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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/81037/inkubatori---avtomatichni-termoregulator-s-pic-kontroler

КАК ДА СПЕСТИМ от РЕМОНТ на ДВИГАТЕЛ и СКОРОСТИ?... НАНО ДОБАВКА „РиМЕТ !
Високотехнологичната НАНО ДОБАВКА „РиМЕТ” успешно възстановява износването на двигателя, скорости и
диференциали чрез нано частици – БЕЗ РЕМОНТ !
Лесена за употреба, достатъчно е да излеете„РиМЕТ” в маслото на двигателя или скорости, а налягането образува
нов микро слой в износените места - от три вида нано частици.
ЕФЕКТА е ДЪЛГОТРАЕН – 50 000 км. и след смяна на маслото:
1. Увеличава компресията и мощността на двигателя.
2. Намалява разхода на гориво до 3 %.
3. Спира разхода на масло в буталната група.
4. Увеличава моторесурса на двигател, скорости и диференциали.
5. Премахва шум и вибрации на двигател, скорости и диференциали.
ИНФОРМАЦИЯ, ПОРЪЧКИ ЗА СТРАНАТА В ОНЛАЙН МАГАЗИН: www.rimetbg.com
ДОСТАВКА чрез куриерска фирма ЕКОНТ с наложен платеж.
„РиМЕТ” е сертифициран по ISO 9001:2008 от BUREAU VERITAS Certification.
Качеството се гарантира от Официалния представител за България: www.rimetbg.com
Информация:0888730087, 0878260718
http://obiavidnes.com/obiava/80876/kak-da-spestim-ot-remont-na-dvigatel-i-skorosti-nano-dobavka-rimet-

оборудване за леярна
ПРОДАВА СЕ ПРОИЗВОДСТВЕНО ПОМЕЩЕНИЕ
– ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ -289 кв.м НА ЕДИН ЕТАЖ
НЕЗАСТРОЕНА ПЛОЩ – 500 кв.м
И РАБОТЕЩО ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ ЗА ЛЕЕНЕ НА ЧУГУН
№ Наименование Бр
1 Пещ индукционна ПИ 250 1
2 Дробометна машина OWT-400 1
3 Сърцарска машина 1
4 Шмиргел ф 300 мм 1
5 Шмиргел ф 200 мм 1
6 Телфер 3 тона 1
7 Колерган MS017 1
8 Шнек за захранване 1
9 Сито за форм. смес 1
10 Пещ за термообработка ПЕК-7 1
11 Висящ шмиргел 1
12 Компресор 1
13 Фургон 1
14 Цистерна 4 куб м 3
15 Водна помпа 7
16 Ръчни трамбовки
17 Рафтове за сърца
18 Настолна бормашина
29 Вентилатори центробежни 2
20 Вентилатори осеви 3
21 КВО
ЦЕНА – ПО ДОГОВАРЯНЕ
ЗА ОГЛЕД И ИНФОРМАЦИЯ – 0885 731619 Й. ЙОРДАНОВ
гр Добрич
http://obiavidnes.com/obiava/80746/oborudvane-za-leyarna
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Бетонови изделия "Фонкашпо" ЕООД
"Фонкашпо" ЕООД е просперираща и наложила се на българския пазар фирма, за производство на бетонови и мозаечни
изделия в градинското и парково оборудване. Произвежда фонтани, кашпи, кошчета, чешми, пейки, маси, паркинг
ограничители, тротоарни плочи, бордюри, тухли, коминни тела, плочи за паркинг.
http://obiavidnes.com/obiava/81125/betonovi-izdeliya-fonkashpo-eood

Лебедки 13 000 либри
Предлагаме лебедки и резервни части за тях,внос от Англия.Лебедките са нови в кашон.Предлаганите от нас модели
лебедки,можете да разгледате на адрес:http://lebedki.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/81124/lebedki-13-000-libri

Пътна Помощ за гр.Пловдив 0877 565 888
Ние сме Лицензирана фирма за Пътна Помощ за град Пловдив и страната.Предлагаме транспорт на аварирали или
катастрофирали автомобили.Транспорт на техники до 10 тона.Цени по договаряне.Подробности за нас и нашата
дейност,можете да разгледате на адрес:http://patnapomo6t.com
http://obiavidnes.com/obiava/81123/pytna-pomosht-za-grplovdiv-0877-565-888

Samsung GALAXY S5 (SM-G900F)
Samsung GALAXY S5 (SM-G900F), бял
http://obiavidnes.com/obiava/81105/samsung-galaxy-s5-sm-g900f

Samsung GALAXY S5 (SM-G900F)
Samsung GALAXY S5 (SM-G900F), черен
http://obiavidnes.com/obiava/81102/samsung-galaxy-s5-sm-g900f

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/81122/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.
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Важи само за София
http://obiavidnes.com/obiava/81121/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/81120/remont-i-boyadisvane-na-vhodove---ceni-ot-890-lv

Samsung Galaxy S DUOS II (GT-S7582)
Samsung Galaxy S DUOS II (GT-S7582), бял
http://obiavidnes.com/obiava/81098/samsung-galaxy-s-duos-ii-gt-s7582

Samsung Galaxy S DUOS II (GT-S7582)
Samsung Galaxy S DUOS II (GT-S7582), черен
http://obiavidnes.com/obiava/81097/samsung-galaxy-s-duos-ii-gt-s7582

Samsung GALAXY S III (GT-I9300)
Samsung GALAXY S III (GT-I9300), черен
http://obiavidnes.com/obiava/81096/samsung-galaxy-s-iii-gt-i9300

Samsung GALAXY SIII mini (GT-I8190)
Samsung GALAXY SIII mini (GT-I8190), White La Fleur
http://obiavidnes.com/obiava/81093/samsung-galaxy-siii-mini-gt-i8190

Samsung GALAXY S III Mini (GT-i8190)
Samsung GALAXY S III Mini (GT-i8190), бял
http://obiavidnes.com/obiava/81092/samsung-galaxy-s-iii-mini-gt-i8190

Маш. мазилка и замазка, всякакви строителни услуги и ремонти
Вътрешни и външни топлоизолации , машинна мазилка и замазка , хидроизолации , облицовка с камък , замазка , гипсова
мазилка и шпакловка , теракот , гранитогрес , фаянс , колор кит , латекс , боя , тапети ,всякакви декорации и
декоративни мазилки , гипсокартон , окачени тавани ,скрито осветление ,ВиК ,Ел. инсталации ,ОиВ и др . Безплатни
консултации , договор , професионализъм,кратки срокове . Тел . за контакт - 0878 78 23 88 ; 0888 77 35 39 - Антон
Стоянов .
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http://obiavidnes.com/obiava/17408/mash_mazilka_i_zamazka_vsyakakvi_stroitelni_uslugi_i_remonti

Samsung GALAXY S III Mini (GT-i8190)
Samsung GALAXY S III Mini (GT-i8190), син
http://obiavidnes.com/obiava/81091/samsung-galaxy-s-iii-mini-gt-i8190

Samsung GALAXY SII Plus (GT-I9105)
Samsung GALAXY SII Plus (GT-I9105), Chic White
http://obiavidnes.com/obiava/81090/samsung-galaxy-sii-plus-gt-i9105

Samsung Galaxy SII Plus (GT-I9105)
Samsung Galaxy SII Plus (GT-I9105), бял
http://obiavidnes.com/obiava/81088/samsung-galaxy-sii-plus-gt-i9105

Samsung GALAXY SII Plus (GT-I9105)
Samsung GALAXY SII Plus (GT-I9105), син
http://obiavidnes.com/obiava/81087/samsung-galaxy-sii-plus-gt-i9105

Samsung GALAXY SII Plus (GT-I9105)
Samsung GALAXY SII Plus (GT-I9105), син
http://obiavidnes.com/obiava/81086/samsung-galaxy-sii-plus-gt-i9105

Samsung GALAXY S IV (GT-I9505)
Samsung GALAXY S IV (GT-I9505), бял
http://obiavidnes.com/obiava/81084/samsung-galaxy-s-iv-gt-i9505

Samsung GALAXY Trend Lite Duos (GT-S7392)
Samsung GALAXY Trend Lite Duos (GT-S7392), бял
http://obiavidnes.com/obiava/81082/samsung-galaxy-trend-lite-duos-gt-s7392

Samsung GALAXY Trend Lite Duos (GT-S7392)
Samsung GALAXY Trend Lite Duos (GT-S7392), черен
http://obiavidnes.com/obiava/81081/samsung-galaxy-trend-lite-duos-gt-s7392

0882551735 довършителни ремонти без почивен ден...ЗАПОЧ
0882551735
-фини шпакловки.
-гипсова шпакловка.
-латекс бял и цветен.
-топлоизолация.
-обръщане покрай пвц дограма и врати с поставияне на лайсни или
измазване.
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-гипсова мазилка.
-пръскана мазилка.
-минерални мазилки.
-замазки.
-зидария.
-бързо, качествно, разумни цени, цени на място при договаряне, майстор с дълга практика в стройтелството,
започване веднага, часно лице.0882551735
http://obiavidnes.com/obiava/81119/0882551735-dovyrshitelni-remonti-bez-pochiven-denzapoch

Germanor 132 Супер Антиоксидант с Витамин С от Green Master
Германора 132 се препоръчва при:
Оксидантен стрес, канцерогенни проблеми, артритни заболявания, сърдечна недостатъчност, проблеми на кръвоносната
система, хипертония, химио и лъче терапия, понижен имунитет, хронична умора, алергии, атеросклероза, след прекарани
заболявания, работа в замърсена и вредна работна среда.
Действие: Като мощен антиоксидант, съдържащият се в нашия биоактивен комплекс органичниен германий, ефективно
неутрализира свободните радикали, които унищожават клетъчната стена, навлизат до ядрото на клетката и
предизвикват неконтролируемо делене.
Наред с това проявава мощно имуномодулиращо действие - увеличава производството на интерферон (протеин, който
не позволява вирусите да инфектират клетките), активира
функциите на макрофагите и лимфоцитите.
Допълнително действие: Вложените съставки в продукта подпомагат кръво снабдяването на мозъка и крайниците,
клетъчното дишане, ефективно подпомагат свързването и изхвърлянео на токсини от организма, подобряват дейността
на сърдечно съдовата и отделителната системи, подобряват еластичността на съдовете, има антивирусно действие.
Начин на употреба: 2 пъти на ден по 1 капсула след хранене с вода.
Знаете ли, че.....
Органичният германий и неговите феноменални свойства са открити от японския учен Казухико Асаи. Според него, този
продукт е най-мощният антиокисдант и имуномодулатор. В своите изследвания той установява, че продуктите от
източната медицина, които най-често и с най-голяма ефективност се използват за борба с ракови и тежки заболявания,
съдържат най-голяма концентрация органичен германий (витални гъби(особено шийтаке и рейши), жен-шен, алое, чесън,
хлорела и др.). Продължавайки своите изследвания в тази посока, той доказва, че на основата на органичният германий
при растенията се изгражда тяхната имунна и защитна система, който ефект се репликира при животните и човешкия
организъм, превръщайки органичинят германий в едно от най-успешните средства в борбата срещу рака и тежките
заболявания.
В края на 20 век нобеловият лауреат д-р Ото Варбург установява, че раковите клетки се развиват само в анаеробни
условия (без присъствието на кислород). Така той потвърждава идеята, че свободните радикали, които се свързват с
кислорода в клетъчните ядра директно предизвикват развитието на карциноми. Органичният германий съдържа в
молекулата си 3 кислородни атома, благодарение на което има висока активност при освобождаване на свободен
електрон, който ефективно неутрализира активността и разрушителното действие на свободните радикали (които
имат дефицит на електрони и това ги прави изключително агресивни и реактивоспособни). Установено е, че механизмът
на действие приключва със свързване на свободните радикали и отделянето им чрез урината, което не дава възможност
за никакви нежелани реакции или натрупвания на органичния гамраний в организма.
(60 капсули)
Опаковка за 30 дни
Иванка Пенева 0899 942 557
http://megashop-bg.info/
Разнообразни месечни промоции !
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http://obiavidnes.com/obiava/81118/germanor-132-super-antioksidant-s-vitamin-s-ot-green-master

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/81117/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/81116/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/81115/detektivska-agenciya-diskret-ruse-shumen-veliko-tyrnovo

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
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discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
http://obiavidnes.com/obiava/81114/detektivska-agenciya-diskret-burgas-ravda-sozopol-pomorie-primorsko

Samsung GALAXY Young Duos (GT-S6312)
Samsung GALAXY Young Duos (GT-S6312), бял
http://obiavidnes.com/obiava/81080/samsung-galaxy-young-duos-gt-s6312

Samsung GALAXY Young Duos (GT-S6312)
Samsung GALAXY Young Duos (GT-S6312), син
http://obiavidnes.com/obiava/81079/samsung-galaxy-young-duos-gt-s6312

12.2" (30.99cm) Samsung Galaxy Tab Pro (SM-T9050)
12.2" (30.99cm) Samsung Galaxy Tab Pro (SM-T9050), 3G , 32GB, бял
http://obiavidnes.com/obiava/81078/122-3099cm-samsung-galaxy-tab-pro-sm-t9050

7.0" (17.78cm) Samsung GALAXY TAB3 (SM-T2110)
7.0" (17.78cm) Samsung GALAXY TAB3 (SM-T2110), черен
http://obiavidnes.com/obiava/81077/70-1778cm-samsung-galaxy-tab3-sm-t2110

Захранване за преносими компютри IBM/Lenovo
Захранване за преносими компютри IBM/Lenovo, 16V, 4.5A, 72W, жак 5.5x2.5
http://obiavidnes.com/obiava/81113/zahranvane-za-prenosimi-kompyutri-ibmlenovo

Supermicro AOC-SG-I2
Supermicro AOC-SG-I2, 2x 1000Mbs, PCI-E x4, ниско-профилна
http://obiavidnes.com/obiava/81112/supermicro-aoc-sg-i2

MP3 FM трансмитер
MP3 FM трансмитер, дистанционно, поддържа USB/SD памет
http://obiavidnes.com/obiava/81111/mp3-fm-transmiter

Итальянский предложение по кредиту
Моето име е г-жа Fiore Mariano от Италия, аз съм тук, за да се информира широката общественост, които се нуждаят
от заем, за да започнат бизнес, битово назначение, уреждане на лош дълг, да построи къща или за друг проект на
развитието, които са стратегически. Ние даваме заем, вариращи от € 10,000.00 Минимална сума за € 100,000,000.00
Максимална при ниска лихва в размер на 4%. Ако имате нужда от заем за всеки от тях посочва имейл цел сега чрез
(fioremariano.it @ live.com)
http://obiavidnes.com/obiava/81110/italyyanskiy-predlojenie-po-kreditu

4% предложение кредита
Моето име е г-жа Fiore Mariano от Италия, аз съм тук, за да се информира широката общественост, които се нуждаят
от заем, за да започнат бизнес, битово назначение, уреждане на лош дълг, да построи къща или за друг проект на
развитието, които са стратегически. Ние даваме заем, вариращи от € 10,000.00 Минимална сума за € 100,000,000.00
Максимална при ниска лихва в размер на 4%. Ако имате нужда от заем за всеки от тях посочва имейл цел сега чрез
(fioremariano.it @ live.com)
http://obiavidnes.com/obiava/81109/4-predlojenie-kredita

Страница 7/122

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

18.05.2014

Samsung GALAXY Note 3 Lite (SM-N7505)
Samsung GALAXY Note 3 Lite (SM-N7505), бял
http://obiavidnes.com/obiava/81108/samsung-galaxy-note-3-lite-sm-n7505

Samsung GALAXY Note 3 Lite (SM-N7505)
Samsung GALAXY Note 3 Lite (SM-N7505), черен
http://obiavidnes.com/obiava/81107/samsung-galaxy-note-3-lite-sm-n7505

Samsung GALAXY S4 (GT-I9505)
Samsung GALAXY S4 (GT-I9505), черен
http://obiavidnes.com/obiava/81106/samsung-galaxy-s4-gt-i9505

0882551735 довършителни ремонти без почивен ден...ЗАПОЧ
0882551735, чсно лице
- фини шпакловки.
- гипсови шпакловки.
- обръщане покрай пвц дограма и врати с поставияне на лайсни или измазване.
- топлоизолация.
- гипсова мазилка.
- пръскана мазилка.
- минерални мазилки.
- зида и измазва комини.
- замазки.
- зидария.
майстор с дългодишна практика в стройтелството.
- гарантирано качество.
- зида и измазва комини.
- започване веднага. 0882551735
http://obiavidnes.com/obiava/81104/0882551735-dovyrshitelni-remonti-bez-pochiven-denzapoch

0882551735 довършителни ремонти без почивен ден...ЗАПОЧ
0882551735, чсно лице
- фини шпакловки.
- гипсови шпакловки.
- обръщане покрай пвц дограма и врати с поставияне на лайсни или измазване.
- топлоизолация.
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- гипсова мазилка.
- пръскана мазилка.
- минерални мазилки.
- зида и измазва комини.
- замазки.
- зидария.
майстор с дългодишна практика в стройтелството.
- гарантирано качество.
- зида и измазва комини.
- започване веднага. 0882551735
http://obiavidnes.com/obiava/81103/0882551735-dovyrshitelni-remonti-bez-pochiven-denzapoch

Детективска Агенция Инкогнито-Доказани професионалисти
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/81101/detektivska-agenciya-inkognito-dokazani-profesionalisti

Детективска Агенция Инкогнито-Доказани професионалисти
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
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-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/81100/detektivska-agenciya-inkognito-dokazani-profesionalisti

Детективска Агенция Инкогнито-Доказани професионалисти
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/81099/detektivska-agenciya-inkognito-dokazani-profesionalisti

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
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-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

КУПУВАМЕ БИЗНЕС-INVESTCONSULT GROUP
INVESTCONSULT GROUP-ПРОФЕСИОНАЛНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ И БЕЗПЛАТНИ КОНСУЛТАЦИИ ЗА
ИЗКУПУВАНЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ,ДАНЪЧНИ,ЮРИДИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ!!!
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.
Оказваме съдействие за прехвърляне/изкупуване/ на ЕООД ООД със задължения-по чл.129 т.1 от ТЪРГОВСКИЯ
ЗАКОН.При продажба на всички дружествени дялове от дружеството, купувачът придобива всички права и задължения
на дружеството.
След приключване на сделката,заверка при нотариус и вписване в ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР,
продавача на ЕООД ООД не носи солидарна,финансова и юридическа отговорност чл.129 т.1 от ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН
!!!
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 ниhttp://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/81095/kupuvame-biznes-investconsult-group

КУПУВАМЕ ФИРМИ-Покупко - Продажба На Бизнес
INVESTCONSULT GROUP-ПРОФЕСИОНАЛНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ И БЕЗПЛАТНИ КОНСУЛТАЦИИ ЗА
ИЗКУПУВАНЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ,ДАНЪЧНИ,ЮРИДИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ!!!
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,ако
имате запор на дружествените дялове на ООД ЕООД ние сме Вашето РЕШЕНИЕ.
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ НА ФИРМАТА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ,НОВО СЕДАЛИЩЕ И АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ.
Оказваме съдействие за прехвърляне/изкупуване/ на ЕООД ООД със задължения-по чл.129 т.1 от ТЪРГОВСКИЯ
ЗАКОН.При продажба на всички дружествени дялове от дружеството, купувачът придобива всички права и задължения
на дружеството.
След приключване на сделката,заверка при нотариус и вписване в ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР,
продавача на ЕООД ООД не носи солидарна,финансова и юридическа отговорност чл.129 т.1 от ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН
!!!
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 ниhttp://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/81094/kupuvame-firmi-pokupko---prodajba-na-biznes

Електровъдици
Продавам електрическa въдицa 0882081495 Skype - elektronvt electrofishing@abv.bg http://ribar.tk
http://obiavidnes.com/obiava/81089/elektrovydici

Germanor 132 Супер Антиоксидант с Витамин С от Green Master
Германора 132 се препоръчва при:
Оксидантен стрес, канцерогенни проблеми, артритни заболявания, сърдечна недостатъчност, проблеми на кръвоносната
система, хипертония, химио и лъче терапия, понижен имунитет, хронична умора, алергии, атеросклероза, след прекарани
заболявания, работа в замърсена и вредна работна среда.
Действие: Като мощен антиоксидант, съдържащият се в нашия биоактивен комплекс органичниен германий, ефективно
неутрализира свободните радикали, които унищожават клетъчната стена, навлизат до ядрото на клетката и
предизвикват неконтролируемо делене.
Наред с това проявава мощно имуномодулиращо действие - увеличава производството на интерферон (протеин, който
не позволява вирусите да инфектират клетките), активира
функциите на макрофагите и лимфоцитите.
Допълнително действие: Вложените съставки в продукта подпомагат кръво снабдяването на мозъка и крайниците,
клетъчното дишане, ефективно подпомагат свързването и изхвърлянео на токсини от организма, подобряват дейността
на сърдечно съдовата и отделителната системи, подобряват еластичността на съдовете, има антивирусно действие.
Начин на употреба: 2 пъти на ден по 1 капсула след хранене с вода.
Знаете ли, че.....
Органичният германий и неговите феноменални свойства са открити от японския учен Казухико Асаи. Според него, този
продукт е най-мощният антиокисдант и имуномодулатор. В своите изследвания той установява, че продуктите от
източната медицина, които най-често и с най-голяма ефективност се използват за борба с ракови и тежки заболявания,
съдържат най-голяма концентрация органичен германий (витални гъби(особено шийтаке и рейши), жен-шен, алое, чесън,
хлорела и др.). Продължавайки своите изследвания в тази посока, той доказва, че на основата на органичният германий
при растенията се изгражда тяхната имунна и защитна система, който ефект се репликира при животните и човешкия
организъм, превръщайки органичинят германий в едно от най-успешните средства в борбата срещу рака и тежките
заболявания.
В края на 20 век нобеловият лауреат д-р Ото Варбург установява, че раковите клетки се развиват само в анаеробни
условия (без присъствието на кислород). Така той потвърждава идеята, че свободните радикали, които се свързват с
кислорода в клетъчните ядра директно предизвикват развитието на карциноми. Органичният германий съдържа в
молекулата си 3 кислородни атома, благодарение на което има висока активност при освобождаване на свободен
електрон, който ефективно неутрализира активността и разрушителното действие на свободните радикали (които
имат дефицит на електрони и това ги прави изключително агресивни и реактивоспособни). Установено е, че механизмът
на действие приключва със свързване на свободните радикали и отделянето им чрез урината, което не дава възможност
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за никакви нежелани реакции или натрупвания на органичния гамраний в организма.
(60 капсули)
Опаковка за 30 дни
Иванка Пенева 0899 942 557
http://megashop-bg.info/
Разнообразни месечни промоции !
http://obiavidnes.com/obiava/81085/germanor-132-super-antioksidant-s-vitamin-s-ot-green-master

