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Уроци по испански език
Давам уроци по испански език. Всички нива на езика, за начинаещи и напреднали, на възрастни, деца и ученици. В удобно за
вас време. Подготовка при изпити – DELE, кандидат - студентски. Осигурявам учебници и учебни материали . При
служебни пътувания. За всички привлечени от испанския език и култура. Цена на един учебен час 7 лв. Цената е ако ме
посещават учениците на място.
За група от 2-ма или 3-ма учащи цената е 6 лв. на учебен час.
тел. 0878 40 21 71, 0882 252 285
skype: emilia_mmircheva
http://obiavidnes.com/obiava/82945/uroci-po-ispanski-ezik

Предлагаме заеми.
Предлагаме заеми. Връзката с нас по скайп или GSM е за препоръчване. Skype - malkizaemi 0882081514 (не ни пишете
имейли - не ги четем, просто някои от сайтовете за обяви искат имейли)
http://obiavidnes.com/obiava/82935/predlagame-zaemi

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/82923/inkubatori---avtomatichni-termoregulator-s-pic-kontroler

Цветен силиконов протектор DeTech за iPhone 4GS
Цветен силиконов протектор DeTech за iPhone 4GS, Син
http://obiavidnes.com/obiava/82920/cveten-silikonov-protektor-detech-za-iphone-4gs

ПРЕДЛАГАМЕ РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА БЕЗ КОМИСИОН В
БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без посредници в България.Складове за сортиране на плодове,за
промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за ламинат,за производство на
гуми,за
боядисване
на
джанти
и
детайли,за
сортиране
на
пластмасови
бутилки,за
шивачки,перални,печатници,европалети,бирена фабрика.Селско стопанство.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
http://obiavidnes.com/obiava/82993/predlagame-rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ - ЗАМИНАВАНЕ ВЕДНАГА

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,за
шивачки,перални,печатници,европалети,бирена фабрика.Селско стопанство.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
http://obiavidnes.com/obiava/82992/rabota-v-chehiya----zaminavane-vednaga----bez--komision-v-bylgariya

ПРЕДЛАГАМЕ РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА БЕЗ КОМИСИОН В
БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без посредници в България.Складове за сортиране на плодове,за
промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за ламинат,за производство на
гуми,за
боядисване
на
джанти
и
детайли,за
сортиране
на
пластмасови
бутилки,за

Страница 1/121

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

15.06.2014

шивачки,перални,печатници,европалети,бирена фабрика.Селско стопанство.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
http://obiavidnes.com/obiava/82991/predlagame-rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ , ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА- БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без посредници в България.Складове за сортиране на плодове,за
промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за ламинат,за производство на
гуми,за
боядисване
на
джанти
и
детайли,за
сортиране
на
пластмасови
бутилки,за
шивачки,перални,печатници,европалети,бирена фабрика.Селско стопанство.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
http://obiavidnes.com/obiava/82990/rabota-v-chehiya-za-myje--jeni-i-semeystva--bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ , ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА- БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без посредници в България.Складове за сортиране на плодове,за
промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за ламинат,за производство на
гуми,за
боядисване
на
джанти
и
детайли,за
сортиране
на
пластмасови
бутилки,за
шивачки,перални,печатници,европалети,бирена фабрика.Селско стопанство.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
http://obiavidnes.com/obiava/82989/rabota-v-chehiya-za-myje--jeni-i-semeystva--bez-komision-v-bylgariya

ЧЕХИЯ-ЛЕГАЛНА 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,за
шивачки,перални,печатници,европалети,бирена фабрика.Селско стопанство.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
http://obiavidnes.com/obiava/82988/chehiya-legalna-rabota-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

ЧЕХИЯ-ВСЯКАКЪВ ВИД РАБОТА 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,за
шивачки,перални,печатници,европалети,бирена фабрика.Селско стопанство.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
http://obiavidnes.com/obiava/82987/chehiya-vsyakakyv-vid-rabota-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ - ЗАМИНАВАНЕ ВЕДНАГА

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,за
шивачки,перални,печатници,европалети,бирена фабрика.Селско стопанство.Строителство-всички професии.Заварчици
СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.НЕ Е
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http://obiavidnes.com/obiava/82986/rabota-v-chehiya----zaminavane-vednaga----bez--komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ - ЗАМИНАВАНЕ ВЕДНАГА

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,за
шивачки,перални,печатници,европалети,бирена фабрика.Селско стопанство.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
http://obiavidnes.com/obiava/82985/rabota-v-chehiya----zaminavane-vednaga----bez--komision-v-bylgariya

