Amway
Желязо 100 дъвчащи таб. Amway
23.00 лв. Калций и магнезий с люцерна - стави, мускули и зъби 210 табл.
Калций и магнезий с люцерна - стави, мускули и зъби 210 табл.
31.00 лв. Калций и магнезий с люцерна - стави, мускули и зъби 80 табл.
Калций и магнезий с люцерна - стави, мускули и зъби 80 табл.
14.00 лв.
Страница 1» 2» 3»
NUTRILITE"
Чесън - без миризма и не дразни стомаха, за сърцето 120 табл.
Чесън - без миризма и не дразни стомаха, за сърцето 120 табл.
38.00 лв. Черна Боровинка с Лутеин - за очи и сърце - 62 капсули
Черна Боровинка с Лутеин - за очи и сърце - 62 капсули
68.00 лв. Глюкозамин с Босвелия - за ставите (артрит и артроза) 150 таб.
Глюкозамин с Босвелия - за ставите (артрит и артроза) 150 таб.
41.00 лв.
Витамин Е - сърдечни заболявания и рани 150/дъвчащи/ таблетки
Витамин Е - сърдечни заболявания и рани 150/дъвчащи/ таблетки
76.00 лв.
Мултикаротин 90 табл. Водорасли, Палмово олио, Невен
43.00 лв. Калции Магнезий и Витамин D 180 табл.
Калции Магнезий и Витамин D 180 табл.
Страница 1» 2» 3»
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"SATINIUQUE козметика"
Amway - 50 факти
Amway - 50 факти
1.00 лв. SATINIQUE - Интензивна възстановяваща маска 150 мл.
SATINIQUE - Интензивна възстановяваща маска 150 мл. SATINIQUE - Шампоан за всекидневна употреба 300 мл.
SATINIQUE - Шампоан за всекидневна употреба 300 мл.
SATINIQUE -Шампоан против пърхот - 300 мл.
SATINIQUE -Шампоан против пърхот - 300 мл.
30.00 лв. SATINIQUE - Шампоан с дълбочинно почистващо действие 300 ml.
SATINIQUE - Шампоан с дълбочинно почистващо действие 300 ml. SATINIQUE - Шампоан с балсам 2в1 300 ml.
SATINIQUE - Шампоан с балсам 2в1 300 ml.
SATINIQUE - Шампоан за Обем 300 ml.
SATINIQUE - Шампоан за Обем 300 ml. SATINIQUE - Балсам за Обем 250 ml.
SATINIQUE - Балсам за Обем 250 ml. SATINIQUE - Шампоан за боядисана коса 300 ml.
SATINIQUE - Шампоан за боядисана коса 300 ml.
SATINIQUE - Балсам за Боядисана коса 300 ml.
SATINIQUE - Балсам за Боядисана коса 300 ml. SATINIQUE - Хидратиращ балсам 250 ml.
SATINIQUE - Хидратиращ балсам 250 ml. SATINIQUE - Фиксиращ гел 150 ml.
SATINIQUE - Фиксиращ гел 150 ml.
SATINIQUE - Серум за максимален блясък 75 ml.
SATINIQUE - Серум за максимален блясък 75 ml. SATINIQUE - Шампоан за Обем 1 л.
SATINIQUE - Шампоан за Обем 1 л. SATINIQUE - Оформящ спрей-гел
SATINIQUE - Оформящ спрей-гел
ARTISTRY™ козметика"
Алфа хидрокси серум 30 ml.
Алфа хидрокси серум 30 ml.
68.00 лв. Колекция за нормална до мазна кожа - 3 продукта
Колекция за нормална до мазна кожа - 3 продукта
124.00 лв. Колекция за нормална до суха кожа - 3 продукта
Колекция за нормална до суха кожа - 3 продукта
124.00 лв.
Крем против бръчки около очите
Крем против бръчки около очите
57.00 лв. Течност за премахване на грим 120 ml.
Течност за премахване на грим 120 ml.
32.00 лв. Крем - лосион за нормална до мазна кожа 75 ml.
Крем - лосион за нормална до мазна кожа 75 ml.
49.00 лв.
Крем - лосион за нормална до суха кожа SPF 15 75ml.
Крем - лосион за нормална до суха кожа SPF 15 75ml.
49.00 лв. Тоалетно мляко за мазна кожа 125 ml.
Тоалетно мляко за мазна кожа 125 ml.
44.00 лв. Тоалетно мляко за нормална до суха кожа 125 ml.
Тоалетно мляко за нормална до суха кожа 125 ml.
37.00 лв.
Тоник за нормална до мазна кожа 250 ml.
Тоник за нормална до мазна кожа 250 ml.
44.00 лв. Тоник за нормална до суха кожа 250 ml.
Тоник за нормална до суха кожа 250 ml.
44.00 лв. Micro Silver - цялата серия LR
Micro Silver - цялата серия LR
Amway - Мис Америка !
Amway - Мис Америка ! Amway - Мис Америка !
Amway - Мис Америка !
1.00 лв. Четири стъпки за Сензационна кожа
Четири стъпки за Сензационна кожа
1.00 лв.
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ARTISTRY™ козметика"
Упътвания за здрава и красива кожа
Упътвания за здрава и красива кожа
1.00 лв. ARTISTRY™ Ексфолиант
ARTISTRY™ Ексфолиант
58.00 лв. ARTISTRY™ за чувствителна кожа
ARTISTRY™ за чувствителна кожа
45.00 лв.
ARTISTRY™ Essential Hand Creme with SPF 15 - Крем за ръце
ARTISTRY™ Essential Hand Creme with SPF 15 - Крем за ръце
47.00 лв. Серум против фини бръчки - Див ямайски корен с Витамин С
Серум против фини бръчки - Див ямайски корен с Витамин С
82.00 лв.
Страница 1» 2»
Продукти в категория "HIMM"
Himm Самобрасначка
Himm Самобрасначка
30.00 лв. HIMM резервни глави за съмобразначка 4 бр.
HIMM резервни глави за съмобразначка 4 бр.
25.00 лв.