Germanor 132 Супер Антиоксидант с Витамин С от Green Master
Германора 132 се препоръчва при:
Оксидантен стрес, канцерогенни проблеми, артритни заболявания, сърдечна недостатъчност, проблеми на кръвоносната
система, хипертония, химио и лъче терапия, понижен имунитет, хронична умора, алергии, атеросклероза, след прекарани
заболявания, работа в замърсена и вредна работна среда.
Действие: Като мощен антиоксидант, съдържащият се в нашия биоактивен комплекс органичниен германий, ефективно
неутрализира свободните радикали, които унищожават клетъчната стена, навлизат до ядрото на клетката и
предизвикват неконтролируемо делене.
Наред с това проявава мощно имуномодулиращо действие - увеличава производството на интерферон (протеин, който
не позволява вирусите да инфектират клетките), активира
функциите на макрофагите и лимфоцитите.
Допълнително действие: Вложените съставки в продукта подпомагат кръво снабдяването на мозъка и крайниците,
клетъчното дишане, ефективно подпомагат свързването и изхвърлянео на токсини от организма, подобряват дейността
на сърдечно съдовата и отделителната системи, подобряват еластичността на съдовете, има антивирусно действие.
Начин на употреба: 2 пъти на ден по 1 капсула след хранене с вода.
Знаете ли, че.....
Органичният германий и неговите феноменални свойства са открити от японския учен Казухико Асаи. Според него, този
продукт е най-мощният антиокисдант и имуномодулатор. В своите изследвания той установява, че продуктите от
източната медицина, които най-често и с най-голяма ефективност се използват за борба с ракови и тежки заболявания,
съдържат най-голяма концентрация органичен германий (витални гъби(особено шийтаке и рейши), жен-шен, алое, чесън,
хлорела и др.). Продължавайки своите изследвания в тази посока, той доказва, че на основата на органичният германий
при растенията се изгражда тяхната имунна и защитна система, който ефект се репликира при животните и човешкия
организъм, превръщайки органичинят германий в едно от най-успешните средства в борбата срещу рака и тежките
заболявания.
В края на 20 век нобеловият лауреат д-р Ото Варбург установява, че раковите клетки се развиват само в анаеробни
условия (без присъствието на кислород). Така той потвърждава идеята, че свободните радикали, които се свързват с
кислорода в клетъчните ядра директно предизвикват развитието на карциноми. Органичният германий съдържа в
молекулата си 3 кислородни атома, благодарение на което има висока активност при освобождаване на свободен
електрон, който ефективно неутрализира активността и разрушителното действие на свободните радикали (които
имат дефицит на електрони и това ги прави изключително агресивни и реактивоспособни). Установено е, че механизмът
на действие приключва със свързване на свободните радикали и отделянето им чрез урината, което не дава възможност
за никакви нежелани реакции или натрупвания на органичния гамраний в организма.
(60 капсули)
Опаковка за 30 дни
Иванка Пенева 0899 942 557
http://megashop-bg.info/
Разнообразни месечни промоции !
http://obiavidnes.com/obiava/81083/germanor-132-super-antioksidant-s-vitamin-s-ot-green-master

32" (81.28 cm) Philips 32PHH4309/88 HD ready
32" (81.28 cm) Philips 32PHH4309/88 HD ready, 100Hz PMR, Digital Crystal Clear, 2x HDMI, 1x USB
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http://obiavidnes.com/obiava/81076/32-8128-cm-philips-32phh430988-hd-ready

32" (81.28 cm) Philips 32PHH4509/88 HD ready
32" (81.28 cm) Philips 32PHH4509/88 HD ready, 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/81075/32-8128-cm-philips-32phh450988-hd-ready

40" (101.6 cm) Philips 40PFH4309/88 Full HD
40" (101.6 cm) Philips 40PFH4309/88 Full HD, 100Hz PMR, Digital Crystal Clear, 2x HDMI, 1x USB
http://obiavidnes.com/obiava/81074/40-1016-cm-philips-40pfh430988-full-hd

40" (101.6 cm) Philips 40PFS6719/12 Full HD Smart TV
40" (101.6 cm) Philips 40PFS6719/12 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 white
http://obiavidnes.com/obiava/81073/40-1016-cm-philips-40pfs671912-full-hd-smart-tv

42" (106.68 cm) Philips 42PUS7809/12 Ultra HD
42" (106.68 cm) Philips 42PUS7809/12 Ultra HD, 600Hz PMR Ultra, Micro Dimming Pro, Pixel Precise Ultra HD, Passive 3D, 4x
goggles, Quad Core, WiFi integrated, Skype ready, Keyboard RC, 1.1 sound system 25W, 4x HDMI, 2x USB, Ultra slim &
Bezel-less
http://obiavidnes.com/obiava/81072/42-10668-cm-philips-42pus780912-ultra-hd

47" (119.38 cm) Philips 47PFH6309/88 Full HD Smart TV
47" (119.38 cm) Philips 47PFH6309/88 Full HD Smart TV, 200Hz PMR, Micro Dimming, Pixel Plus HD, Passive 3D, 4x goggles,
Dual Core, WiFi integrated, Skype ready, 1.1 sound system 20W, 3x HDMI, 2x USB, Bezel-less
http://obiavidnes.com/obiava/81071/47-11938-cm-philips-47pfh630988-full-hd-smart-tv

48" (121.92 cm) Philips 48PFS6609/12 Full HD Smart TV
48" (121.92 cm) Philips 48PFS6609/12 Full HD Smart TV, 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/81070/48-12192-cm-philips-48pfs660912-full-hd-smart-tv

49" (124.46 cm) Philips 49PUS7809/12 Ultra HD TV
49" (124.46 cm) Philips 49PUS7809/12 Ultra HD TV, 600Hz PMR Ultra, Micro Dimming Pro, Pixel Precise Ultra HD, Passive 3D,
4x goggles, Quad Core, WiFi integrated, Skype ready, Keyboard RC, 1.1 sound system 25W, 4x HDMI, 2x USB, Ultra slim &
Bezel-less
http://obiavidnes.com/obiava/81069/49-12446-cm-philips-49pus780912-ultra-hd-tv

55" (139.7 cm) Philips 55PFS6609/12 Full HD SmartTV
55" (139.7 cm) Philips 55PFS6609/12 Full HD SmartTV, 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/81068/55-1397-cm-philips-55pfs660912-full-hd-smarttv

Земеделска земя купувам на изгодни цени
Купувам обработваема земеделска земя във всички села на общините: ВИДИН, Бойница, Брегово, Грамада, Димово, Кула,
Макреш, Ружинци, МОНТАНА, Берковица, Боичиновци, Брусарци, Вълчедръм, Георги Дамяново, Лом, Медковец, Якимово,
ВРАЦА, Борован, Бяла Слатина, Козлудуй, Криводол, Мизия, Оряхово, Хайредин, ПЛЕВЕН, Белене, Гулянци, Долна
Митрополия, ДолниДъбник, Искър, Кнежа, Левски, Никопол, Пордим, Червен Бряг, Ловеч, Летница, Угърчин, Ябланица,
ВЕЛИКО
ТЪРНОВО,
Горна
Оряховица,
Златарица,
Лясковец,
ПАВЛИКЕНИ,
Полски
Трмбеш,
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Свищов,Стражица,Сухиндол,РАЗГРАД, ЗАВЕТ, Исперих, Кубрат, Лозница, Самуил, Цар Калоян, ТЪРГОВИЩЕ, Омуртаг,
Попово, ШУМЕН, Велики Преслав,Венец,Върбица,Каолиново, Каспичан, Никола Козлево, Нови Пазар , Смядово, Хитрино,
СИЛИСТРА, Алфатар, Главиница, Дулово, Кайнарджа, Ситово и Тутракан, РУСЕ, Борово, Бяла,Ветово,Две Могили,
Иваново, Сливо Поле, Ценово.
ВИСОКИ-ЦЕНИ!!!!!! Плащане Веднага при договорена цена. Съдействие за документите. С Възможност за закупуване
на идеални части в някои общини. Безплатни консултации. БЪРЗИНА и КОРЕКТНОСТ по сделката.
Тел-0878-34-33-12 и 0886-236-248.
http://obiavidnes.com/obiava/81067/zemedelska-zemya-kupuvam-na-izgodni-ceni

55" (139.7 cm) Philips Ultra HD TV
55" (139.7 cm) Philips Ultra HD TV, 600Hz PMR Ultra, Micro Dimming Pro, Pixel Precise Ultra HD, Passive 3D, 4x goggles,
Quad Core, WiFi integrated, Skype ready, Keyboard RC, 1.1 sound system 25W, 4x HDMI, 2x USB, Ultra slim & Bezel-less
http://obiavidnes.com/obiava/81066/55-1397-cm-philips--ultra-hd-tv

Детективска Агенция Фокс -България 0888400413
Частна Детективска агенция-Фокс.
Дейността на детективска агенция Фокс се извършва
на територията на цяла България, напълно дискретно!
-Разкрива изневери,издирва личности
-фирмено разследване и бизнес проблеми,
-Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.
-Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация.
- и други...
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана от Детективска Агенция Фокс с
бивши служители на МВР и дългогодишен опит!
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/81065/detektivska-agenciya-foks--bylgariya-0888400413

10.1" (25.65cm) Lenovo IdeaTab A10-70 (59409037)
10.1" (25.65cm) Lenovo IdeaTab A10-70 (59409037), Midnight Blue, GPS, четириядрен Mediatek 1.3GHz, 1GB RAM, 16 GB
eMMC, bluetooth, microUSB, Android 4.2, 2 г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/81064/101-2565cm-lenovo-ideatab-a10-70-59409037

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
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промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб за ламинат,за производство на
гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,перални,печатници,европалети,бирена
фабрика.Строителство-всички професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с
договор,осигурено
спане,аванси.Заплата
до
1200
евро.Не
е
нужно
знание
на
език.Заминаване
веднага,ПОСРЕЩАНЕ,НАСТАНЯВАНЕ.Записване само на посочения телефон:00420774535951 (бел.)Чехия е държава със
стабилни и развити промишленост и селско стопанство.Безработицата не надвишава средните стойности за
европейските икономики.В качеството си на страни членки на ЕС България и Чехия имат хармонизирано трудово
законодателство.Чешкият език е славянски,което благоприятства бързото преодоляване на езиковата бариера.Всичко
това прави трудовия й пазар привлекателен за българите търсещи работа в чужбина.
http://obiavidnes.com/obiava/81063/rabota-v-chehiya-za-myje--jeni-i-semeystva--bez-komision-v-bylgariya

ЧЕХИЯ-РАБОТА ЗА МЪЖЕ , ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без посредници в България.Складове за сортиране на плодове,за
промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб за ламинат,за производство на
гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,перални,печатници,европалети,бирена
фабрика.Строителство-всички професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с
договор,осигурено
спане,аванси.Заплата
до
1200
евро.Не
е
нужно
знание
на
език.Заминаване
веднага,ПОСРЕЩАНЕ,НАСТАНЯВАНЕ.Записване само на посочения телефон:00420774535951 (бел.)Чехия е държава със
стабилни и развити промишленост и селско стопанство.Безработицата не надвишава средните стойности за
европейските икономики.В качеството си на страни членки на ЕС България и Чехия имат хармонизирано трудово
законодателство.Чешкият език е славянски,което благоприятства бързото преодоляване на езиковата бариера.Всичко
това прави трудовия й пазар привлекателен за българите търсещи работа в чужбина.
http://obiavidnes.com/obiava/81062/chehiya-rabota-za-myje--jeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

ЧЕХИЯ-РАБОТА ЗА МЪЖЕ , ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без посредници в България.Складове за сортиране на плодове,за
промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб за ламинат,за производство на
гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,перални,печатници,европалети,бирена
фабрика.Строителство-всички професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с
договор,осигурено
спане,аванси.Заплата
до
1200
евро.Не
е
нужно
знание
на
език.Заминаване
веднага,ПОСРЕЩАНЕ,НАСТАНЯВАНЕ.Записване само на посочения телефон:00420774535951 (бел.)Чехия е държава със
стабилни и развити промишленост и селско стопанство.Безработицата не надвишава средните стойности за
европейските икономики.В качеството си на страни членки на ЕС България и Чехия имат хармонизирано трудово
законодателство.Чешкият език е славянски,което благоприятства бързото преодоляване на езиковата бариера.Всичко
това прави трудовия й пазар привлекателен за българите търсещи работа в чужбина.
http://obiavidnes.com/obiava/81061/chehiya-rabota-za-myje--jeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

ЧЕХИЯ-РАБОТА ЗА МЪЖЕ , ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без посредници в България.Складове за сортиране на плодове,за
промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб за ламинат,за производство на
гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,перални,печатници,европалети,бирена
фабрика.Строителство-всички професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с
договор,осигурено
спане,аванси.Заплата
до
1200
евро.Не
е
нужно
знание
на
език.Заминаване
веднага,ПОСРЕЩАНЕ,НАСТАНЯВАНЕ.Записване само на посочения телефон:00420774535951 (бел.)Чехия е държава със
стабилни и развити промишленост и селско стопанство.Безработицата не надвишава средните стойности за
европейските икономики.Вкачеството си на страни членки на ЕС България и Чехия имат хармонизирано трудово
законодателство.Чешкият език е славянски,което благоприятства бързото преодоляване на езиковата бариера.Всичко
това прави трудовия й пазар привлекателен за българите търсещи работа в чужбина.
http://obiavidnes.com/obiava/81060/chehiya-rabota-za-myje--jeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

7" (17.78cm) Lenovo IdeaTab A7-40 (59410282)
7" (17.78cm) Lenovo IdeaTab A7-40 (59410282), черен, GPS, четириядрен Mediatek 1.3GHz, 1GB RAM, bluetooth, microUSB,
Android 4.2, 2 г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/81059/7-1778cm-lenovo-ideatab-a7-40-59410282

Страница 16/122

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

18.05.2014

7" (17.78cm) Lenovo IdeaTab A7-50 (59411876)
7" (17.78cm) Lenovo IdeaTab A7-50 (59411876), Midnight Blue, 3G, GPS, четириядрен Mediatek 1.3GHz, 1GB RAM, bluetooth,
microUSB, Android 4.2, 2 г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/81058/7-1778cm-lenovo-ideatab-a7-50-59411876

Курс по португалски език за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по португалски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1500 - 1800 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на португалски език.
Продължителност 50 часа, два пъти седмично (понеделник и сряда) от 18.30 до 20.30 часа. Цена 160 лв. Начало:
19.05.2014г
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/81057/kurs-po-portugalski-ezik-za-nachinaeshti

Курс по френски език – А2
Учебен център Орбис организира вечерен курс по френски език по системата Campus, А2. По време на обучението се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от около 1800 – 2000
думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на френски език. Цена 250 лв.
Продължителност 80 часа, два пъти седмично – вторник и петък от 18.00 до 20.00 часа. Начало: 09.05.2014г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за вас време по 10 лв на час.
Допълнителна информация и записване :
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/81056/kurs-po-frenski-ezik--a2

Вечерен курс по италиански език – А2
Учебен център Орбис организира вечерен курс по италиански език, ниво А2. Курсът се провежда по системата Progetto
Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда
основна лексика от 1800-2000 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на италиански език. Нивото е с
продължителност 80 часа и се провежда два пъти в седмицата – понеделник и четвъртък от 18.30 до 20.30 часа. Цена:
250 лева. Начало: 19.05.14г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/81055/vecheren-kurs-po-italianski-ezik--a2

Страница 17/122

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

18.05.2014

Вечерен курс по италиански език – А1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по италиански език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Progetto Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1800-2000 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на италиански език.
Нивото е с продължителност 80 часа и се провежда два пъти в седмицата – вторник и петък от 18.30 до 20.30 часа.
Цена: 250 лева. Начало: 20.05.14г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/81054/vecheren-kurs-po-italianski-ezik--a1

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
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/81053/angliyski-ezik--oficialni-prevodi-i-legalizaciya-na-dokumenti

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/81052/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 .
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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/81051/podgotovka-za-izpiti--ielts--toefl-fce--cae

8" (20.32cm) Lenovo IdeaTab A8-50 (59407773)
8" (20.32cm) Lenovo IdeaTab A8-50 (59407773), Midnight Blue, 3G, GPS, четириядрен Mediatek 1.3GHz, 1GB RAM, 16GB
вградена памет, bluetooth, microUSB, Android, 2 г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/81050/8-2032cm-lenovo-ideatab-a8-50-59407773

cours de bulgare pour
Ecole de langues “Ability”propose des cours individuels ou en groupe de bulgare pour
http://obiavidnes.com/obiava/81049/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/81048/nemski-ezik---individualno--i-v-malki-grupi
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Курс по фински език за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по фински език, първо ниво по системата Suomen Kielen Alkeisoppikirja. В
процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда
необходимата лексика и граматика и акцентира върху уменията за изразяване. Часовете се провеждат вторник и петък
от 18.30 до 20.30 часа, всичко 60 учебни часа. Цената на курса е 200 лева. Начало: 20.05.2014г.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/81047/kurs-po-finski-ezik-za-nachinaeshti

10.1" (25.65cm) Samsung GALAXY Tab Pro (SM-Т520)
10.1" (25.65cm) Samsung GALAXY Tab Pro (SM-Т520), бял, WQXGA Display, четириядрен процесор 1.9 GHz, 6GB вградена
памет, microSD, Wi-Fi 802.11ac, USB 2.0 (MHL), Android, 2 г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/81046/101-2565cm-samsung-galaxy-tab-pro-sm-t520

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/81045/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
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/81044/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888112075-ruse-shumen-silistra-svishtov-v

10.1" (25.65cm) Samsung GALAXY Tab Pro (SM-Т520)
10.1" (25.65cm) Samsung GALAXY Tab Pro (SM-Т520), черен, WQXGA Display, четириядрен процесор 1.9 GHz, 6GB вградена
памет, microSD, Wi-Fi 802.11ac, USB 2.0 (MHL), Android, 2 г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/81043/101-2565cm-samsung-galaxy-tab-pro-sm-t520

12.2" (30.98cm) Samsung GALAXY Tab Pro (SM-Т9050)
12.2" (30.98cm) Samsung GALAXY Tab Pro (SM-Т9050), 3G, 32GB, черен
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http://obiavidnes.com/obiava/81042/122-3098cm-samsung-galaxy-tab-pro-sm-t9050

Бързи кредити Онлайн от 500 до 1500 лв на burzikrediti.bg
Супер Бързи кредити от 500 до 1500 лв само на burzikrediti.bg
Срещу лична карта!
Вноските са месечни.
Без такса обработка.
Одобрение до 15 минути!
Тел: 0877 99 99 60
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/81041/byrzi-krediti-onlayn-ot-500-do-1500-lv-na-burzikreditibg

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

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

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

Супер Бързи кредити от 500 до 1500 лв само на burzikrediti.bg
Бързи кредити от 500 до 1500 лв само за 15 минути burzikrediti.bg
Срещу лична карта!
Вноските са месечни.
Без такса обработка.
Одобрение до 15 минути!
burzikrediti.bg тел: 0877 99 99 60
http://obiavidnes.com/obiava/77634/super-byrzi-krediti-ot-500-do-1500-lv-samo-na-burzikreditibg

Лесни и бързи пари Онлайн от burzikrediti.bg само за вас от 500 до 1500 лв.
Лесни и бързи пари Онлайн на burzikrediti.bg
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само за вас от 500 до 1500 лв.
Одобрение за 15 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
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

7.0" (17.78cm) Samsung GALAXY Tab 3 Lite (SM-Т110)
7.0" (17.78cm) Samsung GALAXY Tab 3 Lite (SM-Т110), бял
http://obiavidnes.com/obiava/81040/70-1778cm-samsung-galaxy-tab-3-lite-sm-t110

7.0" (17.78cm) Samsung GALAXY Tab 3 Lite (SM-Т110)
7.0" (17.78cm) Samsung GALAXY Tab 3 Lite (SM-Т110), черен
http://obiavidnes.com/obiava/81039/70-1778cm-samsung-galaxy-tab-3-lite-sm-t110