Цветен силиконов протектор DeTech за iPhone 4GS
Цветен силиконов протектор DeTech за iPhone 4GS, Черен
http://obiavidnes.com/obiava/82919/cveten-silikonov-protektor-detech-za-iphone-4gs

Цветен силиконов протектор DeTech за iPhone 5GS
Цветен силиконов протектор DeTech за iPhone 5GS
http://obiavidnes.com/obiava/82917/cveten-silikonov-protektor-detech-za-iphone-5gs

Цветен силиконов протектор DeTech за iPhone 5GS
Цветен силиконов протектор DeTech за iPhone 5GS, Лилав
http://obiavidnes.com/obiava/82915/cveten-silikonov-protektor-detech-za-iphone-5gs

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/82984/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.
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Поставяне на завършващ PVC ъгъл с мрежа.
Поставяне на завършващи алуминиеви ръбове.
Финосване и шкурене.
http://obiavidnes.com/obiava/82983/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/82982/remont-i-zidane-na-balkoni---promocionalni-ceni

Товарни превози
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/59437/tovarni-prevozi

Товарни превози с бус
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/67754/tovarni-prevozi-s-bus

предлага товарни превози
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
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За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/82981/predlaga-tovarni-prevozi

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/82980/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/82979/banyata-na-cena-bez-konkurenciya--979-lv---cyalosten-remont

Чехия - спешен подбор на персонал
Мъже , жени , семейства до 55 години за работа в Чехия – складови работници , персонал за перални помещения , за
пакетиране и сортиране на хранителни и нехранителни продукти , за цехове и заводи , шоколадова и бисквитена фабрики
. Майстори строители , общи работници , заварчици ( електрод , CO2 , аргон ) , шлосери. Над 20 вида работни позиции .
Заплата от 600 – 1400 евро в зависимост от позициите . Седмичен аванс , трудов договор , осигуровки, подсигурена
квартира.
За ваше спокойствие и сигурност сме осигурили транспорт, с който Ви откарват директно до работодателя, без да Ви
изпращат от София на автобуса и да се притеснявате, дали след като пристигнете ще Ви посрещне някой там .
Телефони за връзка : 0892 976 509 , 0878 023 468
.
http://obiavidnes.com/obiava/82978/chehiya---speshen-podbor-na-personal

Цветен силиконов протектор DeTech за iPhone 5GS
Цветен силиконов протектор DeTech за iPhone 5GS, Розов
http://obiavidnes.com/obiava/82913/cveten-silikonov-protektor-detech-za-iphone-5gs

Страница 5/121

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

15.06.2014

НОЩУВКИ ПЛОВДИВ 10 лв -- 0876 601 100 --- КВАРТИРИ ш ЦЕНТЪР- TV, WI-FI,
КЛИМАТИК - ТЕКУЩА ПРОМОЦИЯ
0877 74 92 96 САМОСТОЯТЕЛНИ СТАИ ЗА НОЩУВКИ ПЛОВДИВ ХОТЕЛСКИ ТИП ш ЦЕНТЪР ЕДИНИЧНИ СТАИ и
стаи с 2 3 4 легла ВЪВ ВСЯКА СТАЯ КЛИМАТИК, Wi - Fi, ТЕЛЕВИЗОР, КАБЕЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ, ВИСОКОСКОРОСТЕН Wi - Fi, Стаите са обзаведени с нови поръчкови легла, с ергономични матраци на ТЕД, кът с мека мебел, . PVC дограма и
алуминиеви щори. Силиконизирани колекотени завивки и супер бели памучни чаршафи. Бани с,вана и 24/7 топла вода.
Охрана - СОТ видеокамери 24/7 Стаите се намират до Централна ЖП гара, автогара ЮГ, автогара Родопи. В близост
Пловдивски университет - ПУ на 6 мин. Технически университет 5 мин. Колеж Делта 5 мин. Европейски колеж 3 мин.
Колеж по икономика и администрация КИА 10 мин. Аграрен университет - АУ (ВСИ) 8 мин. Университет по хранителни
технологии УХТ (ВХВП) 7 мин. Земеделски колеж 10 мин. Факултет по дентална медицина 2 мин. ВМИ 4 мин. Хирургиите
- 2 мин. Транспортна болница 4 мин. Клиники Селена, Пълмет, Каспела 3 мин. Бора 4 мин. Гребна база 5 мин, Спортно
училище 6 мин, ДНА - 7 мин, Стар град 10 мин, Топ център 8 мин, Античен театър 10 мин, Римски стадион 10 мин,
Пловдивска опера и театър 8 мин, Пловдивски панаир 10 мин, Аква ленд 10 мин, В Близост ЛИДЪЛ , КУФЛАНД , БИЛА ,
ПИКАДИЛИ , Т МАРКЕТ , ТРИУМФ , САНИ, ЛЕКСИ , АЛАДИН Удобен транспорт до всяка точка на града. Спирка на 2
мин. Автобуси 222, 12, 26, 29. Маршрутки - 1, 2. Такси стоянка. Спирка на 3 мин. 10, 37. Спирка на 4 мин. 66, 24, 37, 6, 15,
10. В радиус от 100 метра супер маркет до 11 часа., магазини, заведения, Мол Фитнес зала, Пазар, Еврофутбол, Дюнери и
пици, нон стоп Аптека,, кафе - автомат, Студенски стол, копирен център, банкомат, книжарница,безплатно паркиране.
Цена - 8 лева на легло http://kvartiri-plovdiv.alle.bg
В цената:
Ползвате памучно бяло спално бельо олекотени силиконизирани завивки и възглавници, високоскоростен безжичен
интернет W-iFi, кабелна телевизия, телевизор, вентилатор, ютия и дъска за гладене, , баня с нон - стоп топла вода
охрана - КАМЕРИ, СОТ
http://obiavidnes.com/obiava/82977/noshtuvki-plovdiv-10-lv-----0876-601-100-----kvartiri-sh-centyr--tv-wi-fi-klimati