Loc Универсал 10.50 лв.
Dish Drops - 9.50 лв.
4 телчета - 9.10 лв.
Омега - 44 лв.
Glister - 150 ml. - 7.90
glister 50 ml. 3.40 лв,
този месец на на всеки 5 малки пасти има 1 подарък
Лок + Диш дропс + 1 кг. прах премиум = 32 лв
http://obiavidnes.com/obiava/80485/amway-home---loc

40" (101.6 cm) Philips 40PFH4109/88 Ultra Narrow Bezel
40" (101.6 cm) Philips 40PFH4109/88 Ultra Narrow Bezel, LED TV, Full HD, 100Hz PMR, Digital Crystal Clear, DVB-T/C
http://obiavidnes.com/obiava/80484/40-1016-cm-philips-40pfh410988-ultra-narrow-bezel

47" (119.38 cm) Philips 47PFL5008T/12 3D LED SmartTV
47" (119.38 cm) Philips 47PFL5008T/12 3D LED SmartTV, Full HD, Ambilight 2, 300Hz PMR, Micro Dimming, Pixel Plus HD,
WiFi integrated, Skype ready, DLNA, Miracast, DVB-T/T2/C, Passive 3D, MyRemote app (Android/iOS), Smart Stereo 3D wOOx
(20 W)
http://obiavidnes.com/obiava/80483/47-11938-cm-philips-47pfl5008t12-3d-led-smarttv

50" (127 cm) LG 50PB660V HD Smart Plasma TV
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50" (127 cm) LG 50PB660V HD Smart Plasma TV, 600Hz Sub-field Driving, 3000000:1 DCR, 1920x1080, DVB-C/T/S2, HDMI,
USB, Wi-Fi Ready, Speakers, Glossy Black
http://obiavidnes.com/obiava/80334/50-127-cm-lg-50pb660v-hd-smart-plasma-tv

50" (127 cm) LG 50PN450B HD Plasma TV
50" (127 cm) LG 50PN450B HD Plasma TV, 600Hz Sub-field Driving, 3000000:1 DCR, 1024x768, DVB-C/T, HDMI, USB,
Speakers, Glossy Black
http://obiavidnes.com/obiava/80332/50-127-cm-lg-50pn450b-hd-plasma-tv

50" (127 cm) LG 50PN6500 HD Plasma TV
50" (127 cm) LG 50PN6500 HD Plasma TV, 600Hz Sub-field Driving, 3000000:1 DCR, 1920x1080, DVB-C/T/S2, HDMI, USB,
Speakers, Glossy Black
http://obiavidnes.com/obiava/80331/50-127-cm-lg-50pn6500-hd-plasma-tv

55" /139.7 cm/ Samsung UE55H6400 3D FULL HD LED TV
55" /139.7 cm/ Samsung UE55H6400 3D FULL HD LED TV, 200Hz, DVB-T/C, Smart HUB, WiFi, LAN, 4xHDMI, 3xUSB, 2x3D
Glasses (SSG-5100GB)
http://obiavidnes.com/obiava/80319/55-1397-cm-samsung-ue55h6400-3d-full-hd-led-tv

Отдавам стаи под наем в центъра на Стара Загора
Отдавам стаи под наем в апартамент в центъра на Стара Загора. Апартаментът се стопанисва от хазяйка. Жилището
разполага с детска стая (2 отделни легла), спалня (2 отделни легла) и хол (2 отделни легла). Стаите са приятно
обзаведени и разполагат с легла, гардероб, маса, столове, телевизор, отоплителен уред и хладилник. От всички стаи има
достъп до отделни баня и тоалетна.
Търся за наематели ученички или студентки от област Стара Загора.
Наем на легло в стая – 80 лв.
Наем на самостоятелна стая – 120 лв.
Телефон за връзка в случай на интерес и въпроси: 0886188328; 0898575965.
http://obiavidnes.com/obiava/80480/otdavam-stai-pod-naem-v-centyra-na-stara-zagora

55" /139.7 cm/Samsung UE55H7000 3D FULL HD LED TV
55" /139.7 cm/Samsung UE55H7000 3D FULL HD LED TV, 800Hz, DVB-T/C/S2, Smart HUB, WiFi, LAN, 4xHDMI, 3xUSB, 2x3D
Glasses (SSG-5100GB)
http://obiavidnes.com/obiava/80308/55-1397-cmsamsung-ue55h7000-3d-full-hd-led-tv

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 3DKoev-Studio I-Pro Най изгодни
цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM 0882870171
http://superpc.site11.com
https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/80479/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 3DKoev-Studio I-Pro Най изгодни
цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM 0882870171
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http://superpc.site11.com
https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/80478/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 3DKoev-Studio I-Pro Най изгодни
цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM 0882870171
http://superpc.site11.com
https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/80477/video-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientski-balov