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/81038/detektivska-agenciya-star-0885350440
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8.0" (20.32cm) Samsung GALAXY Tab 3 (SM-Т3100)
8.0" (20.32cm) Samsung GALAXY Tab 3 (SM-Т3100), кафяв
http://obiavidnes.com/obiava/81036/80-2032cm-samsung-galaxy-tab-3-sm-t3100

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/81035/magic-ex-hose-markuch-eks-hos--magicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-

Масажна кушетка Restpro Classic-2 (цвят – кремав, черен, червен
Масажна кушетка Restpro Classic-2 (цвят – кремав, черен, червен, лилав, син, винено 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,
така и за иглотерапевтични и татуировъчни сеанси.
Красивата дървена рамка на козметичната кушетка, изработена от твърдата дървесина на германски европейски бук,
осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и предотвратява
възможността от появата
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на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
Краката на масажната кушетка се отварят лесно и с минимално усилие. Сгъването,
разгъването и пренасянето на кушетката е изключително улеснено.
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.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/81034/masajna-kushetka-restpro-classic-2-cvyat--kremav-cheren-cherven

Вентилатор с водна мъгла
Вентилатор с водна мъгла
Особено подходящ както за заведения и търговски обекти, така също и за собствената ви градина или тераса.
Осигурете комфорта си през летните жеги!
Вентилаторът, произвеждащ водна мъгла осезателно понижава околната температура, повишава влажността,
спомага за прогонването на нежеланите насекоми, отстранява прах и вредни частици във въздуха.
Посредством ултразвук, този иновативен модел вентилатор превръща водата в мъгла с големина на микрокапката до 3
микрона.
Образуваните микрокапки поглъщат топлинната енергия от въздуха и се изпаряват.
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Температурата се понижава с до 8°C. Създава се приятен хладен бриз.
Колкото по-горещ и сух е обкръжаващия въздух, толкова по-интензивно е изпарението, a съответно и охлаждането.
Гаранционен срок: 12 месеца
Произход: Китай
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/81033/ventilator--s-vodna-mygla

Валяк за боядисване без мръсотия E-Z Paint
Валяк за боядисване без мръсотия E-Z Paint
Получавате
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/81032/valyak-za-boyadisvane-bez-mrysotiya-e-z-paint

Електрическа лампа против комари
Електрическа лампа против комари
Електрически Killer на комари
За домът ,хола ,спалнята и офисът
Спестява енергия
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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
http://obiavidnes.com/obiava/81031/elektricheska-lampa-protiv-komari

8.4" (21.33cm) Samsung GALAXY Tab Pro (SM-Т320)
8.4" (21.33cm) Samsung GALAXY Tab Pro (SM-Т320), 16GB, бял
http://obiavidnes.com/obiava/81030/84-2133cm-samsung-galaxy-tab-pro-sm-t320

8.4" (21.33cm) Samsung GALAXY Tab Pro (SM-Т320)
8.4" (21.33cm) Samsung GALAXY Tab Pro (SM-Т320), 16GB, черен
http://obiavidnes.com/obiava/81029/84-2133cm-samsung-galaxy-tab-pro-sm-t320

10.1" (25.65 cm) Sony Xperia Z2
10.1" (25.65 cm) Sony Xperia Z2, черен, 4G (LTE), GPS, сензорен IPS екран, четириядрен Qualcomm APQ8074AB 2.3 GHz,
3GB RAM, 16GB вградена памет (+microSD четец), WiFi 802.11ac, USB3.0, Android 4.4, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/81028/101-2565-cm-sony-xperia-z2

10.1" (25.65 cm) Sony Xperia Z2
10.1" (25.65 cm) Sony Xperia Z2, черен, GPS, сензорен IPS екран, четириядрен Qualcomm APQ8074AB 2.3 GHz, 3GB RAM,
16GB вградена памет (+microSD четец), WiFi 802.11ac, USB3.0, Android 4.4, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/81027/101-2565-cm-sony-xperia-z2

27" (68.58cm.) BenQ BL2710PT
27" (68.58cm.) BenQ BL2710PT, IPS панел, 20 000 000:1, 4ms, 350cd/m2, HDMI, DVI, DisplayPort, TCO 6.0, колонки
http://obiavidnes.com/obiava/81026/27-6858cm-benq-bl2710pt

22" (55.88cm) IIYAMA Pro Lite E2210HDS
22" (55.88cm) IIYAMA Pro Lite E2210HDS, Full HD, 20 000 : 1, 2 ms, колонки
http://obiavidnes.com/obiava/81025/22-5588cm-iiyama-pro-lite-e2210hds

21.3" (54.10cm) NEC LCD2190UXp Black
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21.3" (54.10cm) NEC LCD2190UXp Black, 8 ms, DVI
http://obiavidnes.com/obiava/81024/213-5410cm-nec-lcd2190uxp-black

Обучение
ПРОДАВАЧ КОНСУЛТАНТ – ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ
Мартилен Фм Ви предлага онлайн курс за ПРОДАВАЧ КОНСУЛТАНТ !
КАК ДА ЗАДЪРЖИМ КЛИЕНТИТЕ , КАК ДА ПРЕВЪРНЕМ ИНТЕРЕСА В СДЕЛКА ?
При успешно завършване на професионалното обучение Вие получавате СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ВТОРА СТЕПЕН ЗА
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ !
АКО ЖЕЛАЕТЕ ТРЕНИНГ ЗА ПРОДАВАЧ КОНСУЛТАНТ – ВЗЕМИ СЕГА
Тел: 02/983 1900
E-mail: martilenfm@gmail.com
Web: www.onlineobuchenie.com
http://obiavidnes.com/obiava/81023/obuchenie

21.5" (54.61cm) NEC LCD2090UXi Black
21.5" (54.61cm) NEC LCD2090UXi Black, LCD, 8 ms, DVI
http://obiavidnes.com/obiava/81022/215-5461cm-nec-lcd2090uxi-black

24" (60.96cm) NEC EA244WMi
24" (60.96cm) NEC EA244WMi, W-LED, 1000:1, 5ms, HDMI, DVI-D
http://obiavidnes.com/obiava/81021/24-6096cm-nec-ea244wmi

15.6" (39.62 cm) ACER Aspire E1-510-28204G1TMnkk
15.6" (39.62 cm) ACER Aspire E1-510-28204G1TMnkk, черен, двуядрен Celeron® N2820 2.4GHz, HD LED Display (HDMI),
4GB, 1TB, USB3.0, Linux, 2.35kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/81020/156-3962-cm-acer-aspire-e1-510-28204g1tmnkk

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/81019/predlagam-dopylnitelna-rabota-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/81018/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/81017/sigurna-rabota

ЗАКОННА И СИГУРНА ПЕЧАЛБА ПО ИНТЕРНЕТ
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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/81016/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

15.6" (39.62 cm) ACER Aspire E1-532G-35584G1TMnrr
15.6" (39.62 cm) ACER Aspire E1-532G-35584G1TMnrr, червен, двуядрен Pentium® 3558U 1.7 GHz, HD LED Display & AMD
Radeon™ R5 M240 1GB (HDMI), 4GB, 1TB, USB3.0, Linux, 2.35kg, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/81015/156-3962-cm-acer-aspire-e1-532g-35584g1tmnrr

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/81014/detektivski-uslugi-ot-detektivska-agenciya-foks-burgas

15.6" (39.62 cm) ACER E1-570G-33214G1TMnii
15.6" (39.62 cm) ACER E1-570G-33214G1TMnii, двуядрен Intel® Core™ i3 3217U 1.80 GHz, HD LED Display & GeForce GT
740M 2GB (HDMI), 4GB, 1TB, USB3.0, Linux, 2.35kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/81013/156-3962-cm-acer-e1-570g-33214g1tmnii

Детективск
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Частна Детективска агенция-Фокс.
Дейността на детективска агенция Фокс се извършва
на територията на цяла България, напълно дискретно!
-Разкрива изневери,издирва личности
-фирмено разследване и бизнес проблеми,
-Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.
-Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация.
- и други...
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана от Детективска Агенция Фокс с
бивши служители на МВР и дългогодишен опит!
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/81012/detektivska-agenciya-foks-detektivski-uslugi--plovdiv-pazardjik-haskovo

14.0" (35.56 cm) HP EliteBook 1040 (F1N10EA)
14.0" (35.56 cm) HP EliteBook 1040 (F1N10EA), двуядрен Intel® Core™ i7-4600U 2.10/3.3Ghz, HD LED Display (DisplayPort),
4GB, 256GB SSD, 2x USB3.0, Windows 7/8 Pro, 1.49kg, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/81011/140-3556-cm-hp-elitebook-1040-f1n10ea

14.0" (35.56 cm) HP EliteBook 840 (H5G18EA)
14.0" (35.56 cm) HP EliteBook 840 (H5G18EA), двуядрен Intel® Core™ i5 4200U 1.6/2.6Ghz, HD LED Display (DisplayPort),
8GB, 500GB, 4x USB3.0, Windows 7/8 Pro, 1.48kg, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/81010/140-3556-cm-hp-elitebook-840-h5g18ea

14.0" (35.56 cm) HP EliteBook 840 (H5G19EA)
14.0" (35.56 cm) HP EliteBook 840 (H5G19EA), двуядрен Intel® Core™ i5 4200U 1.6/2.6Ghz, HD LED Display (DisplayPort),
4GB, 500GB, 4x USB3.0, Windows 7/8 Pro, 1.48kg, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/81009/140-3556-cm-hp-elitebook-840-h5g19ea

"АДАПТ БЪЛГАРИЯ" – професионални преводи и експресна легализация на документи
15% отстъпки за преводи от и на всички езици и 15% отстъпка от фирмената такса при легализация на документи от и
за чужбина!
» Професионални преводи от и на 40 езика
» Преводи във всички специализирани насоки и специфични области
» Легализация в МВнР и заверки във всички министерства, институции и консулски представителства
» Приемане на поръчки от цялата страна, без необходимост да напускате Вашето населено място
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» Доставка на готовите материали съобразно Вашето желание
» Форми на разплащане по удобен за Вас начин
» Партньорски отстъпки
ПРЕДЛАГАМЕ ЛИЦЕНЗИРАНИ ПРЕВОДИ ОТ И НА СЛЕДНИТЕ ЕЗИЦИ: Английски, албански, арабски, арменски,
виетнамски, грузински, гръцки, датски, естонски, иврит, испански, италиански, китайски, латвийски, литовски,
македонски, немски, нидерландски, норвежки, персийски, полски, португалски, румънски, руски, словашки, словенски,
сръбски, турски, унгарски, украински, фински, фламандски, френски, хинди, хърватски, чешки, шведски, японски
Агенция за преводи „АДАПТ БЪЛГАРИЯ“ е сертифицирана по европейски стандарт БДС EN 15038:2006.
ОФИСИ:
Адрес: гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 77
Телефони: 02 989 98 67; 0888 888 400
E-mail: adapt@abv.bg
skype: adaptbg
Адрес: гр. Севлиево, ул. „Христо Спиридонов“ № 6
Телефони: 0675 35059; 0885 473 186
E-mail: adapt_s@abv.bg
skype: prevodi.sevlievo
http://www.adaptbg.com
http://www.facebook.com/adapt.bulgaria
http://obiavidnes.com/obiava/81008/adapt-bylgariya--profesionalni-prevodi-i-ekspresna-legalizaciya-na-dokumenti

Разговорен английски
Езикова школа Абилити предлага курсове по разговорен английски . Материалите са разработени за завършили ниво
А1,А2,В1 и В2.
Курсовете спомагат за преодоляване на езиковата бариера , посредством диалози и дискусии.
Темите са :
ежедневие
свободно време,
пазаруване,
културни събития,
семейство,
бит и начин на живот,
образование,
околна среда и други.
Разговорите са основна част от методиката на обучение. Тяхната цел е упражняването на граматични и лексикални
конструкции в среда, симулираща реални ежедневни дейности.
Така те допълват традиционните езикови курсове.
Тематичните разговори са ефикасен метод за развиване на умението за говорене , като обогатяват речниковия запас
на курсистите .
Организираме :
разговорни срещи един път седмично в малки групи до трима души
индивидуални разговорни срещи
интересни преподаватели
Разговори с англичани и американци .
Онлайн разговори .
Обърнете се към нас , за да си поприказваме на английски , за да преодолеете езиковата бариера , за да научите нови
неща лесно .
Нуждаете се от лист и химикалка – защото всички учебни материали са включени в цената от 15 лева за 60 минути .
Свържете се с нас по:
e-mail abilityschool@gmail.com
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/81007/razgovoren-angliyski
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Разговорен английски
Езикова школа Абилити предлага курсове по разговорен английски . Материалите са разработени за завършили ниво
А1,А2,В1 и В2.
Курсовете спомагат за преодоляване на езиковата бариера , посредством диалози и дискусии.
Темите са :
ежедневие
свободно време,
пазаруване,
културни събития,
семейство,
бит и начин на живот,
образование,
околна среда и други.
Разговорите са основна част от методиката на обучение. Тяхната цел е упражняването на граматични и лексикални
конструкции в среда, симулираща реални ежедневни дейности.
Така те допълват традиционните езикови курсове.
Тематичните разговори са ефикасен метод за развиване на умението за говорене , като обогатяват речниковия запас
на курсистите .
Организираме :
разговорни срещи един път седмично в малки групи до трима души
индивидуални разговорни срещи
интересни преподаватели
Разговори с англичани и американци .
Онлайн разговори .
Обърнете се към нас , за да си поприказваме на английски , за да преодолеете езиковата бариера , за да научите нови
неща лесно .
Нуждаете се от лист и химикалка – защото всички учебни материали са включени в цената от 15 лева за 60 минути .
Свържете се с нас по:
e-mail abilityschool@gmail.com
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/81006/razgovoren-angliyski

Специални цени за аудио и видео домофони от 27 лв./апартамент.
Домофонни системи за нови и стави жилищни входове на атрактивни цени от http://www.escalator.bg. Безкомпромисно
качество и кратки срокове!
http://obiavidnes.com/obiava/81005/specialni-ceni-za-audio-i-video-domofoni-ot-27-lvapartament

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
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·

Speaking

·

Reading

·

Listening
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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/81004/bulgarian-for-foreigners

Руски език- Индивидуално и в малки групи
Езикова школа АБИЛИТИ организира индивидуално и групово обучение по Руски език в удобно за Вас време. Предлагаме
посещения и в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи, като се използват и допълнителни
материали, съобразени с нуждите на обучаващите се.
Цена на индивидуално обручение - 10 лева на учебен час
Цена за участник в група - 150 лева за 30 учебни часа .
В цената са включени учебните материали .
Предлагаме :
- обучение за начинаещи
- обучение за напреднали
- обучение за подготовка за сертификатни нива
- обучение за деца и ученици
- обучение за подготовка за матура
- курсове по разговорен руски за поддържане на нивото на езикова компетентност .
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
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http://obiavidnes.com/obiava/81003/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/81002/razgovoren-angliyski-s-biznes-nasochenost

14.0" (35.56 cm) HP ProBook 640 (H5G66EA)
14.0" (35.56 cm) HP ProBook 640 (H5G66EA), двуядрен Intel® Core™ i5 4200M 2.5/3.1 GHz, HD+ LED Display (DisplayPort),
4GB, 500GB, 3x USB3.0, Windows 7/8 Pro, 2.0kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/81001/140-3556-cm-hp-probook-640-h5g66ea

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/81000/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnostkorektnostprofesionaliz

Работа за амбициозни
Търся амбициозни хора, които да работят като кредитни консултанти.
Условия:
- Комуникативност
- Средно образование
- Да не са осъждани
Работата предлага гъвкаво работно време и възможност за развитие.
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http://obiavidnes.com/obiava/80999/rabota-za-ambiciozni

Превод на лични и фирмени документи
Преводаческа агенция Нов Век извършва качествени преводи на Английски, Немски, Турски, Гръцки, Португалски,
Френски, Италиански, Испански, Арабски, Китайски, Иврит и много други езици. Заверки на преводи на документи от
чужбина и ЛЕГАЛИЗАЦИЯ на актове за раждане, дипломи, академични справки, нотариални актове, медицински
документи, свидетелства за съдимост, съдебни решения и други във всички държавни институции и чуждестранни
посолства в Република България.
гр. София, бул. Васил Левски 1Б
тел: 02 49 00 756
моб.тел.: 0895 60 71 50
E - mail: sofia@nov-vek.org
Уеб страница: www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/80998/prevod-na-lichni-i-firmeni-dokumenti

бързи дърводелски услуги по домове и офиси на ниски цени
Сглобяване и ремонт на гардероби,секции,спални,шкафове.Смяна на панти.Монтаж на врати и первази Обръщане на
врати.Скъсяване на врати.Поправка на разбити врати.Смяна на брави Укрепване на клатещи се маси и столове и по
заведения Уплатняване на прозорци и врати защита от вятър и студ Пребоядисване на стари мебели тел 028402396
0885994579
http://obiavidnes.com/obiava/80997/byrzi-dyrvodelski-uslugi-po-domove-i-ofisi-na-niski-ceni

15.6" (39.62 cm) HP EliteBook 850 (H5G34EA)
15.6" (39.62 cm) HP EliteBook 850 (H5G34EA), двуядрен Intel® Core™ i5 4200U 1.6/2.6Ghz, HD LED Display (Displayport),
4GB, 500GB, 4x USB3.0, Windows 7/8 Pro, 1.88kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/80996/156-3962-cm-hp-elitebook-850-h5g34ea

15.6" (39.62 cm) HP EliteBook 850 (H5G46EA)
15.6" (39.62 cm) HP EliteBook 850 (H5G46EA), 3G (HSPA+), двуядрен Intel® Core™ i7-4600U 2.10/3.30GHz, Full HD LED
Display & AMD Radeon™ HD 8750M 1GB DDR3 (DisplayPort), 8GB, 256GB SSD, 4x USB3.0, Windows 7 Pro, 1.88kg, 3г.
гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/80995/156-3962-cm-hp-elitebook-850-h5g46ea

15.6" (39.62 cm) HP ProBook 450 (E9Y09EA)
15.6" (39.62 cm) HP ProBook 450 (E9Y09EA), двуядрен Intel® Core™ i3 4000M 2.4GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB,
500GB, 2x USB3.0, Windows 7/8 Pro, 2.26kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/80994/156-3962-cm-hp-probook-450-e9y09ea

Курс по НЕМСКИ ЕЗИК за ученици , НИВО В1
Курс по НЕМСКИ ЕЗИК за ученици , НИВО В1
Нови, по-ниски цени в „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Max Hueber” – “Shritte international” или “ Planet
”, безплатно определяне на входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков
паспорт. Удобен график и занятия в центъра на София.
Цена: 300лв
Начало: 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/80993/kurs-po-nemski-ezik-za-uchenici--nivo-v1
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Курс по НЕМСКИ ЕЗИК за ученици , НИВО А2
Нови, по-ниски цени в „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Max Hueber” – “Shritte international” или “ Planet
”, безплатно определяне на входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков
паспорт. Удобен график и занятия в центъра на София.
Цена: 280лв
Начало: 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/80992/kurs-po-nemski-ezik-za-uchenici--nivo-a2

Курс по НЕМСКИ ЕЗИК за ученици , НИВО А1
Курс по НЕМСКИ ЕЗИК за ученици , НИВО А1
Нови, по-ниски цени 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/80991/kurs-po-nemski-ezik-za-uchenici--nivo-a1

Курс по НЕМСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни , НИВО В1
Курс по НЕМСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни , НИВО В1
Нови, по-ниски цени 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/80990/kurs-po-nemski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni--nivo-v1

Курс по НЕМСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, НИВО А2
Курс по НЕМСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, НИВО А2
Нови, по-ниски цени 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/80989/kurs-po-nemski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni-nivo-a2

15.6" (39.62 cm) HP ProBook 450 (F7Z06ES)
15.6" (39.62 cm) HP ProBook 450 (F7Z06ES), двуядрен Haswell Intel® Core™ i5 4200M 2.5/3.1 GHz, HD LED Display (HDMI),
4GB, 8GB SSD + 500GB HDD, 2x USB3.0, Windows 7/8 Pro, 2.26kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/80988/156-3962-cm-hp-probook-450-f7z06es

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
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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/80987/kurs-po-nemski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni-nivo-a1

Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за ученици, НИВО В2
Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за ученици, НИВО В2
Нови, по-ниски цени 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/80986/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: 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/80985/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: 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/80984/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: 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/80983/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”!
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70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Оксфорд” -“New English File”, безплатно
определяне на входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен
график и занятия в центъра на София.
Цена: 370лв
Начало 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/80982/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 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/80981/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 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/80980/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: 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/80979/kurs-po-angliyski--ezik-za-studenti-i-vyzrastni--nivo-a1

Кредит от 1000 до 8000 лв. за гр.София.
Пари за всяка Ваша нужда-сватба,рожден ден,почивка,ремонт и др. На равни месечни вноски, само с лична карта, в
удобно за Вас време и място, суми от 500 до 8000 лева,без поръчители,рефинансиране на стари кредити.
http://obiavidnes.com/obiava/80978/kredit-ot-1000-do-8000-lv-za-grsofiya

15.6" (39.62 cm) HP ProBook 650 (H5G74EA)
15.6" (39.62 cm) HP ProBook 650 (H5G74EA), двуядрен Intel® Core™ i3 4000M 2.4GHz, HD LED Display (DisplayPort), 4GB,
500GB, 4x USB3.0, Windows 7/8 Pro, 2.45kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/80977/156-3962-cm-hp-probook-650-h5g74ea