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/82976/remont-i-boyadisvane-na-vhodove---ceni-ot-890-lv

Цветен силиконов протектор DeTech за iPhone 5GS
Цветен силиконов протектор DeTech за iPhone 5GS, Син
http://obiavidnes.com/obiava/82912/cveten-silikonov-protektor-detech-za-iphone-5gs

Домашен Майстор
Ангажирани сте а времето ВИ е скъпо
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Имате проблеми със;
-В и К инсталацията/тръби,батерии,
душ батерии и бойлер/
-Ел.Уреди/ремонт и реновиране/
-Дограмата /врати и прозорци/
-Леки строително-монтажни работи
-От общ технически характер.
Домашен майстор,може да Ви помогне.
Обадете се на тел; 0887/551 624
http://obiavidnes.com/obiava/82975/domashen-maystor

7" (17.78cm) Philips PI2010B1 таблет
7" (17.78cm) Philips PI2010B1 таблет, черен, двуядрен Dual-core 1.2 GHz, 1GB RAM, 4 GB вградена памет, Wi-Fi 802.11n,
Android 4.2.2
http://obiavidnes.com/obiava/82911/7-1778cm-philips-pi2010b1-tablet

7" (17.78cm) Philips PI3110B2 таблет
7" (17.78cm) Philips PI3110B2 таблет, черен, двуядрен Dual-core 1.5GHz, 1GB RAM, 8 GB вградена памет (+microSD слот),
Wi-Fi 802.11n, Android 4.2.2
http://obiavidnes.com/obiava/82910/7-1778cm-philips-pi3110b2-tablet

18.5" (46.99 cm) LG 19M35A
18.5" (46.99 cm) LG 19M35A, HD, 5ms, 5 000 000:1, 200cd/m2, черен, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/82974/185-4699-cm-lg-19m35a

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/82973/detektivska-agenciya-diskret-burgas-ravda-sozopol-pomorie-primorsko

Детективска Агенция АЯКС-Право на избор!-Пазарджик Пловдив Сливен Хасково Ямбол
Димитровград
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
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.
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http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/82972/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-pazardjik-plovdiv-sliven-haskovo-yambol-

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/82971/3d-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/82970/3d-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/82969/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

19.5" (49.53 cm) LG 20M35A
19.5" (49.53 cm) LG 20M35A, HD+, 5ms, 5 000 000:1, 200cd/m2, черен, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/82968/195-4953-cm-lg-20m35a

Шофьорски курс - 350 лв.
Автошкола предлага качествен шофьорски курс, като обучението е съобразено със свободното време на всеки курсист
.Курсиста се взима от посочено от него място с учебна кола. Автошколата разполага със съвременен автопарк и
собствен полигон. За ученици и студенти предлагаме отстъпки + бонус допълнителни безплатни часове по кормуване.
ПРОМОЦИЯ за опреснителни курсове чрез нова система на обучение. Предлагаме експресни опреснителни курсове за
хора придобили категория В без стаж. Станете част от хилядите наши доволни клиенти.
http://obiavidnes.com/obiava/82967/shofyorski-kurs---350-lv