55" (139.7 cm)Samsung UE55HU7500 3D 4K UHD LED TV
55" (139.7 cm)Samsung UE55HU7500 3D 4K UHD LED TV, 3840x2160, 1000Hz, DVB-T/C/S2, Smart HUB, WiFi, LAN, 4xHDMI,
3xUSB, 2x3D Glasses (SSG-5100GB)
http://obiavidnes.com/obiava/80307/55-1397-cmsamsung-ue55hu7500-3d-4k-uhd-led-tv

60" (152.4 cm) Samsung UE60H7000 3D FULL HD LED TV
60" (152.4 cm) Samsung UE60H7000 3D FULL HD LED TV, 800Hz, DVB-T/C/S2, Smart HUB, WiFi, LAN, 4xHDMI, 3xUSB, 2x3D
Glasses (SSG-5100GB)
http://obiavidnes.com/obiava/80305/60-1524-cm-samsung-ue60h7000-3d-full-hd-led-tv

65" (165.1 cm) Samsung UE65HU7500 3D 4K UHD LED TV
65" (165.1 cm) Samsung UE65HU7500 3D 4K UHD LED TV, 3840x2160, 1000Hz, DVB-T/C/S2, Smart HUB, WiFi, LAN, 4xHDMI,
3xUSB, 2x3D Glasses (SSG-5100GB)
http://obiavidnes.com/obiava/80297/65-1651-cm-samsung-ue65hu7500-3d-4k-uhd-led-tv

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/80475/detektivska-agenciya-foks-detektivski-uslugi--plovdiv-pazardjik-haskovo

32" (81.28 cm) Sony KDL-32R430 HD Ready Edge LED TV BRAVIA
32" (81.28 cm) Sony KDL-32R430 HD Ready Edge LED TV BRAVIA, DVB-C HD/T, XR 100Hz, Wi-Fi, HDMI, USB, Speakers,
Black
http://obiavidnes.com/obiava/80295/32-8128-cm-sony-kdl-32r430-hd-ready-edge-led-tv-bravia

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>JPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/54959/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

3D визуализации на сгради и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране
на сгради и Графичен дизайн
3D визуализации на сгради и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и Графичен
дизайн. Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел.
tel.0882870171http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална
визия
http://3dkoev-design.net46.net/
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http://obiavidnes.com/obiava/80474/3d-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.0882870171http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална
визия
http://3dkoev-design.net46.net/
http://obiavidnes.com/obiava/80473/3d-vizualizacii-na-sgradi-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proe

40" (101.60 cm) Sony KDL-40W605 Full HD Edge LED TV BRAVIA
40" (101.60 cm) Sony KDL-40W605 Full HD Edge LED TV BRAVIA, DVBS2-C/T2/S2, XR 200Hz, WLAN, HDMI, USB, Speakers,
Black
http://obiavidnes.com/obiava/80294/40-10160-cm-sony-kdl-40w605-full-hd-edge-led-tv-bravia

32" (81.28 cm) Toshiba 32W2333 LED TV
32" (81.28 cm) Toshiba 32W2333 LED TV
http://obiavidnes.com/obiava/80293/32-8128-cm-toshiba-32w2333-led-tv-

Кабел USB to SERIAL RS232
Кабел USB to SERIAL RS232, DB9M
http://obiavidnes.com/obiava/80373/kabel-usb-to-serial-rs232

Преходник USB to SERIAL RS232
Преходник USB to SERIAL RS232
http://obiavidnes.com/obiava/80370/prehodnik-usb-to-serial-rs232

ЛЕПЕНЕ
НА
ФАЯНС,НАСТИЛКИ,ВиК,РЕМОНТ
БАНЯ,ГИПСКАРТОН,БОЯДИСВАНЕ-МАЙСТОРИ

НА

ЦЯЛОСТНИ И ДОВЪРШИТЕЛНИ СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ :
* ОБЛИЦОВКИ: фаянс, теракота, гранитогрес, мрамор, полагане на мокет, балатум и др.
* МОНТАЖИ НА: тоалетни чинии, казанчета, умивалници, батерии, душ кабини, вани, бойлери, аксесоари ,
лайсни,ревизионни отвори,вентилатори.
* БОЯДЖИЙСКИ УСЛУГИ: шпакловки, боядисване с бял и цветен латекс, блажно боядисване, лепене на тапети,
пръскани и декоративни мазилки.
* ДРУГИ:
- Монтаж на ГИПСКАРТОН-окачени тавани,преградни стени,предстенни обшивки.Интериорни решения.
- ЗИДАРИЯ- на тераси,преди монтаж на дограма; изграждане на ново разпределение на стени и др.
- УСВОЯВАНЕ на тераси към стаи.
- ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЕРМОИЗОЛАЦИЯ на тераси, стени, тавани,жилища, мазета и влажни помещения.
- ОБРЪЩАНЕ на врати и прозорци след поставяне на нова дограма.
- ВиК -професионален ДЕМОНТАЖ и МОНТАЖ на всички видове водопроводни мрежи..
- МОНТАЖ на ДОГРАМА-BRUGMAN,WEISS PROFIL,КОМАРНИЦИ,ЩОРИ.
- Предлагаме КАЧЕСТВЕН НЕМСКИ ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ-БЕЗПЛАТЕН МОНТАЖ И ПОДЛОЖКА, ЕСТЕСТВЕН
ТРИСЛОЕН ПАРКЕТ,МАСИВЕН ПАРКЕТ.
- КЪРТЕНЕ.ИЗВОЗВАНЕ на строит.отпадъци.
- Снабдяваме с материали БЕЗ НАДЦЕНКА.
БЕЗПЛАТЕН ОГЛЕД.Дизайнерска консултация и коректност. ДОГОВОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КАЧЕСТВО И СРОКОВЕ.
ДМ СТРОЙ ЕООД Ви предлага БОГАТИЯ СИ ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ,ПЪЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ И КОРЕКТНОСТ,за
да осъществите с лекота предстоящия Ви ремонт.Екипът ни се състои от строителен инжинер,технически
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ръководител и опитни майстори,доказали качествата си на различни обекти.
Фирмата извършва груб строеж на сгради от пета категория.
ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ 0889 240 656, 0877 670 055,
Виж и научи повече за нас на : www.stroiremont.bg
http://obiavidnes.com/obiava/80472/lepene-na-fayansnastilkivikremont-na-banyagipskartonboyadisvane-maystori