ЗАПОМНЕТЕ за доставка на Минерална вода - тел. 08-7777-6666
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НЯМА ТАКАВА ЦЕНА –само 5 лв. за галон от 19.7 л. и само 2.50 лв. за 10 литрова туба.Безплатна ЗАПОМНЕТЕ за
доставка на Минерална вода - тел. 08-7777-6666
Доставка до дома и
офиса на тел: 08-7777-6666 .Извършва регулярно зареждане по заявка с 19.7-литрови бутилки за многократна употреба и
10 литрови еднократни туби в удобно за вас време за офисите и домакинствата в София и околните селища, безплатно
инсталиране и поддръжка на апарати. Отдаване безплатно на апарати за ползване в цехове и офиси с регулярна
консумация на вода, при определени условия или продажба на апарати.
sofdrinks@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/80976/zapomnete-za-dostavka-na-mineralna-voda---tel-08-7777-6666

ЗАПОМНЕТЕ за доставка на Минерална вода - тел. 08-7777-6666
НЯМА ТАКАВА ЦЕНА –само 5 лв. за галон от 19.7 л. и само 2.50 лв. за 10 литрова туба.Безплатна ЗАПОМНЕТЕ за
доставка на Минерална вода - тел. 08-7777-6666
Доставка до дома и
офиса на тел: 08-7777-6666 .Извършва регулярно зареждане по заявка с 19.7-литрови бутилки за многократна употреба и
10 литрови еднократни туби в удобно за вас време за офисите и домакинствата в София и околните селища, безплатно
инсталиране и поддръжка на апарати. Отдаване безплатно на апарати за ползване в цехове и офиси с регулярна
консумация на вода, при определени условия или продажба на апарати.
sofdrinks@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/80975/zapomnete-za-dostavka-na-mineralna-voda---tel-08-7777-6666

ЗАПОМНЕТЕ за доставка на Минерална вода - тел. 08-7777-6666
НЯМА ТАКАВА ЦЕНА –само 5 лв. за галон от 19.7 л. и само 2.50 лв. за 10 литрова туба.Безплатна ЗАПОМНЕТЕ за
доставка на Минерална вода - тел. 08-7777-6666
Доставка до дома и
офиса на тел: 08-7777-6666 .Извършва регулярно зареждане по заявка с 19.7-литрови бутилки за многократна употреба и
10 литрови еднократни туби в удобно за вас време за офисите и домакинствата в София и околните селища, безплатно
инсталиране и поддръжка на апарати. Отдаване безплатно на апарати за ползване в цехове и офиси с регулярна
консумация на вода, при определени условия или продажба на апарати.
sofdrinks@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/80974/zapomnete-za-dostavka-na-mineralna-voda---tel-08-7777-6666

ЗАПОМНЕТЕ за доставка на Минерална вода - тел. 08-7777-6666
НЯМА ТАКАВА ЦЕНА –само 5 лв. за галон от 19.7 л. и само 2.50 лв. за 10 литрова туба.Безплатна ЗАПОМНЕТЕ за
доставка на Минерална вода - тел. 08-7777-6666
Доставка до дома и
офиса на тел: 08-7777-6666 .Извършва регулярно зареждане по заявка с 19.7-литрови бутилки за многократна употреба и
10 литрови еднократни туби в удобно за вас време за офисите и домакинствата в София и околните селища, безплатно
инсталиране и поддръжка на апарати. Отдаване безплатно на апарати за ползване в цехове и офиси с регулярна
консумация на вода, при определени условия или продажба на апарати.
sofdrinks@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/80973/zapomnete-za-dostavka-na-mineralna-voda---tel-08-7777-6666

ЗАПОМНЕТЕ за доставка на Минерална вода - тел. 08-7777-6666
НЯМА ТАКАВА ЦЕНА –само 5 лв. за галон от 19.7 л. и само 2.50 лв. за 10 литрова туба.Безплатна ЗАПОМНЕТЕ за
доставка на Минерална вода - тел. 08-7777-6666
Доставка до дома и
офиса на тел: 08-7777-6666 .Извършва регулярно зареждане по заявка с 19.7-литрови бутилки за многократна употреба и
10 литрови еднократни туби в удобно за вас време за офисите и домакинствата в София и околните селища, безплатно
инсталиране и поддръжка на апарати. Отдаване безплатно на апарати за ползване в цехове и офиси с регулярна
консумация на вода, при определени условия или продажба на апарати.
sofdrinks@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/80972/zapomnete-za-dostavka-na-mineralna-voda---tel-08-7777-6666

Страница 38/122

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

18.05.2014

ЗАПОМНЕТЕ за доставка на Минерална вода - тел. 08-7777-6666
НЯМА ТАКАВА ЦЕНА –само 5 лв. за галон от 19.7 л. и само 2.50 лв. за 10 литрова туба.Безплатна ЗАПОМНЕТЕ за
доставка на Минерална вода - тел. 08-7777-6666
Доставка до дома и
офиса на тел: 08-7777-6666 .Извършва регулярно зареждане по заявка с 19.7-литрови бутилки за многократна употреба и
10 литрови еднократни туби в удобно за вас време за офисите и домакинствата в София и околните селища, безплатно
инсталиране и поддръжка на апарати. Отдаване безплатно на апарати за ползване в цехове и офиси с регулярна
консумация на вода, при определени условия или продажба на апарати.
sofdrinks@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/80971/zapomnete-za-dostavka-na-mineralna-voda---tel-08-7777-6666

Предлагам услуги в сферата на ”Домашен майстор”.
Интелигентен,приветлив и отзивчив - винаги на разположение - по всяко време.Изпълнява всевъзможни задачи в дома или
по колата...всичко за което нямате време,възможност или познания да го направите.
Цената е повикване/транспорт/10лв.и по 10лв.на час за работата.Предложението е валидно само за гр.София.
Просто позвънете на тел:08-7777-6666 и с мен споделете.
http://obiavidnes.com/obiava/80970/predlagam-uslugi-v-sferata-na-domashen-maystor

Предлагам услуги в сферата на ”Домашен майстор”.
Интелигентен,приветлив и отзивчив - винаги на разположение - по всяко време.Изпълнява всевъзможни задачи в дома или
по колата...всичко за което нямате време,възможност или познания да го направите.
Цената е повикване/транспорт/10лв.и по 10лв.на час за работата.Предложението е валидно само за гр.София.
Просто позвънете на тел:08-7777-6666 и с мен споделете.
http://obiavidnes.com/obiava/80969/predlagam-uslugi-v-sferata-na-domashen-maystor

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/80968/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.
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Финосване и шкурене.
http://obiavidnes.com/obiava/80967/obryshtane-na-novopostavena-dograma

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/80966/obryshtane-na-novopostavena-dograma

Предлагам услуги в сферата на ”Домашен майстор”.
Интелигентен,приветлив и отзивчив - винаги на разположение - по всяко време.Изпълнява всевъзможни задачи в дома или
по колата...всичко за което нямате време,възможност или познания да го направите.
Цената е повикване/транспорт/10лв.и по 10лв.на час за работата.Предложението е валидно само за гр.София.
Просто позвънете на тел:08-7777-6666 и с мен споделете.
http://obiavidnes.com/obiava/80965/predlagam-uslugi-v-sferata-na-domashen-maystor

Предлагам услуги в сферата на ”Домашен майстор”.
Интелигентен,приветлив и отзивчив - винаги на разположение - по всяко време.Изпълнява всевъзможни задачи в дома или
по колата...всичко за което нямате време,възможност или познания да го направите.
Цената е повикване/транспорт/10лв.и по 10лв.на час за работата.Предложението е валидно само за гр.София.
Просто позвънете на тел:08-7777-6666 и с мен споделете.
http://obiavidnes.com/obiava/80964/predlagam-uslugi-v-sferata-na-domashen-maystor

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/80963/remont-i-zidane-na-balkoni---promocionalni-ceni
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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/80962/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 !
Освобождаваме от Длъжност и Солидарна Отговорност за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата !
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Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост, съдебни
изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС,
ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител
, Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и
ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи !
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
noveconsultvt.blogspot.com
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
http://obiavidnes.com/obiava/80961/tyrgovsko-pravo---kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarna-o

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/80960/remont-i-stroitelstvo

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.
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Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител
, Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и
ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи !
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
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/80959/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
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+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/80958/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas

"КУПУВАМЕ" ЕООД, ООД, АД, ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
ИЗКУПУВАНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , АД ,
ЕАД и Събирателни Дружества !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
Освобождаваме от Длъжност и Солидарна Отговорност за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата !
Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост, съдебни
изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС,
ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител
, Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и
ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи !
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
noveconsultvt.blogspot.com
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
http://obiavidnes.com/obiava/80957/kupuvame-eood-ood-ad-ead-i-sybiratelni-drujestva-sys-zadyljeniya-osvobojdav

Банята на цена без конкуренция – 979 лв - цялостен ремонт
Моля прочетете офертата до край.
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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/80956/banyata-na-cena-bez-konkurenciya--979-lv---cyalosten-remont

Предлагам услуги в сферата на ”Домашен майстор”.
Интелигентен,приветлив и отзивчив - винаги на разположение - по всяко време.Изпълнява всевъзможни задачи в дома или
по колата...всичко за което нямате време,възможност или познания да го направите.
Цената е повикване/транспорт/10лв.и по 10лв.на час за работата.Предложението е валидно само за гр.София.
Просто позвънете на тел:08-7777-6666 и с мен споделете.
http://obiavidnes.com/obiava/80955/predlagam-uslugi-v-sferata-na-domashen-maystor

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/80954/remont-i-boyadisvane-na-vhodove---ceni-ot-890-lv

Предлагам услуги в сферата на ”Домашен майстор”.
Интелигентен,приветлив и отзивчив - винаги на разположение - по всяко време.Изпълнява всевъзможни задачи в дома или
по колата...всичко за което нямате време,възможност или познания да го направите.
Цената е повикване/транспорт/10лв.и по 10лв.на час за работата.Предложението е валидно само за гр.София.
Просто позвънете на тел:08-7777-6666 и с мен споделете.
http://obiavidnes.com/obiava/80953/predlagam-uslugi-v-sferata-na-domashen-maystor

НОЩУВКИ в луксозен хостел в Княжево
Всичко от което имате нужда за добрия сън,. Нашият хостел е оборудван с всичко, от което имате нужда за добрия ви
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сън,та дори и повече. За разлика от други хотели ние няма да ви предложим преса за панталони, шоколадчета на
възглавницата, купчина тоалетни принадлежности и други ненужни неща. При нас нещата са прости – ние разбираме, че
всичко, от което се нуждаете, е спокойно място за почивка и сън. Това поддържа цените ни ниски и сме в състояние да
ви предложим много хубава стая и много по-евтина от другите хотели.
Давам под наем самостоятелни единични, двойни и тройни много луксозни обзаведени
стаи в нова сграда в Княжево. Стаите са с по 2 легла или спални. Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за единична
стая на месец 350 лв., цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 40 лв, за двойна стая 50 лв,
почивките са само30лв. В цената влизат всички консумативи - ток , топла вода , парно , кабелна , интернет, чaршафи,
почистване.
Тел. За контакт: 02/4812120; 0888316509. www.hostel-taiti.com;
http://obiavidnes.com/obiava/80952/noshtuvki-v-luksozen-hostel-v-knyajevo

ЛУКС СТАИ ПОД НАЕМ НА ИЗГОДНИ ЦЕНИ
Всичко от което имате нужда за добрия сън,. Нашият хостел е оборудван с всичко, от което имате нужда за добрия ви
сън,та дори и повече. За разлика от други хотели ние няма да ви предложим преса за панталони, шоколадчета на
възглавницата, купчина тоалетни принадлежности и други ненужни неща. При нас нещата са прости – ние разбираме, че
всичко, от което се нуждаете, е спокойно място за почивка и сън. Това поддържа цените ни ниски и сме в състояние да
ви предложим много хубава стая и много по-евтина от другите хотели.
Давам под наем самостоятелни единични, двойни и тройни много луксозни обзаведени
стаи в нова сграда в Княжево. Стаите са с по 2 легла или спални. Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за единична
стая на месец 350 лв., цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 40 лв, за двойна стая 50 лв,
почивките са само30лв. В цената влизат всички консумативи - ток , топла вода , парно , кабелна , интернет, чaршафи,
почистване.
Тел. За контакт: 02/4812120; 0888316509. www.hostel-taiti.com;
http://obiavidnes.com/obiava/80951/luks-stai-pod-naem-na-izgodni-ceni

НОЩУВКИ в луксозен хостел в Княжево
Всичко от което имате нужда за добрия сън,. Нашият хостел е оборудван с всичко, от което имате нужда за добрия ви
сън,та дори и повече. За разлика от други хотели ние няма да ви предложим преса за панталони, шоколадчета на
възглавницата, купчина тоалетни принадлежности и други ненужни неща. При нас нещата са прости – ние разбираме, че
всичко, от което се нуждаете, е спокойно място за почивка и сън. Това поддържа цените ни ниски и сме в състояние да
ви предложим много хубава стая и много по-евтина от другите хотели.
Давам под наем самостоятелни единични, двойни и тройни много луксозни обзаведени
стаи в нова сграда в Княжево. Стаите са с по 2 легла или спални. Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за единична
стая на месец 350 лв., цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 40 лв, за двойна стая 50 лв,
почивките са само30лв. В цената влизат всички консумативи - ток , топла вода , парно , кабелна , интернет, чaршафи,
почистване.
Тел. За контакт: 02/4812120; 0888316509. www.hostel-taiti.com;
http://obiavidnes.com/obiava/80950/noshtuvki-v-luksozen-hostel-v-knyajevo

ХОТЕЛСКИ СТАИ ПОД НАЕМ НА ИЗГОДНИ ЦЕНИ, МОЖЕ И МЕСЕЧЕН НАЕМ
Всичко от което имате нужда за добрия сън,. Нашият хостел е оборудван с всичко, от което имате нужда за добрия ви
сън,та дори и повече. За разлика от други хотели ние няма да ви предложим преса за панталони, шоколадчета на
възглавницата, купчина тоалетни принадлежности и други ненужни неща. При нас нещата са прости – ние разбираме, че
всичко, от което се нуждаете, е спокойно място за почивка и сън. Това поддържа цените ни ниски и сме в състояние да
ви предложим много хубава стая и много по-евтина от другите хотели.
Давам под наем самостоятелни единични, двойни и тройни много луксозни обзаведени
стаи в нова сграда в Княжево. Стаите са с по 2 легла или спални. Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за единична
стая на месец 350 лв., цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 40 лв, за двойна стая 50 лв,
почивките са само30лв. В цената влизат всички консумативи - ток , топла вода , парно , кабелна , интернет, чaршафи,
почистване.
Тел. За контакт: 02/4812120; 0888316509. www.hostel-taiti.com;
http://obiavidnes.com/obiava/80949/hotelski-stai-pod-naem-na-izgodni-ceni-moje-i-mesechen-naem
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ЛУКС СТАИ ПОД НАЕМ НА ИЗГОДНИ ЦЕНИ
Всичко от което имате нужда за добрия сън,. Нашият хостел е оборудван с всичко, от което имате нужда за добрия ви
сън,та дори и повече. За разлика от други хотели ние няма да ви предложим преса за панталони, шоколадчета на
възглавницата, купчина тоалетни принадлежности и други ненужни неща. При нас нещата са прости – ние разбираме, че
всичко, от което се нуждаете, е спокойно място за почивка и сън. Това поддържа цените ни ниски и сме в състояние да
ви предложим много хубава стая и много по-евтина от другите хотели.
Давам под наем самостоятелни единични, двойни и тройни много луксозни обзаведени
стаи в нова сграда в Княжево. Стаите са с по 2 легла или спални. Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за единична
стая на месец 350 лв., цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 40 лв, за двойна стая 50 лв,
почивките са само30лв. В цената влизат всички консумативи - ток , топла вода , парно , кабелна , интернет, чaршафи,
почистване.
Тел. За контакт: 02/4812120; 0888316509. www.hostel-taiti.com;
http://obiavidnes.com/obiava/80948/luks-stai-pod-naem-na-izgodni-ceni

МЕСЕЧНИ И СЕДМИЧНИ НАЕМИ ОТ ХОСТЕЛ ТАИТИ
Всичко от което имате нужда за добрия сън,. Нашият хостел е оборудван с всичко, от което имате нужда за добрия ви
сън,та дори и повече. За разлика от други хотели ние няма да ви предложим преса за панталони, шоколадчета на
възглавницата, купчина тоалетни принадлежности и други ненужни неща. При нас нещата са прости – ние разбираме, че
всичко, от което се нуждаете, е спокойно място за почивка и сън. Това поддържа цените ни ниски и сме в състояние да
ви предложим много хубава стая и много по-евтина от другите хотели.
Давам под наем самостоятелни единични, двойни и тройни много луксозни обзаведени
стаи в нова сграда в Княжево. Стаите са с по 2 легла или спални. Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за единична
стая на месец 350 лв., цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 40 лв, за двойна стая 50 лв,
почивките са само30лв. В цената влизат всички консумативи - ток , топла вода , парно , кабелна , интернет, чaршафи,
почистване.
Тел. За контакт: 02/4812120; 0888316509. www.hostel-taiti.com;
http://obiavidnes.com/obiava/80947/mesechni-i-sedmichni-naemi--ot-hostel-taiti

МЕСЕЧНИ И СЕДМИЧНИ НАЕМИ ОТ ХОСТЕЛ ТАИТИ
Всичко от което имате нужда за добрия сън,. Нашият хостел е оборудван с всичко, от което имате нужда за добрия ви
сън,та дори и повече. За разлика от други хотели ние няма да ви предложим преса за панталони, шоколадчета на
възглавницата, купчина тоалетни принадлежности и други ненужни неща. При нас нещата са прости – ние разбираме, че
всичко, от което се нуждаете, е спокойно място за почивка и сън. Това поддържа цените ни ниски и сме в състояние да
ви предложим много хубава стая и много по-евтина от другите хотели.
Давам под наем самостоятелни единични, двойни и тройни много луксозни обзаведени
стаи в нова сграда в Княжево. Стаите са с по 2 легла или спални. Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за единична
стая на месец 350 лв., цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 40 лв, за двойна стая 50 лв,
почивките са само30лв. В цената влизат всички консумативи - ток , топла вода , парно , кабелна , интернет, чaршафи,
почистване.
Тел. За контакт: 02/4812120; 0888316509. www.hostel-taiti.com;
http://obiavidnes.com/obiava/80946/mesechni-i-sedmichni-naemi--ot-hostel-taiti

НОЩУВКИ в луксозен хостел в Княжево
Всичко от което имате нужда за добрия сън,. Нашият хостел е оборудван с всичко, от което имате нужда за добрия ви
сън,та дори и повече. За разлика от други хотели ние няма да ви предложим преса за панталони, шоколадчета на
възглавницата, купчина тоалетни принадлежности и други ненужни неща. При нас нещата са прости – ние разбираме, че
всичко, от което се нуждаете, е спокойно място за почивка и сън. Това поддържа цените ни ниски и сме в състояние да
ви предложим много хубава стая и много по-евтина от другите хотели.
Давам под наем самостоятелни единични, двойни и тройни много луксозни обзаведени
стаи в нова сграда в Княжево. Стаите са с по 2 легла или спални. Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за единична
стая на месец 350 лв., цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 40 лв, за двойна стая 50 лв,
почивките са само30лв. В цената влизат всички консумативи - ток , топла вода , парно , кабелна , интернет, чaршафи,
почистване.
Тел. За контакт: 02/4812120; 0888316509. www.hostel-taiti.com;
http://obiavidnes.com/obiava/80945/noshtuvki-v-luksozen-hostel-v-knyajevo
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15.6" (39.62 cm) HP ProBook 650 (H5G75EA)
15.6" (39.62 cm) HP ProBook 650 (H5G75EA), двуядрен Intel® Core™ i5 4200M 2.5/3.1 GHz, HD LED Display (DisplayPort),
4GB, 500GB, 4x USB3.0, Windows 7/8 Pro, 2.45kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/80944/156-3962-cm-hp-probook-650-h5g75ea

РАЗПРОДАЖБА на специални химикали за преписване на изпит
Притеснявате се да преписвате на изпит? Имате много теми, а нямате време да се подготвите за всичките? Вече има
решение на проблема - химикалка с невидимо мастило. Открийте най-лесния и евтин начин за преписване на изпит, без
никой да ви види.
Квесторите и учителите не подозират, че химикалът в ръката ви е всъщност решението на изпита ви! Осветявайки UV
текста, той става видим и ясно четлив за вас.
http://www.gadgetstore.ovo.bg
Skype: marti_1987
Мтел: 0883 33 88 92
Виваком: 0878 33 88 72
http://obiavidnes.com/obiava/80943/razprodajba-na-specialni-himikali-za-prepisvane-na-izpit

Антицелулитен вибромасажор Релакс Тон
Антицелулитен вибромасажор Релакс Тон
“MANIPOL BODY”- УРЕД ЗА РЕЛАКСИРАЩ И АНТИЦЕЛУЛИТЕН МАСАЖ
Основни функции на масажора “MANIPOL BODY”
- Релаксиращ масаж в дълбочина, основан на принципите на „шиатсу” технологията, който премахва болките в
раменете, врата и гърба
- Разгражда целулита и мастните натрупвания и подпомага мастния метаболизъм чрез подобряване на
кръвоснабдяването
- Допълнителни приставки за масаж, пилинг и релакс
- Компактен размер
Уредът има иновативен патентован дизайн – ексцентрично въртяща се централна ос, която осигурява над 2500
вибрации в минута.
Това позволява проникване на масажните вълни дълбоко в мускулите като унищожава ненужните мазнини.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/80942/anticeluliten-vibromasajor-relaks-ton