15.6" (39.62cm) DELL Inspiron 3542 (5397063477845)
15.6" (39.62cm) DELL Inspiron 3542 (5397063477845), двуядрен Pentium® 3558U 1.7 GHz, HD LED Dysplay (HDMI), 4GB,
500GB, USB3.0, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/82966/156-3962cm-dell-inspiron-3542-5397063477845

15.6" (39.62cm) DELL Inspiron 3542 (5397063477852)
15.6" (39.62cm) DELL Inspiron 3542 (5397063477852), двуядрен Pentium® 3558U 1.7 GHz, HD LED Dysplay & GeForce 820M
2GB (HDMI), 4GB, 500GB, USB3.0, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/82965/156-3962cm-dell-inspiron-3542-5397063477852
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15.6" (39.62cm) DELL Inspiron 3542 (5397063477876)
15.6" (39.62cm) DELL Inspiron 3542 (5397063477876), двуядрен Intel® Core™ i3 4030U 1.9 GHz, HD LED Dysplay (HDMI),
4GB, 500GB, USB3.0, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/82964/156-3962cm-dell-inspiron-3542-5397063477876

15.6" (39.62 cm) Toshiba Satellite L50-B-1DM
15.6" (39.62 cm) Toshiba Satellite L50-B-1DM, бял, двуядрен Intel® Core™ i3 4005U 1.7 GHz, HD LED Display & AMD R7
M260 2GB (HDMI), 6GB, 1TB, WiFi 802.11ac, 2x USB 3.0, no OS, 2.2kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/82963/156-3962-cm-toshiba-satellite-l50-b-1dm

15.6" (39.62 cm) Toshiba Satellite L50-B-1EF
15.6" (39.62 cm) Toshiba Satellite L50-B-1EF, бял, четириядрен Pentium® N3530 2.16/2.58GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB,
750GB, USB 3.0, no OS, 2.2kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/82962/156-3962-cm-toshiba-satellite-l50-b-1ef

INVESTCONSULT GROUP-Купуваме Бизнес-фирми със задължения !!!
INVESTCONSULT GROUP-ИЗКУПУВА ТЪРГОВСКИ И АКЦИОНЕРНИ ДРУЖЕСТВА
ЮРИДИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ. БЕЗПЛАТНИ ЮРИДИЧЕСКИ КОНСУЛТАЦИИ.

СЪС

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

И

Прехвърляне на акции, дружествени дялове и търговски предприятия;
Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили
заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата, общините или
доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ НА ФИРМАТА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ,НОВО СЕДАЛИЩЕ И АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ ФИНАНСОВА,ЮРИДИЧЕСКА И СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ.
Всички правни действия, които предприемаме с цел намаляване или пълно освобождаване от задължения, са напълно
легални и в съответствие с действащата нормативна уредба.
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ.
INVESTCONSULT GROUP
тел. за контакт 0897 55 83 20 0876 80 43 53
http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/82961/investconsult-group-kupuvame-biznes-firmi-sys-zadyljeniya-

INVESTCONSULT GROUP-КУПУВАМЕ БИЗНЕС
INVESTCONSULT GROUP-ИЗКУПУВА ТЪРГОВСКИ И АКЦИОНЕРНИ ДРУЖЕСТВА
ЮРИДИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ. БЕЗПЛАТНИ ЮРИДИЧЕСКИ КОНСУЛТАЦИИ.

СЪС

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

И

Прехвърляне на акции, дружествени дялове и търговски предприятия;
Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили
заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата, общините или
доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
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ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ НА ФИРМАТА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ,НОВО СЕДАЛИЩЕ И АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ ФИНАНСОВА,ЮРИДИЧЕСКА И СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ.
Всички правни действия, които предприемаме с цел намаляване или пълно освобождаване от задължения, са напълно
легални и в съответствие с действащата нормативна уредба.
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ.
INVESTCONSULT GROUP
тел. за контакт 0897 55 83 20 0876 80 43 53
http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/82960/investconsult-group-kupuvame-biznes

15.6" (39.62 cm) Toshiba Satellite L50-B-1EG
15.6" (39.62 cm) Toshiba Satellite L50-B-1EG, червен, четириядрен Pentium® N3530 2.16/2.58GHz, HD LED Display (HDMI),
4GB, 750GB, USB 3.0, no OS, 2.2kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/82959/156-3962-cm-toshiba-satellite-l50-b-1eg