32" (81.28 cm) Philips 32PFK6509/12 Full HD Smart TV
32" (81.28 cm) Philips 32PFK6509/12 Full HD Smart TV, Ambilight, 400Hz PMR, Micro Dimming Pro, Pixel Precise HD, Passive
3D, 4x goggles, Dual Core, WiFi integrated, Skype ready, white RC, 1.1 sound system 20W, 3x HDMI, 2x USB, Slim & UNB silver
http://obiavidnes.com/obiava/80369/32-8128-cm-philips-32pfk650912-full-hd-smart-tv

Корпоративно фирмено обучение по английски и немски език| Бизнес английски и немски език
Корпоративно обучение по английски и немски език в София от Учебен център 6+ /тел.: 0898 99 20 66/. Фирмено обучение
по английски и немски език в София (редовно и дистанционно). Научете английски и немски директно във Вашия офис с
програмите на 6+: бързо, качествено и удобно. Курсове по английски и немски език за фирми в София – това е услуга,
изцяло съобразена с Вашите: предпочитания, амбиции и график.
Нашите предимства са:
- опитни преподаватели
- утвърдени учебни програми
- съобразяване с Вашите насочености
- график, зададен от Вас
- индивидуални оферти
- конкурентни цени
- фактуриране след всяко плащане
- точност, коректност и сериозно отношение
Фирмата ни разполага с екип от специалисти-лингвисти и педагози, повечето от които са тясно специализирани в повече
от една област. Така че независимо в какъв сектор е Вашата фирма и дали искате стандартен курс за ниво (A1-C2) или
бизнес формат с конкретна насоченост, 6+ е Вашето професионално решение.
http://obiavidnes.com/obiava/80471/korporativno-firmeno-obuchenie-po-angliyski-i-nemski-ezik-biznes-angliyski-i-nem

40" (101.6 cm) Philips 40PFS6609/12 Full HD Smart TV
40" (101.6 cm) Philips 40PFS6609/12 Full HD Smart TV, Ambilight, 400Hz PMR, Micro Dimming Pro, Pixel Precise HD, Active
3D, 2x goggles, Dual Core, WiFi integrated, Skype ready, white RC, 1.1 sound system 20W, 3x HDMI, 2x USB, Slim & UNB silver
http://obiavidnes.com/obiava/80363/40-1016-cm-philips-40pfs660912-full-hd-smart-tv

Преместване на дома и офиса
При условие, че имате нужда от транспорт на дома си, вижте интернет страницата на ТранСтеф ! Професионални
хамалски услуги в страната правилно подготвен екип , както и специфично отношение към всеки един клиент !
http://obiavidnes.com/obiava/80470/premestvane-na-doma-i-ofisa

42" (106.68 cm) Philips 42PFS7109/12 Full HD Smart TV
42" (106.68 cm) Philips 42PFS7109/12 Full HD Smart TV, Ambilight, 600Hz PMR, Micro Dimming Pro, Pixel Precise HD, Passive
3D, 4x goggles, Dual Core, WiFi integrated, Skype ready, Keyboard RC, 1.1 sound system 20W, 4x HDMI, 2x USB, Slim & XNB
metal
http://obiavidnes.com/obiava/80358/42-10668-cm-philips-42pfs710912-full-hd-smart-tv

INVESTCONSULT GROUP-КУПУВАМЕ АД, ЕАД, ООД, ЕООД, СД,КД И ДР. СЪС
ЗАДЪЛЖЕНИЯ,ДАНЪЧНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ.
INVESTCONSULT GROUP-Изкупуваме фирми и търговски дружества, натрупали големи задължения към, НАП,
НОИ,(доставчици на стоки, материали или услуги). Освобождаваме от длъжност и отговорност предишния собственик
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в рамките на един работен ден. При наличие на активи във фирмата собственикът ги прехвърля на негово доверено
физическо или юридическо лице преди процедурата при нас или продава с активи (по договаряне). Съдействаме на фирми
и дружества със задължения от всички сектори. Цената, която фирмата длъжник заплаща на нас за извършената
услуга, се определя от казуса на дадената фирма. Гарантираме възможно най-добрата цена, която със сигурност ще ви е
изгодна. Процедурата е разрешена от Търговския закон. Гарантираме напълно освобождаване на клиента от
отговорност след сделката. Само при нас отпада солидарната отговорност веднага! Процедурата се консултира и
подготвя от корпоративни адвокати перфектно! След сделката при нас забравяте, че сте имали фирма и проблеми!”.
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ.
InvestConsult Group.
За контакти от цялата страна:
Тел.0897558320
За повече информация на сайта ни http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/80465/investconsult-group-kupuvame-ad-ead-ood-eood-sdkd-i-dr-sys-zadyljeniyadany