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!
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Маркучът е изработен от висококачествен материал, който го прави здрав и в същото време много гъвкав.
Дебелите стени осигуряват надеждност и дълъг живот на материала.
Градински "магически" маркуч - характеристика:
Размери: 8м./22.5м.
Тегло: 1 кг.
Произход: Китай
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/80941/magic-ex-hose-markuch-eks-hos--magicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-

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/80940/terapevtichen-aparat-za-povliyavane-na-diskopatii

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.;
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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/80939/detoksikator

Масажна-масажираща седалка
Масажна-масажираща седалка
Масажиращата седалка осигурява успокояващ и тонизиращ масаж на гърба,
кръста и бедрата, премахва болките в мускулите чрез китайските методи "Шиатсу масаж"
за разлика от традиционните вибрации, използвани при другите подобни масажори.
Масажорът е уникален със своята масажираща глава, която се движи под повърхността на седалката
и осъществява масаж имитиращ натиска на палците, който е основен похват при масажа "Шиатсу".
Неповторимо е усещането, създадено от механичното движение по предварително зададена траектория
на масажиращата глава. Предлагат се различни степени на интензивност за различните области на тялото: долната
част на бедрата,
кръста и гърба. Масажиращата седалка е единствения продукт на българския пазар,
създаден и използван в Северна Америка за рехабилитация на хора с проблеми в
опорнодвигателния апарат. Масажорът се захранва от електрическата мрежа,
но може да се използва и в автомобил, като захранването се извършва от гнездото на запалката.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/80938/masajna-masajirashta-sedalka

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

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!
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burzikrediti.bg тел: 0877 99 99 60
http://obiavidnes.com/obiava/77273/lesni-i-byrzi-pari-onlayn-ot-burzikreditibg-samo-za-vas-ot-500-do-1500-lv

Бързи кредити от 500 до 1500 лв само за 15минути.burzikrediti.bg
Супер Бързи кредити от 500 до 1500 лв само на burzikrediti.bg
Срещу лична карта!
Вноските са месечни.
Без такса обработка.
Одобрение до 15 минути!
Тел: 0877 99 99 60
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/79313/byrzi-krediti-ot-500-do-1500-lv-samo-za-15minutiburzikreditibg

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

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

15.6" (39.62 cm) HP ZBook 15 (F0U63EA)
15.6" (39.62 cm) HP ZBook 15 (F0U63EA), четириядрен Haswell Core i7 4700MQ 2.4/3.4 GHz, FULL HD LED Display &
NVIDIA Quadro K1100M 2GB GDDR5 (DisplayPort), 8GB, 750GB, 2x USB3.0, Windows 7/8 Pro, 2.93kg, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/80937/156-3962-cm-hp-zbook-15-f0u63ea

КУПУВАМЕ ФИРМИ-Покупко - Продажба На Бизнес
INVESTCONSULT GROUP-Продажба на фирма-Оказваме съдействие за прехвърляне на фирми със задължения.
Ако Вашата фирма има каквито и да било задължения , включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за
ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към доставчици и други контрагенти,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 ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ЮРИДИЧЕСКА,ФИНАНСОВА И СОЛИДАРНА
ОТГОВОРНОСТ,В РАМКИТЕ НА ЕДИН ЧАС.
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ.
В случай, че имате въпроси, относно продажбата на Вашата фирма, можете да се свържете с нас на посочения
телефон, за да договорим точен ден и час за среща. Ако вземете решение да извършим вписване в Търговския регистър на

Страница 51/122

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

18.05.2014

продажбата на Вашата фирма, консултацията ще бъде безплатна.
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/80936/kupuvame-firmi-pokupko---prodajba-na-biznes

INVESTCONSULT GROUP-Продажба на фирма-Оказваме съдействие за прехвърляне на фирми
със задължения.
INVESTCONSULT GROUP-Продажба на фирма-Оказваме съдействие за прехвърляне на фирми със задължения.
Ако Вашата фирма има каквито и да било задължения , включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за
ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към доставчици и други контрагенти,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 ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ЮРИДИЧЕСКА,ФИНАНСОВА И СОЛИДАРНА
ОТГОВОРНОСТ,В РАМКИТЕ НА ЕДИН ЧАС.
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ.
В случай, че имате въпроси, относно продажбата на Вашата фирма, можете да се свържете с нас на посочения
телефон, за да договорим точен ден и час за среща. Ако вземете решение да извършим вписване в Търговския регистър на
продажбата на Вашата фирма, консултацията ще бъде безплатна.
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/80935/investconsult-group-prodajba-na-firma-okazvame-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firm

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/80934/detektivska-agenciya-diskret-ruse-shumen-veliko-tyrnovo

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.
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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/80933/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-pazardjik-plovdiv-sliven-haskovo-yambol-

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/80932/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

17.3" (43.94 cm)
17.3" (43.94 cm), HP ZBook 17 (F0V49EA),четириядрен Haswell Core i7 4800MQ 2.7/3.7 GHz, FULL HD LED Display &
Quadro K3100M 4GB DDR5 (DisplayPort), 8GB, 256 GB SSD, 2x USB3.0, Windows 7/8 Pro, 3.41kg, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/80931/173-4394-cm

7.9" (20.07 cm) ACER Iconia A1-810 (NT.L2MEE.003)
7.9" (20.07 cm) ACER Iconia A1-810 (NT.L2MEE.003), таблет, златист, GPS, мулти-тъч сензорен IPS LED екран,
четириядрен MTK8125T 1.2GHz, 1GB RAM, 16GB вградена памет, 802.11n, bluetooth, microHDMI, Android 4.2, 410g., 2г.
гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/80930/79-2007-cm-acer-iconia-a1-810-ntl2mee003

8.1" (20.57cm) ACER Iconia W3-810 (NT.L1JEX.008)
8.1" (20.57cm) ACER Iconia W3-810 (NT.L1JEX.008), таблет, бял, мулти-тъч сензорен LED екран, двуядрен Intel® Atom™
Z2760 1.8GHz, 2GB RAM, 64GB вградена памет, 802.11n, bluetooth, HDMI, Windows8 & Office Home&Studen 2013, 540g., 2г.
гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/80929/81-2057cm-acer-iconia-w3-810-ntl1jex008

7" (17.78 cm) Asus MeMO Pad HD7
7" (17.78 cm) Asus MeMO Pad HD7, таблет, тъмно-сив, четириядрен ARM Cortex-A7 1.2GHz, сензорен IPS екран, 1GB RAM,
8GB вградена памет & microSD слот, 802.11n, 2x camera, Android 4.2, 303g., 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/80928/7-1778-cm-asus-memo-pad-hd7

7" (17.78 cm) DELL Venue 7 (DELL01568)
7" (17.78 cm) DELL Venue 7 (DELL01568), таблет, GPS, двуядрен Intel® Atom™ Z2560 1.6GHz, мулти-тъч IPS сензорен
екран, WiFi, bluetooth, 8GB & SDHC слот, Android 4.2, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/80927/7-1778-cm-dell-venue-7-dell01568

ASUS Echelon Gaming Mouse Pad
ASUS Echelon Gaming Mouse Pad, 35.5 x 25.4 cm
http://obiavidnes.com/obiava/80926/asus-echelon-gaming-mouse-pad
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ASUS Echelon Laser Gaming Mouse
ASUS Echelon Laser Gaming Mouse, лазерна (5600dpi), 8 програмируеми бутона, тежести, макроси, USB
http://obiavidnes.com/obiava/80925/asus-echelon-laser-gaming-mouse

AMD 5450
AMD 5450, 1GB, Asus EAH5450 Silent/DI/1GD3(LP), безвентилаторно охлаждане, PCI-E, DDR3, 64bit, HDMI & DVI
http://obiavidnes.com/obiava/80924/amd-5450

Creative Sound Blaster Audigy FX
Creative Sound Blaster Audigy FX, 5.1, PCI-E
http://obiavidnes.com/obiava/80923/creative-sound-blaster-audigy-fx

Creative Sound Blaster Audigy RX 7.1
Creative Sound Blaster Audigy RX 7.1, PCI-E, optical out (TOSLINK)
http://obiavidnes.com/obiava/80922/creative-sound-blaster-audigy-rx-71

Creative Sound Blaster Play!
Creative Sound Blaster Play!, USB
http://obiavidnes.com/obiava/80921/creative-sound-blaster-play

Bloody B120
Bloody B120, подсветка, USB
http://obiavidnes.com/obiava/80920/bloody-b120

Genius KM-110X
Genius KM-110X, комплект клавиатура & оптична мишка (800dpi), черни, USB
http://obiavidnes.com/obiava/80919/genius-km-110x

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/80918/remont-i-zidane-na-balkoni---promocionalni-ceni

21.5" (54.61cm) ASUS VS229HV
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21.5" (54.61cm) ASUS VS229HV, IPS панел, FULL HD LED, 80 000 000:1, 5ms, HDMI & DVI
http://obiavidnes.com/obiava/80917/215-5461cm-asus-vs229hv

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/80916/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/80915/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/80914/remont-i-boyadisvane-na-vhodove---ceni-ot-890-lv
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Интериорни врати София ниски цени
Входни врати в София на реални цени с наличност на склад Borman.Biz - фирма Борман Комерс, улица „Стоян
Михайловски“ N8, п.К. 1164 София , телефон: 02 868 9999. Очакваме Ви!
http://obiavidnes.com/obiava/80913/interiorni-vrati-sofiya-niski-ceni

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/80912/detektivska-agenciya-foks-detektivski-uslugi--plovdiv-pazardjik-haskovo

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.
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Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител
, Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и
ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи !
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
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/80911/kupuvame-biznes---firmi-sys-zadyljeniya-i-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

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/80910/detektivski-uslugi-ot-detektivska-agenciya-foks-burgas
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"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/80909/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas

"КУПУВАМЕ" ЕООД, ООД, СД, 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 !
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Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост, съдебни
изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС,
ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител
, Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и
ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи !
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
noveconsultvt.blogspot.com
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
http://obiavidnes.com/obiava/80908/kupuvame-eood-ood-sd-ad-ead-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-z

24" (60.96cm) ASUS VK248H
24" (60.96cm) ASUS VK248H, FULL HD LED, 50 000 000:1, 2ms, HDMI & DVI, webcam, колонки, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/80907/24-6096cm-asus-vk248h

24" (60.96cm) BenQ GL2450HE
24" (60.96cm) BenQ GL2450HE, FULL HD LED, 12 000 000:1, 5ms, HDMI & DVI, колонки, TCO 5.0, 3г
http://obiavidnes.com/obiava/80906/24-6096cm-benq-gl2450he

27" (68.58 cm) Dell P2714T
27" (68.58 cm) Dell P2714T, сензорен IPS Panel, FULL HD LED, 8ms, 8 000 000:1, 270 cd/m2, HDMI (MHL), Display Port
http://obiavidnes.com/obiava/80905/27-6858-cm-dell-p2714t

Детска проходилка Smile Nano
Препоръчителна възраст: над 6 месеца
Тегло: 5 кг.
Тексилна част: лестно почистваща
Продукта е изработен от: пластмаса, стомана
Линк към продукта: http://www.sladkobebe.com/shezlongi-prohodilki/273-detska-prohodilka-smile-moni.html
http://obiavidnes.com/obiava/80904/detska-prohodilka-smile-nano

Готова дипломна работа - религиозен туризъм
Продавам дипломна работа на тема „Религиозен туризъм в България”. Цена – по споразумение. Иванова - 0889378550
http://obiavidnes.com/obiava/80075/gotova-diplomna-rabota---religiozen-turizym
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Дипломни работи, курсови работи, реферати - туризъм
Предлагам индивидуално разработване на реферати, курсови работи, казуси, дипломни работи в област туризъм. Имам
богат практически опит – входящ и изходящ туризъм, създаване на туристически продукт и маршрут, нормативна база,
ценообразуване, промотиране на дестинация. Владея немски и английски език. Цена – по споразумение. Иванова 0889378550
http://obiavidnes.com/obiava/80903/diplomni-raboti-kursovi-raboti-referati---turizym

19" (48.26cm) IIYAMA PLC1911S-B3 (5:4)
19" (48.26cm) IIYAMA PLC1911S-B3 (5:4), LED, 5 ms, 1000:1, 250 cd/m2, колонки, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/80902/19-4826cm-iiyama-plc1911s-b3-54

Кошара Dream 'n Play N
- Комфортен модел, удобен за използване както в къщи,така и при пътуване;
- Компактна и практична сгъваема кошара с иновативен дизайн;
- Бързо и лесно сгъване и разгъване;
- С две нива;
- С 4 стабилни крачета за още по-голяма безопасност;
- Изработена от 100% найлон, който е лесен за почистване;
- Подходяща за деца с тегло не повече от 15 кг;
Линк
към
http://www.sladkobebe.com/bebeshki-legla-i-koshari/880-detski-legla-bebeshka-koshara-dreamn-play-n-hauck.html

продукта:

http://obiavidnes.com/obiava/80901/koshara-dream-n-play-n

Сглобяеми къщи EasyHome
В случай, че искате, нашата фирма можем да да ви продадем модерна сглобяема къща ! Прибегнете до съдействието на
Фирма Easyhome - превърни желанията си !
http://obiavidnes.com/obiava/80900/sglobyaemi-kyshti-easyhome

11.6" (29.46 cm) HP EliteBook 2170p (C5A37EA)
11.6" (29.46 cm) HP EliteBook 2170p (C5A37EA), двуядрен Intel® Core™ i5-3437U 1.9/2.9 GHz, HD LED Display (DisplayPort),
4GB, 500GB, 2x USB3.0, Windows 7/8 Pro, 1.33kg, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/80899/116-2946-cm-hp-elitebook-2170p-c5a37ea

11.6" (29.46 cm) HP EliteBook 810 (F1N28EA)
11.6" (29.46 cm) HP EliteBook 810 (F1N28EA), двуядрен Intel® Core™ i5 4200U 1.6/2.6Ghz, сензорен HD LED Display
(DisplayPort), 4GB, 128GB SSD, USB3.0, Windows 8.1, 1.40kg, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/80898/116-2946-cm-hp-elitebook-810-f1n28ea

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/80897/30-50-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/80896/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

14.0" (35.56 cm) HP EliteBook 840 (LY543EA)
14.0" (35.56 cm) HP EliteBook 840 (LY543EA), 3G (HSPA+), двуядрен Intel® Core™ i7 4600U 2.1/3.3Ghz, HD+ LED Display
(DisplayPort), 8GB, 180GB SSD, 4x USB3.0, Windows 7/8 Pro, 1.48kg, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/80895/140-3556-cm-hp-elitebook-840-ly543ea

Преводачески услуги – стандартни, бързи и експресни
Преводаческа агенция Нов Век извършва стандартни, бързи и експресни преводи на Английски, Немски, Турски, Гръцки,
Португалски, Френски, Италиански, Испански, Арабски, Китайски, Иврит и много други езици. Заверки на преводи на
документи от чужбина и ЛЕГАЛИЗАЦИЯ на актове за раждане, дипломи, академични справки, нотариални актове,
медицински документи, свидетелства за съдимост, съдебни решения и други във всички държавни институции и
чуждестранни посолства в Република България.
гр. София, бул. Васил Левски 1Б
тел: 02 49 00 756
моб.тел.: 0895 60 71 50
E - mail: sofia@nov-vek.org
Уеб страница: www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/80894/prevodacheski-uslugi--standartni-byrzi-i-ekspresni

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/80893/3d-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/80892/3d-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/80891/3d-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
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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/80890/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

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/80889/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/80888/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/80887/video-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientski-balov

Курс по португалски език за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по португалски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1500 - 1800 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на португалски език.
Продължителност 50 часа, два пъти седмично (понеделник и сряда) от 18.30 до 20.30 часа. Цена 160 лв. Начало:
19.05.2014г
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/80886/kurs-po-portugalski-ezik-za-nachinaeshti

Via Trayana
Хотел „ВИА ТРАЯНА“
Топ оферта
Подарете на близките си и на себе си няколко дена спокойствие и незабравими изживявания сред красотата
Троянския балкан.
2 нощувки-37лв.на човек на ден.
3 нощувки-35лв.на човек на ден
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5 и повече нощувки-32лв.на ден на човек.
Цената включва:
Закуска по избор или блок маса
Обяд по избор от обедното меню.
Супи-пилешка,топчета,шкембе,гъбена,таратор, агнешка дроб чорба,зеленчукова,картофена крем супа,
Готвено-боб с кюфтета,пиле с ориз,пиле с картофи,пиле по градинарски,пиле кебап,мусака,винен кебап,агнешка дроб
сърма,свинско със зеле,пълнени чушки и кюфтета по чирпански ,свинско по манастирски,телешко с грах,телешки гювеч и
др.
Вечеря :кюфтета-3бр с пържени картофи,кебапчета-3бр.с домашна г-ра, кърначе с варени картофи,пил.пържола от
бут със зеле с морков,кашкавал пане със зеленчукова г-ра,шницел от кайма със задушени зеленчуци,гювече/сирене по
шопски или тарикатско/,омлет по избор с мешана г-ра.и др,пържола от врат,свински или пилешки шишчета,печено
пилешко бутче,
Цената включва нощувка,застраховка и курортна такса.
Използване на безжичен интернет. Използване на фитнес центъра.
Безплатен паркинг.
Хотелът разполага със СПА-център.
Деца до 2г. – безплатно.
Деца от 2 до 12г. – 12лв. на ден ( с включена храна ) при двама пълноправно плащащи.При настаняване на възрастен
+дете детето заплаща 75% от цената за възрастен.
Дете от 2 до 12г.без храна заплаща 5лв.на ден при двама пълноправно плащащи.
Доплащане за студио и апартамент – 20лв. на ден.
Доплащане за възрастен настанен на допълнително легло-30лв.на ден.
Единична стая 45лв. на ден!
За контакти:06969/2282-рецепция:0878973939
http://obiavidnes.com/obiava/80885/via-trayana

Via Trayana
Хотел Виа Траяна се намира в местността Беклемето /Троянския проход/ на около 1300 м. надморска височина и на 18
км. oт гр. Троян. Разположен сред прекрасната природа на Троянския Балкан и в близост до Национален парк Централен
Балкан. Хотелът е великолепно място за активна почивка, бизнес срещи, семинари и семейни почивки.
Хотелът разполага с общо 25 стаи, от които 10 стандартни стаи, 9 комфортни стаи, 3 студия, 3 апартамента. Всяка
стая е стилно обзаведена и разполага с кабелна телевизия, телефон, сешоар, душ/ вана, интернет и тераса от която се
разкрива чудесна гледка от Троянския балкан.
Ценова листа за детски лагер за 2014г.
Програма/ Престой 1 или 2 нощувки 3 или повече нощувки
FB c анимация 30 27
FB без анимация 26 23
HB 23 BB 21 Цените са на дете на ден, в лева, с включени туристическа такса, застраховка и ДДС. Цената на офертата е нетна. В
цената се включва още безплатно ползване на паркинг, басейн и WiFi.
Настаняването е по двама,трима,четирима според вида на стаите.
На всеки 10 деца се полага един ръководител безплатно и медицинско лице безплатно..
Офертата е валидна за деца до 7-ми клас.
Възможност за организиране на детска дискотека-цена 2 лв/дете.
Лице за контакт: Николай Дончев

Примерна програма за детски лагер „Зелено училище”
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Първи ден: Настаняване : след 15 часа.Групите започват с вечеря ,а в деня на заминаването, обяда е сух пакет.
Запознаване с планината и правилата за движение и пребиваване в нея.Начално обучение по ориентиране в непозната
местност с карта и компас.Отборно състезание по ориентиране и спортни игри.
Втори ден: Поход – в зависимост от метеорологичните условия и възраста на децата ще изберем един от трите
варианта:
1. По пътя на Еделвайса – целодневен поход със сух пакет през резерват ''Козя стена'' до едноименната хижа и
връщане.Запознаване на децата с флората и фауната на резервата и легендата за еделвайса
2. По стъпките на Крали Марко – целодневен поход със сух пакет или обяд на хижа Дерменка или заслон “Орлово гнездо“,
запознаване на децата със легендата за Крали Марко и резерват ''Стенето''.
3. Поход по римския път ''Виа Траяна'' – целодневен поход със сух пакет по пътя на римските легиони. Запознаване на
децата със историята на ''Виа Траяна'' и Арката на Свободата.
Трети ден: Посетете:katerichka-troyan.com .Посещение на атракционен въжен парк ''Катеричка''.Логически и спортни
игри.
Четвърти ден:Поход по един от трите маршрута,различен от втория ден.
Пети ден:
Състезание по майсторско управление на планински велосипед, отборно опъване на палатки за време, палене на огън в
планината, оказване на първа помощ в планината, направа на импровизирана носилка, ориентиране по азимут.
Шести ден:
Спортен празник:
• стрелба по мишена с еърсофт оръжие
• стрелба с лък
• щафетни игри
• логически задачи
Обявяване на класирането и връчване на грамоти.
Забележка: *Последователноста на заниманията по дни ще бъдат съобразени с метеорологичните условия. При
продължително лошо време предвиждаме допълнителни занимания на закрито в конферентната зала на хотела и базата
на парк”Катеричка”.
Меню /Менютата се избират от Вас/
Закуска:
1. Краве масло, конфитюр, сирене, колбас,краставица, хляб
2. Пържени филии, конфитюр, сирене
3. Домашни мекици, сирене, конфитюр
4. Варено яйце,домат,кашкавал, краве масло, шунка
5. Принцеси с шунка и кашкавал
6. Макарони със сирене
7. Принцеса с кайма и кашкавал
8.Домашен тутманик
9.Домашна баница
Към всяка закуска чаша чай.
Обяд: Супи
Пилешка, Топчета, Зеленчукова, Гъбена, Таратор, от свинско месо, Боб, Леща,Картофена ,от пресни тиквички.
Основни ястия
Пълнени чушки, Мусака, Пиле с ориз, Пиле с картоф, Винен кебап, Свинско със зеле, Кюфтета по чирпански,Руло
„Стефани”,Пиле фрикасе,Огретен от картофи,Пиле-кебап,Пиле по градинарски,Свинско с грах,Боб с
кюфтета,Кюфтета с бял сос
Десерти
Ябълка, Портокал, Банан, Праскова, Диня, Мляко с ориз, Крем ванилия, Крем какао, Домашна бисквитена торта,
Палачинка с шоколад, Сладолед,Мъфини,Домашен сладкиш,Макарони на фурна
Вечеря:
Кебапчета (2 броя), Кюфтета (2 броя), Кърначе, , Кашкавал пане, Печено бутче, Пилешка пържола от бут,Фрикадели от
кайма.
Гарнитури:
Пържени картофи, Картофена салата, Зеле с моркови, Задушен ориз, Картофено пюре, Зеленчукова гарнитура ,Ризото.
http://obiavidnes.com/obiava/80884/via-trayana

Via Trayana
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Пакет ваканция
Хотел”Виа Траяна”
Ви предлага на база ВВ
-пакет 2 нощувки
•
•
•
•
•

стая за двама – 100 лв
студио за двама – 130 лв
апартамент за двама – 150 лв
ВИП апартамент за двама – 320лв
единична стая – 60 лв

Доплащане за всяка следваща нощувка:
• стая за двама – 50 лв
• студио за двама – 65 лв
• апартамент за двама – 75лв
• ВИП апартамент – 160лв
• единична стая – 30 лв
За дете до 2г.е безплатно.
За дете от 2г. до 12г. - 5лв. на ден.
Доплащане за трети възрастен в стая - 30лв. на ден.
Пакета включва:
.Свободен достъп до фитнес център и безжичен интернет.
.Безплатно ползване на басейн и шезлонг.
.Застраховка,курортна такса и ДДС.
.Безплатен паркинг.
За повече информация-тел.069692282,0878973939
http://obiavidnes.com/obiava/80883/via-trayana

Курс по фински език за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по фински език, първо ниво по системата Suomen Kielen Alkeisoppikirja. В
процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда
необходимата лексика и граматика и акцентира върху уменията за изразяване. Часовете се провеждат вторник и петък
от 18.30 до 20.30 часа, всичко 60 учебни часа. Цената на курса е 200 лева. Начало: 20.05.2014г.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/80882/kurs-po-finski-ezik-za-nachinaeshti

14.0" (35.56 cm) HP EliteBook 8470w (LY543EA)
14.0" (35.56 cm) HP EliteBook 8470w (LY543EA), четириядрен Intel® Core™ i7-3630QM 2.4GHz, HD+ LED Display & AMD
FirePro M2000 1GB (DisplayPort), 8GB, 750GB, 2x USB3.0, Windows 7/8 Pro, 2.25kg, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/80881/140-3556-cm-hp-elitebook-8470w-ly543ea

Водоустойчив Шперплат за кофраж директен вносител - WWW.SHPERPLAT.COM Планет Строй 2008 ООД е директен вносител на
------- ВОДОУСТОЙЧИВ ШПЕРПЛАТ - 1-во качество, топола, черен и кафяв филм, фенолово WBP лепило:
с размери:
18х1220х2440мм;
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20х1220х2440мм;
21х1220х2440мм.
------- ОСБ /OSB/ плоскости:
9х1220х2440мм
11х1220х2440мм
15х1220х2440мм
18х1220х2440мм
ЗА КОЛИЧЕСТВА - ДОСТАВКИ В ЦЯЛАТА СТРАНА!
Складови бази във Варна и София:
гр. София – Склад София
тел./факс: 02/ 994 55 38; тел: 0886075474
гр. Варна, ЗПЗ, в двора на Складова база „Варна Комерс” –
/Терснаб/ - Склад № 6
тел./факс: 052/ 727 003, тел: 0885360315
www.shperplat.com
www.vodoustoichivshperplat.com
www.osbbg.com
http://obiavidnes.com/obiava/80880/vodoustoychiv-shperplat-za-kofraj-direkten-vnositel---wwwshperplatcom--

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

Фонетика

·

Разговор

·

Четене

·

Слушане

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

общ курс по български

·

бизнес курс

·

разговорен курс за усъвършенстване на езиковите умения .

Продължителността на обучение за всяко ниво е 30 учебни часа / 15 академични / . два пъти в седмицата – 2 месеца .
Цената на академичен час / два учебни / е 20 лева.
При завършване на всяко ниво , се издава удостоверение , в което са посочени броят часове и нивото на езикова
компетентност на всеки курсист .
Всички учебни материали са включени в цената .
За повече информация :
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/80879/bylgarski-ezik-za-chujdenci

Бизнес английски- ПЪРВО ниво
Езикова школа Абилити организира обучение по бизнес английски - ПЪРВО ниво – индивидуално и в малки групи .
Часовете са съобразени със свободното време на курсистите . Занятията се провеждат по системата Market Leader –
Elementary .
Цена 250 лв.Продължителност -50 учебни часа. В цената не е включена цената на учебника .
Предлагаме квалифицирани препсдаватели , аудио и видео уроци.
За повече информация :
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/80878/biznes-angliyski--pyrvo-nivo

КУПУВАМЕ ФИРМИ-Покупко - Продажба На Бизнес
INVESTCONSULT GROUP-Продажба на фирма-Оказваме съдействие за прехвърляне на фирми със задължения.
Ако Вашата фирма има каквито и да било задължения , включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за
ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към доставчици и други контрагенти,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 ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ЮРИДИЧЕСКА,ФИНАНСОВА И СОЛИДАРНА
ОТГОВОРНОСТ,В РАМКИТЕ НА ЕДИН ЧАС.
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ.
В случай, че имате въпроси, относно продажбата на Вашата фирма, можете да се свържете с нас на посочения
телефон, за да договорим точен ден и час за среща. Ако вземете решение да извършим вписване в Търговския регистър на
продажбата на Вашата фирма, консултацията ще бъде безплатна.
INVESTCONSULT GROUP
За контакти от цялата страна: Тел.0897558320
За повече информация за услугите които предлагаме на сайта ни http://www.investconsultgroup.eu/
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http://obiavidnes.com/obiava/80877/kupuvame-firmi-pokupko---prodajba-na-biznes

INVESTCONSULT GROUP-Продажба на фирма-Оказваме съдействие за прехвърляне на фирми
със задължения.
INVESTCONSULT GROUP-Продажба на фирма-Оказваме съдействие за прехвърляне на фирми със задължения.
Ако Вашата фирма има каквито и да било задължения , включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за
ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към доставчици и други контрагенти,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 ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ЮРИДИЧЕСКА,ФИНАНСОВА И СОЛИДАРНА
ОТГОВОРНОСТ,В РАМКИТЕ НА ЕДИН ЧАС.
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ.
В случай, че имате въпроси, относно продажбата на Вашата фирма, можете да се свържете с нас на посочения
телефон, за да договорим точен ден и час за среща. Ако вземете решение да извършим вписване в Търговския регистър на
продажбата на Вашата фирма, консултацията ще бъде безплатна.
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/80875/investconsult-group-prodajba-na-firma-okazvame-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firm

INVESTCONSULT GROUP-Продажба на фирма-Оказваме съдействие за прехвърляне на фирми
със задължения.
INVESTCONSULT GROUP-Продажба на фирма-Оказваме съдействие за прехвърляне на фирми със задължения.
Ако Вашата фирма има каквито и да било задължения , включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за
ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към доставчици и други контрагенти,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 ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ЮРИДИЧЕСКА,ФИНАНСОВА И СОЛИДАРНА
ОТГОВОРНОСТ,В РАМКИТЕ НА ЕДИН ЧАС.
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ.
В случай, че имате въпроси, относно продажбата на Вашата фирма, можете да се свържете с нас на посочения
телефон, за да договорим точен ден и час за среща. Ако вземете решение да извършим вписване в Търговския регистър на
продажбата на Вашата фирма, консултацията ще бъде безплатна.
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/80874/investconsult-group-prodajba-na-firma-okazvame-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firm

Френски език - Индивидуално обучение
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуално обучение по Френски език в удобно за Вас време. Предлагаме
посещения и в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи , като се използват и допълнителни
материали, съобразени с нуждите на обучаващите се. Предлагаме различни отстъпки и възможност за разсрочено
плащане.
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Цена 10 лева на учебен час
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/80873/frenski-ezik---individualno-obuchenie

Английски език - Индивидуално обучение и в малки групи
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуално обучение по Английски език в удобно за Вас време. Предлагаме
посещения в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и допълнителни
материали, съобразени с нуждите на обучаващите се. Предлагаме различни отстъпки и възможност за разсрочено
плащане.
Ние предлагаме работа mо водещи учебни системи :
-общ английски – New Headway – всички нива
-общ английски с интерактивна насоченост – Cutting Edge – всички нива
- бизнес атглийски – Market leader – всички нива
-подготовка за сертификат
- подготовка за кандидат-студентски изпит
-разговорен английски – системите на Oxford University
Цена 10 лева на учебен час
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
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/80872/angliyski-ezik---individualno-obuchenie-i-v-malki-grupi

Верига пицарии “Виктория” в София
Верига пицарии Виктория в София предлагат на своите клиенти, които желаят да останат вкъщи или да не излизат от
офиса, безплатна доставка на пица и всички свои ястия. Поръчайте за дома и офиса си на телефона за безплатна
доставка на пица – 911 00.
http://obiavidnes.com/obiava/80871/veriga-picarii-viktoriya-v-sofiya

14.0" (35.56 cm) HP EliteBook Folio 9470M (H4P04EA)
14.0" (35.56 cm) HP EliteBook Folio 9470M (H4P04EA), двуядрен Intel® Core™ i5-3427U 1.80/2.80 GHz, HD LED Display
(DisplayPort), 4GB, 180GB SSD, 2x USB3.0, Windows 7/8, 1.63kg, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/80870/140-3556-cm-hp-elitebook-folio-9470m-h4p04ea

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.
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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/80869/masajna-kushetka-restpro-classic-2

Вибро плейт/Пауър плейт Фитнес уред от ново поколение
Вибро плейт/Пауър плейт Фитнес уред от ново поколение
10 минутна тренировка с ”ВИБРО ПЛЕЙТ”, замества едночасово "блъскане” по различните уреди във фитнес залите !
Това е един специален иновационен метод за тренировка – ”Whole body vibration”, който се базира на дългогодишни
международни клинични изследвания и има много широко поле на приложение
в областта на здравето, спорта и фитнеса.Той се състои в използването на бързи ритмични вибрации, които
предизвикват силни мускулни контракции,
тренирайки цялото тяло и и водещи до бързи резултати.
А те са впечатляващи и се проявяват още през първата седмица на използуване на уреда- увеличава се мускулната сила и
гъвкавост, усъвършенства се формата на тялото и мускулатурата,
намалява се подкожната мастна тъкан на местата с големи натрупва- ния,
премахва се целулита ,увеличава се виталността на организма, постига се хормонално равновесие, създава се чувсво на
телесно и психическо благосъстояние, премахва се стреса и напрежението,
повишава се метаболизма и се постига цялостно подмладяване на организма.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/80868/vibro-pleytpauyr-pleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

Уред за състаряване на алкохол Volcano Expert
Уред за състаряване на алкохол
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Volcano Expert - световен хит !
Ултразвуков уред за дезинфекция и състаряване на алкохол по японски лиценз ! 20 минути обработка с уреда, състарява
алкохола с около 1 година !
Мощното ултразвуково поле, създавано при работа на уреда гарантира: премахване на вредни интермолекулярни и
разграждане на високомолекулни съединения в алкохола; активиране процесите на естерификация, които подобряват
вкусовите качества, получавани при продължително стареене на алкохола; пълна дезинфекция и удължаване срока на
съхранение на всякакъв вид течности;
Производство : България (по японски патент) Гаранционен срок : 12 месеца
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/80867/ured-za-systaryavane-na-alkohol-volcano-expert

Найсер Дайсер Кухненско ренде - помощник на всяка домакиня
Найсер Дайсер Кухненско ренде - помощник на всяка домакиня
Имате желание да зарадвате съпругата си?
Ето имате шанс като закупите от нашият артикул -кухненско ренде.
Какви са преимуществата на кухненското ренде Найсер Дайсер Плюс?
С Найсер Дайсер работите без сълзи, без дразнене и миризми
Nicer Dicer Plus реже лесно, бързо и без усилия
Изпитвате задоволство от резултатите при всяко ползване на кухненското ренде.
Найсер Дайсер предпазва ръцете от порязване.
Безопасен за деца
Лесно режете всякакви видове плодове и зеленчуци с различни по големина форми.
Бързо и лесно нарязвате ситно зеленчуци, плодове, месо, сирене,.Може да се мие в миялна машина.Цена 59лв
1 Лесен и удобен за употреба от цялото семейство
2 Реже лесно, бързо и без усилия
3 Безопасен за деца
4 Предпазва ръцете от порязване
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/80866/nayser-dayser-kuhnensko-rende---pomoshtnik-na-vsyaka-domakinya

Мрежа против насекоми с магнити за врати
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
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
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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 100 х 210 см
- Магнитна лента
- Кабарчета
-двустранно залепващи лепенки
-Цвят черен
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/80865/mreja-protiv-nasekomi-s-magniti-za-vrati

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/80864/detektivska-agenciya-diskret-burgas-ravda-sozopol-pomorie-primorsko

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/80863/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888112075-ruse-shumen-silistra-svishtov-v

Супер Бързи кредити от 500 до 1500 лв само на burzikrediti.bg
Супер Бързи кредити от 500 до 1500 лв само на burzikrediti.bg
Срещу лична карта!
Вноските са месечни.
Без такса обработка.
Одобрение до 15 минути!
Тел: 0877 99 99 60
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/78622/super-byrzi-krediti-ot-500-do-1500-lv-samo-na-burzikreditibg
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Бързи кредити от 500 до 1500 лв само за 15минути.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/77583/byrzi-krediti-ot-500-do-1500-lv-samo-za-15minutiburzikreditibg

15.6" (39.62 cm) HP 250-6U (F0Z43EA)
15.6" (39.62 cm) HP 250-6U (F0Z43EA), двуядрен Intel® Core™ i3 3110M 2.4GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB, 500GB,
USB3.0, Free DOS, 2.30 kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/80862/156-3962-cm-hp-250-6u-f0z43ea

15.6" (39.62 cm) HP 250 G2 (F0Y85EA)
15.6" (39.62 cm) HP 250 G2 (F0Y85EA), двуядрен Intel® Core™ i3 3110M 2.40GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB, 500GB,
USB3.0, Free DOS, 2.50kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/80861/156-3962-cm-hp-250-g2-f0y85ea

15.6" (39.62 cm) HP 255 G2 (F0Z56EA) +подарък чанта
15.6" (39.62 cm) HP 255 G2 (F0Z56EA) +подарък чанта, двуядрен AMD E1-2100 1.0GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB,
750GB, USB3.0, Free DOS, 2.50kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/80860/156-3962-cm-hp-255-g2-f0z56ea-podaryk-chanta

15.6" (39.62 cm) HP 350 (F7Y64EA)
15.6" (39.62 cm) HP 350 (F7Y64EA), двуядрен Intel® Core™ i3 4005U 1.7 GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB, 500GB, 2x
USB3.0, Free DOS, 2.30 kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/80859/156-3962-cm-hp-350-f7y64ea

15.6" (39.62 cm) HP 350 (G6V07ES)
15.6" (39.62 cm) HP 350 (G6V07ES), двуядрен Intel® Core™ i5 4200U 1.6/2.6Ghz, HD LED Display & AMD Radeon™ HD
8750M 2GB (HDMI), 4GB, 1TB, 2x USB3.0, Free DOS, 2.30 kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/80858/156-3962-cm-hp-350-g6v07es

Слушалки ASUS Echelon
Слушалки ASUS Echelon, микрофон
http://obiavidnes.com/obiava/80857/slushalki-asus-echelon

TV Tuner MyGica PadTV DVB-T за Android телефони и таблети
TV Tuner MyGica PadTV DVB-T за Android телефони и таблети
http://obiavidnes.com/obiava/80856/tv-tuner-mygica-padtv-dvb-t-za-android-telefoni-i-tableti

TV Tuner AVerTV Hybrid Nano Express(AVerMedia HC82R)
TV Tuner AVerTV Hybrid Nano Express(AVerMedia HC82R), ExpressCard
http://obiavidnes.com/obiava/80855/tv-tuner-avertv-hybrid-nano-expressavermedia-hc82r

Creative Sound Blaster 5.1 VX
Creative Sound Blaster 5.1 VX, PCI
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http://obiavidnes.com/obiava/80854/creative-sound-blaster-51-vx

Creative Sound Blaster OMNI 5.1
Creative Sound Blaster OMNI 5.1, optical out (TOSLINK), USB, PC/MAC
http://obiavidnes.com/obiava/80853/creative-sound-blaster-omni-51

Creative Sound Blaster X-Fi 5.1 Pro
Creative Sound Blaster X-Fi 5.1 Pro, optical out (TOSLINK), USB
http://obiavidnes.com/obiava/80852/creative-sound-blaster-x-fi-51-pro

Доставка на Лед - North Pole Ice
Доставки на лед за град Варна и региона.Доставките се извършват със специализиран хладилен транспорт.
http://obiavidnes.com/obiava/80851/dostavka-na-led---north-pole-ice

Creative Sound Blaster X-Fi Go! Pro
Creative Sound Blaster X-Fi Go! Pro, USB
http://obiavidnes.com/obiava/80850/creative-sound-blaster-x-fi-go-pro

Седалка Booster KinderKraft
- За деца от 15 до 36 кг. (II/III група)
- Модерен и стилен дизайн;
- Пригодена е за монтаж по - посока на движението;
- Уникален, V -образен дизайн насърчава по-безопасно инсталиране
- Тапицерията е мека и приятна на допир. Може да се сваля за лесно почистване;
- Удобни подлакътници за почивка на ръцете на детето;
- Изключително лека само 1,2 кг.
- Лесна е за пренасяне и монтаж в автомобила;
Линк към продукта: http://www.sladkobebe.com/stolcheta-kola/547-stol-kola-booster-kinderkraft.html
http://obiavidnes.com/obiava/80849/sedalka-booster-kinderkraft

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/80848/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/80847/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/80846/remont-i-zidane-na-balkoni---promocionalni-ceni

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/80845/remont-i-zidane-na-balkoni---promocionalni-ceni

Ремонт и строителство
Строителство на сглобяеми къщи.
Ремонтни дейности.
Гипсокартон и апликации.
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Шпакловки,замазки и мазилки .
Теракот,фаянс и гранитогрес.
Олекотени конструкции и покриви.
Електро и ВиК инсталации.
Боядисване и тапети.
http://obiavidnes.com/obiava/80844/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/80843/banyata-na-cena-bez-konkurenciya--979-lv---cyalosten-remont

Creative Sound Blaster X-Fi HD
Creative Sound Blaster X-Fi HD, optical in/out (TOSLINK), USB
http://obiavidnes.com/obiava/80842/creative-sound-blaster-x-fi-hd

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/80841/remont-i-boyadisvane-na-vhodove---ceni-ot-890-lv

Ремонт на покриви-София
.изграждане на нови покривни конструкции.
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.преустройства на тавански помещения, капандури, табакери, тераси, навеси и гаражи.
.ремонт на стари керемиди с воалит, или полиестерно фолио метални керемиди.
.тенекеджиство и олуци обикновени и безшевни (тип американски)
.водосточни тръби-(алпинисти)
.обшиване на комини, капандури, бордове, палетни, калкани и др.
.хидроизолации с български и вносни материали.
.залепване на битумни керемиди върху OSB.
.отстранияване на течове .
.довършителни ремонти.
GSM:0888 432 962- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
ИЗПРАТЕТЕ ВАШЕТО ЗАПИТВАНЕ ПО Е-mail:angeliy@abv.bg И НИЕ ЩЕ ВИ ВЪРНЕМ С ГОТОВА ОФЕРТА.
http://obiavidnes.com/obiava/80840/remont-na-pokrivi-sofiya

Строително ремонтни-довършителни услуги
-пренареждане на керемиди.
-отстраняване на течове.
-хидроизолация.
-теракот,фаянс,камък и др.
-стеннаизолация.
-топлоизолация.-(алпинисти)
-груб строеж,кофраж,зидария.
-всякакви замазки,мазилки,шпакловки.
-всякакво боядисване.-(алпинисти)
-всякакви довършителни ремонти.-(алпинисти)
GSM:0888 432 962- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
http://obiavidnes.com/obiava/80839/stroitelno-remontni-dovyrshitelni-uslugi