INVESTCONSULT GROUP-КУПУВАМЕ АД, ЕАД, ООД, ЕООД, СД,КД И ДР. СЪС
ЗАДЪЛЖЕНИЯ,ДАНЪЧНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ.
INVESTCONSULT GROUP-Изкупуваме фирми и търговски дружества, натрупали големи задължения към, НАП,
НОИ,(доставчици на стоки, материали или услуги). Освобождаваме от длъжност и отговорност предишния собственик
в рамките на един работен ден. При наличие на активи във фирмата собственикът ги прехвърля на негово доверено
физическо или юридическо лице преди процедурата при нас или продава с активи (по договаряне). Съдействаме на фирми
и дружества със задължения от всички сектори. Цената, която фирмата длъжник заплаща на нас за извършената
услуга, се определя от казуса на дадената фирма. Гарантираме възможно най-добрата цена, която със сигурност ще ви е
изгодна. Процедурата е разрешена от Търговския закон. Гарантираме напълно освобождаване на клиента от
отговорност след сделката. Само при нас отпада солидарната отговорност веднага! Процедурата се консултира и
подготвя от корпоративни адвокати перфектно! След сделката при нас забравяте, че сте имали фирма и проблеми!”.
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ.
InvestConsult Group.
За контакти от цялата страна:
Тел.0897558320
За повече информация на сайта ни http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/80469/investconsult-group-kupuvame-ad-ead-ood-eood-sdkd-i-dr-sys-zadyljeniyadany

INVESTCONSULT GROUP-КУПУВАМЕ АД, ЕАД, ООД, ЕООД, СД,КД И ДР. СЪС
ЗАДЪЛЖЕНИЯ,ДАНЪЧНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ.
INVESTCONSULT GROUP-Изкупуваме фирми и търговски дружества, натрупали големи задължения към, НАП,
НОИ,(доставчици на стоки, материали или услуги). Освобождаваме от длъжност и отговорност предишния собственик
в рамките на един работен ден. При наличие на активи във фирмата собственикът ги прехвърля на негово доверено
физическо или юридическо лице преди процедурата при нас или продава с активи (по договаряне). Съдействаме на фирми
и дружества със задължения от всички сектори. Цената, която фирмата длъжник заплаща на нас за извършената
услуга, се определя от казуса на дадената фирма. Гарантираме възможно най-добрата цена, която със сигурност ще ви е
изгодна. Процедурата е разрешена от Търговския закон. Гарантираме напълно освобождаване на клиента от
отговорност след сделката. Само при нас отпада солидарната отговорност веднага! Процедурата се консултира и
подготвя от корпоративни адвокати перфектно! След сделката при нас забравяте, че сте имали фирма и проблеми!”.
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ.
InvestConsult Group.
За контакти от цялата страна:
Тел.0897558320
За повече информация на сайта ни http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/80468/investconsult-group-kupuvame-ad-ead-ood-eood-sdkd-i-dr-sys-zadyljeniyadany
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INVESTCONSULT GROUP-КУПУВАМЕ АД, ЕАД, ООД, ЕООД, СД,КД И ДР. СЪС
ЗАДЪЛЖЕНИЯ,ДАНЪЧНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ.
INVESTCONSULT GROUP-Изкупуваме фирми и търговски дружества, натрупали големи задължения към, НАП,
НОИ,(доставчици на стоки, материали или услуги). Освобождаваме от длъжност и отговорност предишния собственик
в рамките на един работен ден. При наличие на активи във фирмата собственикът ги прехвърля на негово доверено
физическо или юридическо лице преди процедурата при нас или продава с активи (по договаряне). Съдействаме на фирми
и дружества със задължения от всички сектори. Цената, която фирмата длъжник заплаща на нас за извършената
услуга, се определя от казуса на дадената фирма. Гарантираме възможно най-добрата цена, която със сигурност ще ви е
изгодна. Процедурата е разрешена от Търговския закон. Гарантираме напълно освобождаване на клиента от
отговорност след сделката. Само при нас отпада солидарната отговорност веднага! Процедурата се консултира и
подготвя от корпоративни адвокати перфектно! След сделката при нас забравяте, че сте имали фирма и проблеми!”.
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ.
InvestConsult Group.
За контакти от цялата страна:
Тел.0897558320
За повече информация на сайта ни http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/80467/investconsult-group-kupuvame-ad-ead-ood-eood-sdkd-i-dr-sys-zadyljeniyadany

INVESTCONSULT GROUP-КУПУВАМЕ АД, ЕАД, ООД, ЕООД, СД,КД И ДР. СЪС
ЗАДЪЛЖЕНИЯ,ДАНЪЧНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ.
INVESTCONSULT GROUP-Изкупуваме фирми и търговски дружества, натрупали големи задължения към, НАП,
НОИ,(доставчици на стоки, материали или услуги). Освобождаваме от длъжност и отговорност предишния собственик
в рамките на един работен ден. При наличие на активи във фирмата собственикът ги прехвърля на негово доверено
физическо или юридическо лице преди процедурата при нас или продава с активи (по договаряне). Съдействаме на фирми
и дружества със задължения от всички сектори. Цената, която фирмата длъжник заплаща на нас за извършената
услуга, се определя от казуса на дадената фирма. Гарантираме възможно най-добрата цена, която със сигурност ще ви е
изгодна. Процедурата е разрешена от Търговския закон. Гарантираме напълно освобождаване на клиента от
отговорност след сделката. Само при нас отпада солидарната отговорност веднага! Процедурата се консултира и
подготвя от корпоративни адвокати перфектно! След сделката при нас забравяте, че сте имали фирма и проблеми!”.
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ.
InvestConsult Group.
За контакти от цялата страна:
Тел.0897558320
За повече информация на сайта ни http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/80466/investconsult-group-kupuvame-ad-ead-ood-eood-sdkd-i-dr-sys-zadyljeniyadany

Купуваме Бизнес-фирми със задължения !!!
INVESTCONSULT GROUP-Изкупуваме фирми и търговски дружества, натрупали големи задължения към, НАП,
НОИ,(доставчици на стоки, материали или услуги). Освобождаваме от длъжност и отговорност предишния собственик
в рамките на един работен ден. При наличие на активи във фирмата собственикът ги прехвърля на негово доверено
физическо или юридическо лице преди процедурата при нас или продава с активи (по договаряне). Съдействаме на фирми
и дружества със задължения от всички сектори. Цената, която фирмата длъжник заплаща на нас за извършената
услуга, се определя от казуса на дадената фирма. Гарантираме възможно най-добрата цена, която със сигурност ще ви е
изгодна. Процедурата е разрешена от Търговския закон. Гарантираме напълно освобождаване на клиента от
отговорност след сделката. Само при нас отпада солидарната отговорност веднага! Процедурата се консултира и
подготвя от корпоративни адвокати перфектно! След сделката при нас забравяте, че сте имали фирма и проблеми!”.
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ.
InvestConsult Group.
За контакти от цялата страна:
Тел.0897558320
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За повече информация на сайта ни http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/80464/kupuvame-biznes-firmi-sys-zadyljeniya-

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/80463/detektivska-agenciya-foks--ruse-veliko-tyrnovo-shumen-varna

Частни детективи - 24 детективск
Частна Детективска агенция-Фокс.
Дейността на детективска агенция Фокс се извършва
на територията на цяла България, напълно дискретно!
-Разкрива изневери,издирва личности
-фирмено разследване и бизнес проблеми,
-Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.
-Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация.
- и други...
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана от Детективска Агенция Фокс с
бивши служители на МВР и дългогодишен опит!
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
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Бизнес-сграда "България 2000"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/80462/chastni-detektivi---24-detektivski-uslugi-na-teritoriyata-na-bylgariya-i-es

Частни детективи - 24 детективск
Частна Детективска агенция-Фокс.
Дейността на детективска агенция Фокс се извършва
на територията на цяла България, напълно дискретно!
-Разкрива изневери,издирва личности
-фирмено разследване и бизнес проблеми,
-Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.
-Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация.
- и други...
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана от Детективска Агенция Фокс с
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/80461/chastni-detektivi---24-detektivski-uslugi-na-teritoriyata-na-bylgariya-i-es

40" (101.6 cm) Philips 40PFH4509/88 Full HD Smart TV
40" (101.6 cm) Philips 40PFH4509/88 Full HD Smart TV, 200Hz PMR, Micro Dimming, Pixel Plus HD, Dual Core, WiFi ready,
Skype ready, 2x HDMI, 2x USB, UNB black
http://obiavidnes.com/obiava/80368/40-1016-cm-philips-40pfh450988-full-hd-smart-tv

47" (119.38 cm) Philips 47PFH4109/88 Full HD TV
47" (119.38 cm) Philips 47PFH4109/88 Full HD TV, 100Hz PMR, Digital Crystal Clear, 2x HDMI, 1x USB
http://obiavidnes.com/obiava/80357/47-11938-cm-philips-47pfh410988-full-hd-tv
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47" (119.38 cm) Philips 47PFS7109/12 Full HD Smart TV
47" (119.38 cm) Philips 47PFS7109/12 Full HD Smart TV, Ambilight, 600Hz PMR, Micro Dimming Pro, Pixel Precise HD, Passive
3D, 4x goggles, Dual Core, WiFi integrated, Skype ready, Keyboard RC, 1.1 sound system 20W, 4x HDMI, 2x USB, Slim & XNB
metal
http://obiavidnes.com/obiava/80382/47-11938-cm-philips-47pfs710912-full-hd-smart-tv

лекарствен справочник
Пълен лекарствен справочник,информация за лекарства,козметика,цени,лекарства отпускани с рецепта,цени според
списъка на Здравна Каса -НЗОК,информация за начин на изписване на лекарства,кодове на лекарства,информация за
заболявания,симптоми,търсене на лекарство според критерии по съдържание,рецепти от народната медицина,новини и
други
Сайт http://www.apteka-info.com
http://obiavidnes.com/obiava/80460/lekarstven-spravochnik