Ремонт на покриви-Пловдив
.изграждане на нови покривни конструкции.
.преустройства на тавански помещения, капандури, табакери, тераси, навеси и гаражи.
.ремонт на стари керемиди с воалит, или полиестерно фолио метални керемиди.
.тенекеджиство и олуци обикновени и безшевни (тип американски)
.водосточни тръби-(алпинисти)
.обшиване на комини, капандури, бордове, палетни, калкани и др.
.хидроизолации с български и вносни материали.
.залепване на битумни керемиди върху OSB.
.отстранияване на течове .
.довършителни ремонти.
GSM:0888 432 962- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
ИЗПРАТЕТЕ ВАШЕТО ЗАПИТВАНЕ ПО Е-mail:angeliy@abv.bg И НИЕ ЩЕ ВИ ВЪРНЕМ С ГОТОВА ОФЕРТА.
http://obiavidnes.com/obiava/80838/remont-na-pokrivi-plovdiv

A4Tech KB-28G Gaming
A4Tech KB-28G Gaming, USB
http://obiavidnes.com/obiava/80837/a4tech-kb-28g-gaming

21.5" (54.61 cm) IIYAMA T2252MTS-B1
21.5" (54.61 cm) IIYAMA T2252MTS-B1, сензорен мулти-тъч FULL HD LED, 2ms, 5 000 000:1 220cd/m2, HDMI & DVI,
колонки, черен, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/80836/215-5461-cm-iiyama-t2252mts-b1
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Доставка на вода за офиса - Dispenser.BG
Ние ще Ви помогнем в избора на най-подходящия и изгоден вариант за доставка на вода спрямо Вашите изисквания и
бюджет. Свържете се с нас на 0879 10 10 43 и започнете да пестите средства веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/80835/dostavka-na-voda-za-ofisa---dispenserbg

23" (58.42cm) IIYAMA ProLite XB2380HS-B1
23" (58.42cm) IIYAMA ProLite XB2380HS-B1, IPS панел, FULL HD, 5 ms, 5 000 000:1, 250 cd/m2, колонки, черен, HDMI, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/80834/23-5842cm-iiyama-prolite-xb2380hs-b1

24" (60.96cm) IIYAMA Pro Lite T2452MTS-B1
24" (60.96cm) IIYAMA Pro Lite T2452MTS-B1, мулти-тъч сензорен екран, FULL HD LED, 5 ms, 5 000 000 : 1, 300 cd/m2,
колонки, HDMI, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/80833/24-6096cm-iiyama-pro-lite-t2452mts-b1

Бебефон Philips AVENT DECT SCD 510
- Обхват на устройството - 330 метра
- Автоматично предупреждение за излизане от обхват
- Светлинни индикатори за звук
- Регулиране на силата на звук
- Регулиране на силата на чувствителност
- Индикатор за изтощена батерия
- DECT - технология за качествена и защитена връзка
- Щипка за носене на колан
- Мека светлина
Линк към продукта: http://www.sladkobebe.com/bebefoni/1154-bebefon-dect-philips-avent-.html
http://obiavidnes.com/obiava/80832/bebefon-philips-avent-dect-scd-510

27" (68.58 cm) IIYAMA ProLite XB2783HSU-B1
27" (68.58 cm) IIYAMA ProLite XB2783HSU-B1, AMVA+ панел, FULL HD LED, 4 ms, 5 000 000:1, 300 cd/m2, HDMI & DVI,
2-портов USB хъб, колонки, черен, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/80831/27-6858-cm-iiyama-prolite-xb2783hsu-b1

23.6" (59.94 cm) LG 24M45HQ-B
23.6" (59.94 cm) LG 24M45HQ-B, FULL HD LED, 2 ms, 5 000 000:1, 250 cd/m2, HDMI, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/80830/236-5994-cm-lg-24m45hq-b

Mega Car Мони
- Здрава конструкция;
- Волан с тромба;
- Изработен е само от качествени материали;
- Цялостната конструкция осигурява стабилност при шофиране;
- Високата облегалка освен за подпиране на гърба позволява колата да се използва и като проходилка;
- Удобна седалка, която крие багажник за играчки;
- Дръжка за лесно пренасяне;
- Ергономично кормило;
Линк
към
http://www.sladkobebe.com/detski-igrachki-yazdene-pedali/1144-detski-igrachki-kola-yazdene-mega-car-moni.html
http://obiavidnes.com/obiava/80829/mega-car-moni

Захранващ адаптер за LCD монитори 12V
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Захранващ адаптер за LCD монитори 12V, 6.0A, жак 5.5/2.5мм
http://obiavidnes.com/obiava/80828/zahranvasht-adapter-za-lcd-monitori-12v

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/80827/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnostkorektnostprofesionaliz

Най-добрите майстори за вашите ремонти на най-добри цени!!!
Извършва следните строително-ремонтни дейности:
Кърти, чисти и извозва
Кoфраж
Арматура
Зидария
Ел. Инсталация
ВиК
Шпакловка
Боядисване
Изграждане и ремонт на покриви
Бани и подови настилки с фаянс, теракота и гранитогрес
Каменни облицовки
Хидро и топло изолации
Дърводелски услуги
Гипсокартон
Железарски услуги
Озеленяване и премахване на ненужни и опасни дървета
Хамалски услуги
Не се бавете а ни потърсете !!!
http://obiavidnes.com/obiava/80826/nay-dobrite-maystori-za-vashite-remonti-na-nay-dobri-ceni

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.
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Извършва услуги на територията на Цялата страна.
За контакти :
тел:0896747344,
e-mail:detectivi@abv.bg,
http://avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/80825/detektivska-agenciya-avalon-24ch-diskretni-detektivski-uslugi

Почистване на запустели парцели и подръжка на градини
Професионално озеленяване и поддържане на вашата градина на достъпни цени!!!
Извършва следните дейности:
Поддръжка на градини
Почистване на запустели парцели
Резитба на дървета и храсти
Затревяване и посаждане на растения
Доставка на цветя и храсти
Посаждане и отглеждане на зеленчукови култури
Хамалски услуги
Не се бавете, а ни потърсете!!!
http://obiavidnes.com/obiava/80824/pochistvane-na-zapusteli-parceli-i-podryjka-na-gradini

11.6" (29.46 cm) HP EliteBook Revolve 810 (H5F13EA)
11.6" (29.46 cm) HP EliteBook Revolve 810 (H5F13EA), двуядрен Intel® Core™ i5 3437U 1.9/2.9 GHz, HD LED Display
(DisplayPort), 8GB, 256GB SSD, 2x USB3.0, Windows 8 Pro 64-bit, 1.40kg, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/80823/116-2946-cm-hp-elitebook-revolve-810-h5f13ea

Продавам земеделска земя в област Пловдив-Пазарджик
Собственик продава парцели и земеделски земи в общини: Пловдив, Пазарджик, Родопи, Марица, Асеновград, Кричим,
Куклен, Лъки, Перущица, Първомай, Садово, Стамболийски,
в землищата на селата: Асеновград, Алеко Константиново, Белащица, Бенковски, Благоевград, Блатец,
Браниполе,Братаница, Брестник, Брестовица, Буковлък, Верен, Веслец, Виница, Войводиново, Войсил, Враца, Гелеменово,
Главиница, Говедаре, Горна Махала, Горни Воден, Горно Александрово, Градина, Гранит, Граф Игнатиево, Динката,
Джигурово, Добровница, Долна Махала, Долни Воден, Драгор, Желязно, Звъничево, Златитрап, Златовръх, Ивайло, Извор,
Изгрев, Йоаким Груево, Искра, Исперихово, Кадиево, Караджово, Караджалово, Катуница, Козарско, Костиево,
Костелево, Кочево, Кричим, Крумово, Куклен, Куртово Конаре, Леново, Лозен,Лозен-Стара Загора, Мало Конаре,
Марково, Мирово, Медковец, Мененкьово, Милево, Мокрище, Мулдава, Ново Село, Огняново, Опълченец, Оризари,
Отец-Кирилово, Павелско, Пазарджик,Перущица, Пловдив, Православен, Първенец, Радиново,Раднево, Равда, Рогош,
Руен, Садово, Севлиево, Синитово, Симеоновец, Стамболийски, Строево, Търняне, Тополчане, Триводици, Труд, Устина,
Хасково, Храбрино, Ихтиман, Цалапица, Царацово, Черна гора, Чешнегирово, Чурен, Юнаците, Ягодово, Ямбол
GSM: 0887644838
Email: S@APOLLON.NET
http://www.apollon.net
http://obiavidnes.com/obiava/80822/prodavam-zemedelska-zemya-v-oblast-plovdiv-pazardjik

14" (35.56 cm) HP ProBook 640 (H5G65EA)
14" (35.56 cm) HP ProBook 640 (H5G65EA), двуядрен Haswell Core i5 4200M 2.5/3.1 GHz, HD LED Display (DisplayPort),
4GB, 500GB 7200rpm, 3x USB3.0, Windows 7/8 Pro, 2.00kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/80821/14-3556-cm-hp-probook-640-h5g65ea

КУПУВАМЕ ФИРМИ-Покупко - Продажба На Бизнес
INVESTCONSULT GROUP-КУПУВАМЕ ООД, ЕООД,ЕАД,АД,СД СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ-ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА
ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ.
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Прехвърлянето на дружествените дялове ООД ЕООД е по чл.129 .1 от ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН
не се изисква солидарна отговорност.
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.
Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, 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 , всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и
подаваме всички документи.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ ФИРМАТА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ЮРИДИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОТГОВОРНОСТ,В
РАМКИТЕ НА ЕДИН ЧАС.
Цената която фирмата заплаща на нас за извършената услуга е по договаряне.
InvestConsult Group.
гр.ПЛОВДИВ
УЛ."4-ЯНУАРИ" №36
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/80820/kupuvame-firmi-pokupko---prodajba-na-biznes

КУПУВАМЕ БИЗНЕС-INVESTCONSULT GROUP
INVESTCONSULT GROUP-КУПУВАМЕ ООД, ЕООД,ЕАД,АД,СД СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ-ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА
ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ.
Прехвърлянето на дружествените дялове ООД ЕООД е по чл.129 .1 от ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН
не се изисква солидарна отговорност.
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.
Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, 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 , всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и
подаваме всички документи.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ ФИРМАТА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ЮРИДИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОТГОВОРНОСТ,В
РАМКИТЕ НА ЕДИН ЧАС.
Цената която фирмата заплаща на нас за извършената услуга е по договаряне.
InvestConsult Group.
гр.ПЛОВДИВ
УЛ."4-ЯНУАРИ" №36
За контакти от цялата страна: Тел.0897558320
За повече информация за услугите които предлагаме на сайта ни http://www.investconsultgroup.eu/
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http://obiavidnes.com/obiava/80819/kupuvame-biznes-investconsult-group

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/80818/3d-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/80817/3d-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/80816/3d-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/80815/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

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/80814/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/80813/video-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientski-balov

14" (35.56 cm) HP ProBook 6470b (H5E56EA)
14" (35.56 cm) HP ProBook 6470b (H5E56EA), двуядрен Intel® Core™ i5 3230M 2.6/3.2 GHz, HD LED Display (DisplayPort),

Страница 82/122

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

18.05.2014

4GB, 500GB, 2x USB3.0, Windows 7/8, 2.03kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/80812/14-3556-cm-hp-probook-6470b-h5e56ea

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

леярско оборудване
ПРОДАВА СЕ РАБОТЕЩО ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ ЗА ЛЕЕНЕ НА ЧУГУН
1 Пещ индукционна ПИ 250 1
2 Дробометна машина OWT-400 1
3 Сърцарска машина 1
4 Шмиргел ф 300 мм 1
5 Шмиргел ф 200 мм 1
6 Телфер 3 тона 1
7 Колерган MS017 1
8 Шнек за захранване 1
9 Сито за форм. смес 1
10 Пещ за термообработка ПЕК-7 1
11 Висящ шмиргел 1
12 Компресор 1
13 Фургон 1
14 Цистерна 4 куб м 3
15 Водна помпа 7
16 Ръчни трамбовки
17 Рафтове за сърца
18 Настолна бормашина
29 Вентилатори центробежни 2
20 Вентилатори осеви 3
21 КВО
ЦЕНА – ПО ДОГОВАРЯНЕ
ЗА ОГЛЕД И ИНФОРМАЦИЯ – 0885 731619
гр Добрич

0888 573375

Й. ЙОРДАНОВ

http://obiavidnes.com/obiava/80811/leyarsko-oborudvane

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

Фонетика

·

Разговор

·

Четене

·

Слушане

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

бизнес курс

·

разговорен курс за усъвършенстване на езиковите умения .

При завършване на всяко ниво , се издава удостоверение , в което са посочени броят часове и нивото на езикова
компетентност на всеки курсист .
Всички учебни материали са включени в цената .
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
*Забележка: Предлагаме езиково обучение и по английски ,немски , френски , руски , сръбски , хърватски , словенски ,.
*Забележка: Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
- Индивидуално обучение в офиса,
- Фирмено обучение във Вашия офис.
- Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ:
Тел: 02/953 08 87 ; 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/80810/bylgarski-ezik-za-chujdenci--korporativno-obuchenie

Френски език първо ниво- за начинаещи
Езикова школа АБИЛИТИ организира обучение по Френски език първо ниво- за начинаещи индивидуално и в малки групи..
График на занятията : стобразно времето ба курсистите
В учебния план са включени аудио и видео уроци.
Продължителност :30 учебни часа – два месеца
Цена 210 лева В посоченага цена за курса са включени учебните материали .
Учебна система – Campus 1
Предлагаме работа в малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
Възможност за разсрочено плащане и различни видове отстъпки.
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
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GSM 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/80809/frenski-ezik-pyrvo-nivo--za-nachinaeshti

Английски език - корпоративно обучение
Езикова школа Абилити организира
чуждоезиково обучение по :
Английски
гарантиращо бързо и качествено овладяване чуждия език .
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
обучението обхваща :
- всички нива – общ английски от Elementary до Advanced по 50 учебни часа за всяко ниво .
Занятията се провеждат два пъти седмично по два или три учебни часа , в зависимост от създадения учебен план-график
.
- Бизнес английски - всички нива - по 50 учебни часа за всяко ниво
- Разговорни езикови курсове за поддържане на постигнатата езикова компетентност.
Подготовка за изпити IELTS , TOEFL ,FCE
*Забележка: Предлагаме езиково обучение и по немски , френски , руски , сръбски , хърватски , словенски , български език
за чужденци .
*Забележка: Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
Предлагаме и пакетна цена за корпоративни клиенти , в която влиза цената на учебните материали .
След завършване на ниво, курсистите полагат тест и получават сертификат .
Индивидуално обучение в офиса,
Фирмено обучение във Вашия офис.
Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ:
Тел: 02/953 08 87 ; 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/80808/angliyski-ezik----korporativno-obuchenie

Водоустойчив Шперплат за кофраж директен вносител
Планет Строй 2008 ООД е директен вносител на:
http://obiavidnes.com/obiava/80807/vodoustoychiv-shperplat-za-kofraj-direkten-vnositel

Превод и заверка на документи от чужбина
ПРЕВОДИ от и на всички езици. Легализация във всички министерства. Преводаческа Агенция НОВ ВЕК предлага бързи
писмени преводи от заклети преводачи, легализация на официални документи във всички министерства, поставяне на
Апостил (Apostille), заверка на преводи на документи от чужбина в Дирекция „Консулски отношения“ на Министерство
на външните работи.
гр. София, бул. Васил Левски 1Б
тел: 02 49 00 756
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моб.тел.: 0895 60 71 50
E - mail: sofia@nov-vek.org
Уеб страница: www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/80806/prevod-i-zaverka-na-dokumenti-ot-chujbina

14" (35.56 cm) HP ZBook 14 (F0V02EA)
14" (35.56 cm) HP ZBook 14 (F0V02EA), двуядрен Intel® Core™ i7 4600U 2.1/3.3Ghz, FULL HD LED Display & AMD FirePro
M4100 1GB DDR5 (DisplayPort), 4GB, 32GB SSD & 750GB 7200rpm, 3x USB3.0, Windows 7/8 Pro, 1.62kg, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/80805/14-3556-cm-hp-zbook-14-f0v02ea

КУПУВАМЕ ФИРМИ-Покупко - Продажба На Бизнес
INVESTCONSULT GROUP-КУПУВАМЕ ООД, ЕООД,ЕАД,АД,СД СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ-ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА
ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ.
Прехвърлянето на дружествените дялове ООД ЕООД е по чл.129 .1 от ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН
не се изисква солидарна отговорност.
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.
Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, 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 , всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и
подаваме всички документи.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ ФИРМАТА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ЮРИДИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОТГОВОРНОСТ,В
РАМКИТЕ НА ЕДИН ЧАС.
Цената която фирмата заплаща на нас за извършената услуга е по договаряне.
InvestConsult Group.
гр.ПЛОВДИВ
УЛ."4-ЯНУАРИ" №36
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/80804/kupuvame-firmi-pokupko---prodajba-na-biznes

КУПУВАМЕ БИЗНЕС-INVESTCONSULT GROUP
INVESTCONSULT GROUP-КУПУВАМЕ ООД, ЕООД,ЕАД,АД,СД СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ-ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА
ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ.
Прехвърлянето на дружествените дялове ООД ЕООД е по чл.129 .1 от ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН
не се изисква солидарна отговорност.
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.
Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, съдебни изпълнения,
административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в
съответствие с действащата нормативна уредба.
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Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител
, Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и
подаваме всички документи.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ ФИРМАТА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ЮРИДИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОТГОВОРНОСТ,В
РАМКИТЕ НА ЕДИН ЧАС.
Цената която фирмата заплаща на нас за извършената услуга е по договаряне.
InvestConsult Group.
гр.ПЛОВДИВ
УЛ."4-ЯНУАРИ" №36
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/80803/kupuvame-biznes-investconsult-group

Къща в село Златар
Едноетажна къща в с. Златар. Къщата се състои от две спални, коридор, кухня, трапезария, външна баня и тоалетнал
Има и селскостопанска постройка. В къщата има ток, вода и септична яма. Обща застроена площ 100 м2.Площ на
парцела 2400 м2. Къщата е с южно изложение с изглед към планината. Къщата се намира в края на селото и до нея има
целогодишен достъп. Село Златар е разположено в подножието на източна Стара планина. Населението на селото е
1100 души. В селото има училище, доктор, детска градина, магазини и пощенска служба. Към селото има редовна
автобусна линия. Селото има екологично чиста природа и свеж въздух. Недалеч от селото има две малки езера, където
любителите на риболова могат да прекарат свободното си време. Селото е на 25 км от Шумен, на 16 км от старата
столица на България Велики Преслав и на 100 км от летище Бургас
http://obiavidnes.com/obiava/80802/kyshta-v-selo-zlatar

Пощенски кутии от най-високо качество
Нашата компания Каракашев и Син ЕООД произвежда висококачествени МЕТАЛНИ ПОЩЕНСКИ КУТИИ ЗА ВХОДОВЕ
на световно ниво, конкуриращо се със известните фирми производителки на метални врати и пощенски кутии.
За повече информация: пощенски кутии
http://obiavidnes.com/obiava/80801/poshtenski-kutii-ot-nay-visoko-kachestvo

Врати Цени – ние предлагаме едни от най-добрите цени в България
Нашата фирма ви предлага няколко възможности да поръчате желаните от вас продукти. Компанията разполага с два
офиса в град София, които може да посетите в работно време или използвайте описаните по-долу алтернативни начини
да се свържите с нас.
За повече информация: врати цени
http://obiavidnes.com/obiava/80800/vrati-ceni--nie-predlagame-edni-ot-nay-dobrite-ceni-v-bylgariya

Перфектните Vrati за вашия дом!
Предлагаме изцяло направени в България висококачествени врати за мазета, метални врати, (vrati), метални решетки,
пощенски кутии, врати за входове и монтаж врати за апартаменти, къщи, бизнес сгради и други офис помещения.
Нашите метални решетки и врати (vrati), които произвеждаме са направени по размер взет от наш екип на място и по
посока на отваряне на всяка една от металните врати избрана лично от Вас.
За повече информация: vrati
http://obiavidnes.com/obiava/80799/perfektnite-vrati-za-vashiya-dom

Професионална изработка на Метални решетки
МЕТАЛНИ РЕШЕТКИ от един от лидерите в производството на метални решетки и врати – фирма Каракашев и Син
ЕООД. Компанията предлага професионална изработка наметални решетки за всякакви видове и модели прозорци тераси
и метални решетки за различни търговски обекти. Трябва да се вземе предвид, че нашите метални решетки се
изработват от висококачествени метални профилни квадрати с различни размери, модел и шарка. Като решетките се
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монтират до грунд и/или се боядисват с качествена боя.
За повече информация: метални решетки
http://obiavidnes.com/obiava/80798/profesionalna-izrabotka-na-metalni-reshetki

Блиндирани врати от "Каракашев и Син"
Най-качествените и сигурни блиндирани врати са при нас!
В днешно време все по-често в България се наблюдава факта, че домакинствата изпитват нуждата от подмяна на
старите си входни врати, с по-здравите и сигурни – блиндирани врати.
За повече информация: блиндирани врати
http://obiavidnes.com/obiava/80797/blindirani-vrati-ot-karakashev-i-sin

Професионален монтаж врати
Фирма Каракашев и Син ЕООД извършва професионалната услуга: МОНТАЖ ВРАТИ
В случай, че сте закупили блиндирани врати, метални врати, врати за апартаменти, врати за мазета и т.н. Вие можете
да направите поръчка от нас на услугата за монтаж врати. Като наш екип ще извърши монтажните дейности в удобно
за Вас време, внимателно и професионално. Услугата Монтаж врати обикновено отнема около 2 часа в зависимост от
мястото, средата на монтиране и самата врата (касата, вида на врата и т.н.).
За повече информация: монтаж врати
http://obiavidnes.com/obiava/80796/profesionalen-montaj-vrati