ОНЛАЙН МАГАЗИН "ЕВИЗА"
Евиза е на пазара от 8 години и започна собствено производство преди 5 години. С общи усилия на екипа изградихме
верига от магазини, в които дистрибутираме продукцията на вътрешния пазар и стартирахме продажби включително и
на едро. През последните 3 години фирмата увеличи много бързо асортимента. Развихме разнообразието на бодита,
рокли, клинове, на сатенени нощници и пижами. Започна производството на клинове за бременни и стягащи бикини и
прашки за след раждане. Увеличи асортимента като задоволи пазара на вълнени изделия, включително и мъжки клинове и
боксери, тениски с ниско и високо съдържание на вълна, както и вълнени бодита за бременни. Изпълняваме и
индивидуални поръчки.
Създаването на online магазин Евиза беше неизбежен ход поради ред причини, между които и желанието на редица
наши клиенти от страната да имат лесен достъп до нашата продукция. Всеки който е станал веднъж клиент на Евиза,
не се е отказал от продукцията ни. Даваме гаранция за качество и задоволството на нашите клиенти е награда за
усилията ни.
http://obiavidnes.com/obiava/80459/onlayn-magazin--eviza

Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe Stidio
3DKoev-Studio I-Pro
Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe Stidio 3DKoev-Studio I-Pro Най
изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM 0882870171
Пловдив от550лв 800лв
http://obiavidnes.com/obiava/80458/video-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientski-balov

Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe Stidio
3DKoev-Studio I-Pro
Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe Stidio 3DKoev-Studio I-Pro Най
изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM 0882870171
Пловдив от550лв 800лв
http://obiavidnes.com/obiava/80457/video-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientski-balov

Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe Stidio
3DKoev-Studio I-Pro
Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe Stidio 3DKoev-Studio I-Pro Най
изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM 0882870171
Пловдив от550лв 800лв
http://obiavidnes.com/obiava/80456/video-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientski-balov

Курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, ниво В2
Курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, ниво В2
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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/80455/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 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: 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/80454/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 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/80453/kurs-po-frenski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni-nivo-a2

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/80452/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 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/80451/kurs-po-frenski-ezik-za-uchenici-nivo-v2

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
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За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/80450/kurs-po-frenski-ezik-za-uchenici-nivo-v1

Курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за ученици, ниво А2
Курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за ученици, ниво А2
Нови, по-ниски цени 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/80449/kurs-po-frenski-ezik-za-uchenici-nivo-a2

Курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за ученици, ниво А1
Курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за ученици, ниво А1
Нови, по-ниски цени 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/80448/kurs-po-frenski-ezik-za-uchenici-nivo-a1

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/80447/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 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/80446/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 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: 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!
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http://obiavidnes.com/obiava/80445/kurs-po-angliyski-ezik-za-uchenici--nivo-a2

Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за ученици, НИВО А1
Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за ученици, НИВО А1
Нови, по-ниски цени 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/80444/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 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/80443/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 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/80442/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 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/80441/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 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: 13.05.2014г. 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/80440/kurs-po-angliyski--ezik-za-studenti-i-vyzrastni--nivo-a1

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/80439/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

РАБОТА ЗА ВСЕКИ -НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ
ПРЕЗ СВОБОДНОТО ВРЕМЕ !
Повишете приходите си с над 600-900 $ на месец!-ето тук-http://easymoneybg.ovo.bg/- ще ви покажа как става всичко
това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.за повече информация моля
посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/80438/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

ИДЕАЛНИЯТ НАЧИН ДА ПЕЧЕЛИТЕ ДО 30-50 ЛЕВА ДНЕВНО-ПРАВИ ПАРИ ПРЕЗ
СВОБОДНОТО СИ ВРЕМЕ от ДОМА СИ
*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/80437/idealniyat-nachin-da-pechelite-do-30-50-leva-dnevno-pravi-pari-prez-svobodnoto-si-v

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/80436/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-
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3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
индустриален дизайн.
3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и индустриален 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/80435/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
индустриален дизайн.
3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и индустриален 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/80434/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
индустриален дизайн.
3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и индустриален 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/80433/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
индустриален дизайн.
3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и индустриален 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/80432/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

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
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http://obiavidnes.com/obiava/80431/korporativno-obuchenie-po-angliyski-bylgarski--nemski--ruski

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/80430/bolgarskiy-yazk-dlya-inostrancev

Английски, немски , френски , руски- групово и индивидуално
Езикова школа Абилити предлага групово и индивидуално обучение по английски, немски , френски и руски за всички нива.
Подготовка за сертификати .
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:
3 месеца /неинтензивен курс/,
1 месец /интензивен курс/
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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/80429/angliyski-nemski--frenski--ruski--grupovo-i-individualno

КУПУВАМЕ БИЗНЕС - ФИРМИ
ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.

СЪС

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

И

ОСВОБОЖДАВАМЕ

ОТ

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
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+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/80428/kupuvame-biznes---firmi-sys-zadyljeniya-i-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

"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 !
http://obiavidnes.com/obiava/80427/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 ,
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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/80426/kupuvame-eood-ood-ad-ead-i-sybiratelni-drujestva-sys-zadyljeniya-osvobojdav

Детективска Агенция Дискрет-Бургас Равда Созопол Поморие Приморско
Детективска Агенция ДИСКРЕТ е специализирана единствено и само в областа на изневярата.
Установяване собственост на телефони автомобили и месторабота.Издирване на бивши и
настоящи адреси.Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
0888116420
discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
http://obiavidnes.com/obiava/80425/detektivska-agenciya-diskret-burgas-ravda-sozopol-pomorie-primorsko

Детективска Агенция АЯКС-Право на избор!-Пазарджик Пловдив Сливен Хасково Ямбол
Димитровград
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
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3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/80424/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-pazardjik-plovdiv-sliven-haskovo-yambol-

**0882551735*** - фини шпакловки. - започване веднага,без почивен ден.
***0882551735*** -фини шпакловки. -гипсова шпакловка. -латек
-фини шпакловки. -гипсова шпакловка. -латекс. -топлоизолация. -обръщане покрай pvc дограма и врати с поставияне на
лайсни или измазване. -гипсова мазилки. -пръскана мазилka
-влачена мазилка. -минерални мазилки. -замазки. -зидария, зида тераси и стени. -бързо и качествено. -майстор с
дългодишна практика часно лице. -започване веднага.0882551735
-бързо и качествено. -майстор с дългодишна практика часно лице. -започване веднага.0882551735
http://obiavidnes.com/obiava/80423/0882551735---fini-shpaklovki---zapochvane-vednagabez-pochiven-den

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/80422/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnostkorektnostprofesionaliz

Детективска агенция Авалон-24ч. дискретни детективски услуги
Доказване на изневери , издирване , биологични родители ,
наблюдение , справки , помощ на родители с трудни деца ,
полиграф , технически средства , консултация с адвокат и …
Бързи качествени , професионални детективски услуги .
Екипът ни се състои от доказани професионалисти с богат практически опит ,
болшинството от тях са с експертни възможности.
Индивидуален подход към всеки клиент , гарантирано запазване на неговата
анонимност.
Извършва услуги на територията на Цялата страна.
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За контакти :
тел:0896747344,
e-mail:detectivi@abv.bg,
http;//avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/80421/detektivska-agenciya-avalon-24ch-diskretni-detektivski-uslugi

Pregnyl Proviron Прегнил Провирон
Донасям ежедневно, продуктите са в наличност, съхраняват се в хладилник!
Anapolon цена: 30лв
Clomiphene citrate цена: 15лв
Deca-Durabolin цена: 8лв
Nandrolone Decanoate цена: 8лв
Pregnyl 1500iu цена: 10лв
Pregnyl 5000iu цена: 14лв
Primobolan Depot цена: 8лв
Proviron цена: 14лв
Sustanon цена: 8лв
Т3 цена: 7лв
Testosterone Enanthate Norma цена:7 лв
http://obiavidnes.com/obiava/80420/pregnyl-proviron-pregnil-proviron

Национален портал за безплатни обяви
Национален портал за безплатни обяви. Най-големият сайт за безплатно публикуване на обяви за работа, обяви имоти,
обяви за автомобили, подредени по-категории. Търсите, предлагате, купувате, продавате, мястото е obiavitel.com
http://obiavidnes.com/obiava/80419/nacionalen-portal-za-bezplatni-obyavi

"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
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сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
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/80418/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas

ТЪРГОВСКО ПРАВО - "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/80417/tyrgovsko-pravo---kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarna-o

"КУПУВАМЕ" ЕООД, ООД, АД, ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
ИЗКУПУВАНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие 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/80416/kupuvame-eood-ood-ad-ead-i-sybiratelni-drujestva-sys-zadyljeniya-osvobojdav

КУПУВАМЕ БИЗНЕС - ФИРМИ
ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.

СЪС

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

И

ОСВОБОЖДАВАМЕ

ОТ

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
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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/80415/kupuvame-biznes---firmi-sys-zadyljeniya-i-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

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/80414/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

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/80413/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

INVESTCONSULT GROUP-КУПУВАМЕ АД, ЕАД, ООД, ЕООД, СД,КД И ДР. СЪС
ЗАДЪЛЖЕНИЯ,ДАНЪЧНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ.
INVESTCONSULT GROUP-КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ-БЕЗПЛАТНИ ЮРИДИЧЕСКИ КОНСУЛТАЦИИ
И СЪДЕЙСТВИЕ!!!
Ако Вашата фирма има каквито и да било задължения , включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за
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ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към доставчици и други контрагенти, ние
сме Вашето РЕШЕНИЕ.
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ НА ФИРМАТА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ,НОВО СЕДАЛИЩЕ И АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ ЮРИДИЧЕСКА,ФИНАНСОВА И СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ!!!
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.
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ.
InvestConsult Group.
За контакти от цялата страна:
Тел.0897558320 и 0885017754 от 09.00-20.00 часа и почивните дни.
За повече информация на сайта ни http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/80412/investconsult-group-kupuvame-ad-ead-ood-eood-sdkd-i-dr-sys-zadyljeniyadany

КУПУВАМЕ БИЗНЕС-INVESTCONSULT GROUP
INVESTCONSULT GROUP-КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ-БЕЗПЛАТНИ ЮРИДИЧЕСКИ КОНСУЛТАЦИИ
И СЪДЕЙСТВИЕ!!!
Ако Вашата фирма има каквито и да било задължения , включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за
ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към доставчици и други контрагенти, ние
сме Вашето РЕШЕНИЕ.
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ НА ФИРМАТА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ,НОВО СЕДАЛИЩЕ И АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ ЮРИДИЧЕСКА,ФИНАНСОВА И СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ!!!
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.
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ.
InvestConsult Group.
За контакти от цялата страна:
Тел.0897558320 и 0885017754 от 09.00-20.00 часа и почивните дни.
За повече информация на сайта ни http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/80411/kupuvame-biznes-investconsult-group
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