Метални пощенски кутии за входове
Фирма Каракашев и Син ЕООД предлага на вашето внимание МЕТАЛНИ ПОЩЕНСКИ КУТИИ ЗА ВХОДОВЕ от много
високо качество, конкуриращо се със световните компании производителки на врати и метални изделия от този вид!
Нашата фирма предлага - Метални пощенски кутии за входове, които са предназначени за монтаж в къщи, офиси и други
жилищни сгради.
За повече информация: метални пощенски кутии
http://obiavidnes.com/obiava/80795/metalni-poshtenski-kutii-za-vhodove

Най-добрите врати!!!
Каракашев и Син ЕООД е фирма производителка на висококачествени БЛИНДИРАНИ ВРАТИ (МЕТАЛНИ ВРАТИ),
МЕТАЛНИ РЕШЕТКИ, МЕТАЛНИ ПОЩЕНСКИ КУТИИ И МОНТАЖ ВРАТИ, за вашия дом, офис, склад, и т.н.
Компанията има изключително надеждни ВРАТИ ЗА МАЗЕТА, които служат много добре както за вашия дом така и за
вашите бизнес сгради. Нашите врати могат да бъдат с покритие фолио, грунд, прахово боядисване или покрити с
фурнир.
За повече информация: врати
http://obiavidnes.com/obiava/80794/nay-dobrite-vrati

15.6" (39.62 cm) HP ProBook 4540s (H5J81EA) +подарък чанта
15.6" (39.62 cm) HP ProBook 4540s (H5J81EA) +подарък чанта, двуядрен Intel® Core™ i5 3230M 2.6/3.2 GHz, HD LED
Display & AMD HD 7650M 2GB (HDMI), 4GB, 750GB, 2x USB3.0, Windows 8, 2.47kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/80793/156-3962-cm-hp-probook-4540s-h5j81ea-podaryk-chanta

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
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http://obiavidnes.com/obiava/80792/detektivska-agenciya-diskret-ruse-shumen-veliko-tyrnovo

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/80791/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-pazardjik-plovdiv-sliven-haskovo-yambol-

15.6" (39.62 cm) HP ProBook 4540s (H5L34EA)
15.6" (39.62 cm) HP ProBook 4540s (H5L34EA), двуядрен Intel® Core™ i5 3230M 2.6/3.2 GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB,
500GB, 2x USB3.0, Windows 7/8 Pro, 2.47kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/80790/156-3962-cm-hp-probook-4540s-h5l34ea

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
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БГ-Магазин
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/80789/kvantov-analizator---bioskener-3to-pokolenie-na-bylgarski-ezik

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

Описание:
Лека, сгъваема и се инсталира за секунди.
Здрава и стабилна.
Голяма работна площ.
Възможност за регулиране наклона на поставката за лаптоп, за максимално удобство при работа.
Специален дизайн, предпазващ от прегряване на лаптопа с вградени вентилатори.
Поставка за чаша, химикал или молив.
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/80788/masa-za-laptop-s-vgraden-ohladitel-e-table

Мрежа против насекоми с магнити
Мрежа против насекоми с магнити
за врати, с размери 100/210см.
Нов продукт на българският пазар, нашите мрежи са удобен и евтин начин да се предпазите от досадните насекоми през
лятото.
Благодарение на 18-те магнитни закопчалки, разположени на стратегически места, всички могат да влизат и излизат
свободно.
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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 100 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/80787/mreja-protiv-nasekomi-s-magniti

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/80786/magnitna-titanieva-grivna
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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/80785/ured-za-pochistvane-na-ushi-earcleaner-wax-vac

15.6" (39.62 cm) HP ProBook 4540s (H6R10EA) +подарък чанта
15.6" (39.62 cm) HP ProBook 4540s (H6R10EA) +подарък чанта, двуядрен Intel® Core™ i3 3110M 2.4 GHz, HD LED Display
(HDMI), 4GB, 500GB, 2x USB3.0, Linux, 2.47kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/80784/156-3962-cm-hp-probook-4540s-h6r10ea-podaryk-chanta

15.6" (39.62 cm) HP ProBook 455 (F7X53EA)
15.6" (39.62 cm) HP ProBook 455 (F7X53EA), четириядрен AMD A8-4500M 1.9/2.8 GHz, HD LED Display & AMD HD 8750
2GB DDR3 (HDMI), 4GB, 750GB, 2x USB3.0, Free DOS, 2.29kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/80783/156-3962-cm-hp-probook-455-f7x53ea

17.3" (43.94 cm)
17.3" (43.94 cm), HP ZBook 17 (F0V55EA), четириядрен Haswell Core i7 4700MQ 2.4/3.4 GHz, FULL HD LED Display &
Quadro K3100M 4GB DDR5 (DisplayPort), 8GB, 2GB SSD + 750GB HDD, 3x USB3.0, Windows 7/8 Pro, 3.41kg, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/80782/173-4394-cm

Слушалки A4Tech Bloody G501
Слушалки A4Tech Bloody G501, микрофон, USB
http://obiavidnes.com/obiava/80781/slushalki-a4tech-bloody-g501
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2 Creative A50
2 Creative A50, захранване от USB
http://obiavidnes.com/obiava/80660/2-creative-a50

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

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

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

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

КУПУВАМЕ БИЗНЕС-ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
INVESTCONSULT GROUP-КУПУВАМЕ ООД, ЕООД,ЕАД,АД,СД СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ-ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА
ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ.
Прехвърлянето на дружествените дялове ООД ЕООД е по чл.129 .1 от ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН
не се изисква солидарна отговорност.
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.
Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, 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 , всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и
подаваме всички документи.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ ФИРМАТА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ЮРИДИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОТГОВОРНОСТ,В
РАМКИТЕ НА ЕДИН ЧАС.
Цената която фирмата заплаща на нас за извършената услуга е по договаряне.
InvestConsult Group.
гр.ПЛОВДИВ
УЛ."4-ЯНУАРИ" №36
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/80780/kupuvame-biznes-firmi-sys-zadyljeniya

КУПУВАМЕ ФИРМИ-Покупко - Продажба На Бизнес
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INVESTCONSULT GROUP-КУПУВАМЕ ООД, ЕООД,ЕАД,АД,СД СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ-ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА
ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ.
Прехвърлянето на дружествените дялове ООД ЕООД е по чл.129 .1 от ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН
не се изисква солидарна отговорност.
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.
Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, 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 , всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и
подаваме всички документи.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ ФИРМАТА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ЮРИДИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОТГОВОРНОСТ,В
РАМКИТЕ НА ЕДИН ЧАС.
Цената която фирмата заплаща на нас за извършената услуга е по договаряне.
InvestConsult Group.
гр.ПЛОВДИВ
УЛ."4-ЯНУАРИ" №36
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/80779/kupuvame-firmi-pokupko---prodajba-na-biznes

КУПУВАМЕ БИЗНЕС-INVESTCONSULT GROUP
INVESTCONSULT GROUP-КУПУВАМЕ ООД, ЕООД,ЕАД,АД,СД СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ-ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА
ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ.
Прехвърлянето на дружествените дялове ООД ЕООД е по чл.129 .1 от ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН
не се изисква солидарна отговорност.
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.
Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, 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 , всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и
подаваме всички документи.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ ФИРМАТА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ЮРИДИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОТГОВОРНОСТ,В
РАМКИТЕ НА ЕДИН ЧАС.
Цената която фирмата заплаща на нас за извършената услуга е по договаряне.
InvestConsult Group.
гр.ПЛОВДИВ
УЛ."4-ЯНУАРИ" №36
За контакти от цялата страна: Тел.0897558320
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За повече информация за услугите които предлагаме на сайта ни http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/80778/kupuvame-biznes-investconsult-group

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

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

ТЪРГОВСКО ПРАВО - "КУПУВАМЕ" ФИРМИ 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
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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/80777/tyrgovsko-pravo---kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-i-osvobojdavame-ot-solidarna-o

"КУПУВАМЕ" БИЗНЕС ..... ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ И 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/80776/kupuvame-biznes--firmi-sys-zadyljeniya-i-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1

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
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"КУПУВАМЕ" ФИРМИ 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
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/80775/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-i-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-cha

"КУПУВАМЕ" ЕООД, ООД, СД, АД, ЕАД със ЗАДЪЛЖЕНИЯ и 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 !
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Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост, съдебни
изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС,
ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител
, Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и
ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи !
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
noveconsultvt.blogspot.com
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
http://obiavidnes.com/obiava/80774/kupuvame-eood-ood-sd-ad-ead-sys-zadyljeniya-i-osvobojdavame-ot-otgovornost-

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

Шотландско клепоухо синьо коте
Шотландско клепоухо късокосместо мъжко коте,си търси грижовно семейство.От свойте породисти родители той е
получил отлични породни данни,активен и здрав.Ще бъде приучен към котешка тоалетна,да се храни и да остри ноктите
си върху специални уреди,предназначени за това.Котето ще бъде с Международен паспорт и необходимите
обезпаразитявания,ваксини.Цената е 600лв.При закупуване ще получите съвети за правилното хранене,грижи и
отглеждане на вашето котенце.За друга информация само на GSM:0885246459
http://obiavidnes.com/obiava/80773/shotlandsko-klepouho-sinyo-kote

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!
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Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/80772/detektivska-agenciya-foks-cyalata-istina-

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/80771/detektivski-uslugi--plovdiv-pazardjik-haskovo

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

Клоун
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Височина: 47,5 см.
Дължина: 59 см.
Ширина: 39 см.
Възратст от 2 до 4 години
Максимално натоварване 20 кг.
Линк
към
http://www.sladkobebe.com/detski-igrachki-yazdene-pedali/1352-igracki-detski-motor-kloun-pedali-pillsan.html

продукта:

http://obiavidnes.com/obiava/80770/visochina-475-smdyljina-59-smshirina-39-smvyzratst-ot-2-do-4-godinimaks

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/80769/3d-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/80768/3d-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/80767/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

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

Сгъваема бебешка кошара BabyMix Жираф
- Кошарата е удобна за използване както в къщи,така и при пътуване;
- Две нива;
- Бързо и лесно сгъване и разгъване;
- Страничен джоб за играчки;
- Две колела за лесно преместване, които могат да се застопоряват;
- Подходяща за деца от раждането до достигане на тегло не повече от 15 кг;
- Тегло 11 кг.
Линк към продукта: http://www.sladkobebe.com/bebeshki-legla-i-koshari/1135-detski-legla-bebeshka-koshara-babymix.html
http://obiavidnes.com/obiava/80766/sgyvaema-bebeshka-koshara-babymix-jiraf

Детективска агенция Хамелеон !!! Гарантирана анонимност,коректност,професионализъм !!!
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
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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/80765/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnostkorektnostprofesionaliz

Качество на достъпни цени
В магазините на строителна фирма "Фокси" можете да намерите всичко необходимо за вашия ремонт - строителни
материали,ръчни инструменти,тониране на бои и латекс,любезно отношение и професионални съвети.Всичко от А до Я
за строителя!
Склад за строителни материали "Фокси" Адрес:
гр.София,бул. "Овча Купел" 89 А тел: 0899 22 01 22
Магазин "Фокси"
/железария,тониране на латекс и бои/
Адрес: гр. София 1415, ул."Пиротска 64"тел; 0899 22 01 22
http://obiavidnes.com/obiava/80764/kachestvo-na-dostypni-ceni

Доставка на материали
Това е нова услуга,която Ви спестява много загуба на време в пазаруване-често на неподходящи продукти и цени.Ние
пазаруваме вместо Вас от проверени и евтини магазини като доставяме материалите в срок директно до обекта ви.
Също така предлагаме и превоз на Ваши материли и вещи. Цените може да намерите на www.foxy-build.com ; tel.: 02/ 417
79 24,моб.: 0899 922 940
http://obiavidnes.com/obiava/80763/dostavka-na-materiali

Довършителни ремонтни работи
Строителна фирма "Фокси" предлага довършителни ремонтни работи до ключ, сухо строителство с индивидуални
решения за вашия интериор и екстериор, бояджийски услуги, полагане на твърди настилки - фаянс и теракот,ВиК и
електро услуги, зидарии, замазки и др.За Вашето спокойствие предлагаме доставка на материали директно до обекта,
професионално почистване и всичко от което имате нужда за да бъде завършен ремонта на време и без главоболия.
Цените може да намерите на www.foxy-build.com ; tel.: 02/ 417 79 24,моб.: 0899 922 940
http://obiavidnes.com/obiava/80762/dovyrshitelni-remontni-raboti

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

Детска количка Britax B-Agile
- Сгъване с една ръка;
- Сменяеми кошове;
- Облегалка с няколко позиции, включително напълно легнала позиция за новородено;
- Click & Go система;
- Шасито е направено от лек алумин;
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- Амортисьори за леко возене;
- Предпазен колан (5 точков) ,раменни презрамки се регулира по височина ;
- Заключващи се предни колела;
- Водоустойчив сенник с вградена мрежа;
- Голяма кошница за покупки;
- Колела който се освобождават бързо за компактно сгъване;
Линк към продукта: http://www.sladkobebe.com/detski-kolichki/1664-detska-lyatna-kolichka-britax-b-agile.html
http://obiavidnes.com/obiava/80761/detska-kolichka-britax-b-agile

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/80760/30-50-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/80759/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Нотариус Светлозар Здравков Николов
Нотариални покани - изготвяне и заверка на пълномощни, договори, нотариална заверка, заверка на преписи, изготвяне и
проверка на документи, прехвърляне на собственост / МПС и други нотариални услуги на територията на град Велики
Преслав, може да извършите в кантората на нотариус Светлозар Здравков Николов.
http://obiavidnes.com/obiava/80758/notarius-svetlozar-zdravkov-nikolov

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

Галея- Варна
Галея е варненска фирма разполагаща на склад със стоки с произход Китай, Турция, Индия. За търговци на едро предлага
ниски цени на домашни потреби, бижута, козметика, техника, порцеланови и стъклени чаши, чинии, изкуствени цветя и
др - www.galeya.bg. Заповядайте на ул. Академик Курчатов 1, мобилен 0894475888
http://obiavidnes.com/obiava/80757/galeya--varna

ДР ГЕОРГИ ИВАНОВ НППДП
СТОМАТОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ ИВАНОВИ предлага най-съвременни методи за лечение. В кабинета на д-р Георги Иванов
се прилага избелване на зъби, обтурации с фотокомпозити и с глазйономерни цименти, кореново лечение, при
необходимост направа на мостове и корони, изработка на свалящи се протези (плакови и силиконови), махане на зъбен
камък и полиране на зъби, орална и лицево-челюстна хирургия, козметична стоматология и др. Пациенти и по Здравна
каса. За контакти: гр. София, ж.к Дружба, бл. 501, вх. 2, ет. 3, ап. 9, 02/ 978 89 30, 0898/ 921 211, 0885/ 825 398.
http://obiavidnes.com/obiava/80756/dr-georgi-ivanov-nppdp

Страница 102/122

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

18.05.2014

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.
http://obiavidnes.com/obiava/80710/27-6858-cm-lg-27m45hq-b

Корпоративно обучение по английски ,български , немски , руски
Езикова школа Абилити организира
Чуждоезиково обучение по :
Английски,
български език за чужденци
Немски
френски,
руски,
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
Бизнес английски - всички нива
Разговорни езикови курсове по посочените езици
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
Предлагаме също и пакетна цена за корпоративни клиенти , в която влиза цената на учебните материали .
След завършване на ниво, курсистите полагат тест и получават сертификат .
Индивидуално обучение в офиса,
Фирмено обучение във Вашия офис.
Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
За повече информация :.
Офис: София , кв. Иван Вазов , ул .Михаил Буботинов 32 , бл. 5 вх В, ет. 1
Телефон за контакти 02/ 953 08 87 , 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/80755/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
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При индивидуальном обучении, методика выстраивается с учетом Ваших пожеланий. Индивидульное обучение может
проводиться в офисе курсиста в удобное для Вас время.
Школа Абилити предлагает несколько программ обучения на курсах болгарского языка:
·
общий курс болгарского
·

курс делового болгарского

·

разговорный курс для усовершенствования навыков владения болгарским языком .

Длительность каждого уровня обучения 20 академических часов (2 месяца).
По окончании программы выдается свидетельство, с указанием курса и количества часов.
Учебные пособия входят в цену курса обучения.
Подробную информацию Вы можете получить :
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адр.: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/80754/bolgarskiy-yazk-dlya-inostrancev

Английски, немски , френски , руски- групово и индивидуално
Езикова школа Абилити предлага групово и индивидуално обучение по английски, немски , френски и руски за всички нива.
Подготовка за сертификати .
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:
3 месеца /неинтензивен курс/,
1 месец /интензивен курс/
Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Цена от 100 лв. на ниво.
Посещенията са
2 пъти в седмицата по 3 уч. часа - от понеделник до петък
съботно-неделен вариант.
Курсовете са съобразени със свободното време на обучаващите се.
Предлагаме и индивидуално обучение. Занятията се провеждат в удобно за курсистите време при предварително
съставен учебен план.
Предлагаме
- съвременно оборудвани учебни зали,
квалифицирани преподаватели
-отлични възможности за обучение
Удостоверение за покрито ниво
Безплатни тестове
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ: тел.: 02/953 08 87 ; 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/80753/angliyski-nemski--frenski--ruski--grupovo-i-individualno

Интериорни мазилки
Предлагаме консултации за избор на цветове и текстури на интериорни шпакловки и бои с произход от Англия или
Италия.
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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/80752/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/80751/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/80750/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.
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Олекотени конструкции и покриви.
Електро и ВиК инсталации.
Боядисване и тапети.
http://obiavidnes.com/obiava/80749/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.
http://obiavidnes.com/obiava/80748/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/80747/remont-i-boyadisvane-na-vhodove---ceni-ot-890-lv

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

Високо качествени интериорни врати
Фирмата е производител на ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ за жилищни сгради, за апартаменти, за складове и за
промишлеността. Нашите интериорни врати могат да бъдат произведени от МДФ с ламинатно покритие, от
висококачествен ХДФ и от закалено стъкло и дървена каса.Ние предлагаме изработка на интериорни врати за хотели,
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апартаменти и офиси - нашите интериорни врати, се изработват по размер взет от наш екип на място и по посока на
отваряне избрана от вас.
За повече информация: интериорни врати
http://obiavidnes.com/obiava/80745/visoko-kachestveni-interiorni-vrati

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

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

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

Детективско бюро - 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/80744/detektivsko-byuro---0885350440
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Вълков ООД
В Русе работи ВЪЛКОВ – български производител на едни от най-качествените хидроизолационни покрития в
строителството. Утвърден търговец на защитно покритие с екологично чист произход и отговарящо на европейските
норми. Тел.:0885 442 706, hidroizolaciq-techna-guma.com.
http://obiavidnes.com/obiava/80743/vylkov-ood

Дипломи за средно и висше образование – превод и легализация
Лицензирана агенция за преводи и легализации Нов Век предлага преводи на техническа документация, правни,
медицински, икономически, художествени текстове и др. Заверки на преводи на документи от чужбина в МВнР и
ЛЕГАЛИЗАЦИЯ на дипломи, академични справки, нотариални актове, медицински документи, свидетелства за съдимост,
съдебни решения и други във всички държавни институции и чуждестранни посолства в Република България.
гр. София, бул. Васил Левски 1Б
тел: 02 49 00 756
моб.тел.: 0895 60 71 50
E - mail: sofia@nov-vek.org
Уеб страница: www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/80742/diplomi-za-sredno-i-visshe-obrazovanie--prevod-i-legalizaciya

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

Шперплат – Водоустойчив директен вносител - WWW.SHPERPLAT.COM
Планет Строй 2008 ООД е директен вносител на:
http://obiavidnes.com/obiava/80741/shperplat--vodoustoychiv-direkten-vnositel---wwwshperplatcom

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

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/80740/detektivska-agenciya-avalon-24ch-diskretni-detektivski-uslugi
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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

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

**0882551735*** - фини шпакловки. - започване веднага,без почивен ден.
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
http://obiavidnes.com/obiava/80739/0882551735---fini-shpaklovki---zapochvane-vednagabez-pochiven-den

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

Столче за кола Shell Plus Kinder Kraft
- Позицията на седалката може да се регулира на 5 степени спрямо наклона;
- Изключително лесно се регулира наклона, с помощта на лесно достъпната дръжка;
- Безопасността на детето се осигурява от 5-точкова система за монтиране, която се връзва с основният колан на
колата;
- Коланите са регулируеми по височина на 3 степeни;
- Удобните подплатени подложки на коланите допринасят за комфорта на детето;
- Високата възглавница не позволява главата на детето да се уморява при дълги пътувания;
- Широката и удобна седалка допринася за комфорта на детето по време на път;
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- Тапицерията се сваля и пере при 30 градуса;
- Лесно монтиране;
- Столчето е изработено изцяло от висококачествени материали;
Линк към продукта: http://www.sladkobebe.com/stolcheta-kola/1137-stolcheta-kola-detsko-stolche-shell-plus-kinder-kraft.html
http://obiavidnes.com/obiava/80738/stolche-za-kola-shell-plus-kinder-kraft

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/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
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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./ +
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!
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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.
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
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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

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.
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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.
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.
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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
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

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;
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- 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

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;
- 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

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-

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
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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

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/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
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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
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
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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
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
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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/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 !
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

Страница 120/122

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

18.05.2014

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

**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
http://obiavidnes.com/obiava/80694/0882551735---fini-shpaklovki---zapochvane-vednagabez-pochiven-den

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.
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http://obiavidnes.com/obiava/80548/60gb-kingston-ssdnow-ms200-msata-3g

Страница 122/122