15.6" (39.62 cm) Toshiba Satellite L50-B-1FK
15.6" (39.62 cm) Toshiba Satellite L50-B-1FK, бял, двуядрен Intel Celeron N2830 2.16/2.41Ghz, HD LED Display (HDMI), 4GB,
750GB, USB 3.0, no OS, 2.2kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/82958/156-3962-cm-toshiba-satellite-l50-b-1fk

Калъф за лаптоп Toshiba Ultrabook Sleeve
Калъф за лаптоп Toshiba Ultrabook Sleeve, до 13.3" (33.78 cm), сребрист
http://obiavidnes.com/obiava/82957/kalyf-za-laptop-toshiba-ultrabook-sleeve

Раница за лаптоп Toshiba CoRace Laptop Backpack
Раница за лаптоп Toshiba CoRace Laptop Backpack, до 16" (40.64 cm), черна
http://obiavidnes.com/obiava/82956/ranica-za-laptop-toshiba-corace-laptop-backpack

Чанта за лаптоп Toshiba Essential Laptop Case
Чанта за лаптоп Toshiba Essential Laptop Case, до 16" (40.64 cm), черна
http://obiavidnes.com/obiava/82955/chanta-za-laptop-toshiba-essential-laptop-case

Заден протектор DeTech за Huawei Ascend G600 с картинка
Заден протектор DeTech за Huawei Ascend G600 с картинка
http://obiavidnes.com/obiava/82954/zaden-protektor-detech-za-huawei-ascend-g600-s-kartinka-

Заден протектор DeTech за Huawei Ascend G600 с картинка
Заден протектор DeTech за Huawei Ascend G600 с картинка
http://obiavidnes.com/obiava/82953/zaden-protektor-detech-za-huawei-ascend-g600-s-kartinka-

СЛАДКА ПЕРВЕРЗНИЦА НА 090 363 913
СЛАДКА ПЕРВЕРЗНИЦА НА 090 363 913
http://obiavidnes.com/obiava/82952/sladka-perverznica-na-090-363-913
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Заден протектор DeTech за Huawei Ascend G700 с картинка
Заден протектор DeTech за Huawei Ascend G700 с картинка
http://obiavidnes.com/obiava/82951/zaden-protektor-detech-za-huawei-ascend-g700-s-kartinka

Заден протектор DeTech за Huawei Ascend G700 с картинка
Заден протектор DeTech за Huawei Ascend G700 с картинка
http://obiavidnes.com/obiava/82950/zaden-protektor-detech-za-huawei-ascend-g700-s-kartinka

Заден протектор DeTech за Huawei Ascend G700 с картинка
Заден протектор DeTech за Huawei Ascend G700 с картинка
http://obiavidnes.com/obiava/82949/zaden-protektor-detech-za-huawei-ascend-g700-s-kartinka

Заден протектор DeTech за Huawei Ascend G700 с картинка
Заден протектор DeTech за Huawei Ascend G700 с картинка
http://obiavidnes.com/obiava/82948/zaden-protektor-detech-za-huawei-ascend-g700-s-kartinka

Заден протектор DeTech за Huawei Ascend G700 с картинка
Заден протектор DeTech за Huawei Ascend G700 с картинка
http://obiavidnes.com/obiava/82947/zaden-protektor-detech-za-huawei-ascend-g700-s-kartinka

Заден протектор DeTech за Huawei Ascend G700 с картинка
Заден протектор DeTech за Huawei Ascend G700 с картинка
http://obiavidnes.com/obiava/82946/zaden-protektor-detech-za-huawei-ascend-g700-s-kartinka

Заден протектор DeTech за Huawei Ascend G700 с картинка
Заден протектор DeTech за Huawei Ascend G700 с картинка
http://obiavidnes.com/obiava/82944/zaden-protektor-detech-za-huawei-ascend-g700-s-kartinka-

Заден протектор DeTech за Huawei Ascend G700 с картинка
Заден протектор DeTech за Huawei Ascend G700 с картинка
http://obiavidnes.com/obiava/82943/zaden-protektor-detech-za-huawei-ascend-g700-s-kartinka-

Работа в Чехия
Euro Consulting LTD – фирма с предмет на дейност посредничество при намиране и предлгане на работа в Чехия обявява
следните свободни позиции за мъже, жени и семейства:
Семейства за производство на рекламни материали-70 кр/час , безплатна квартира,
Дърводелна- мъже до 55г, - 800 евро, безплатна квартира
Складове Billa, Penny market, Tesco-мъже до 45години- 830 евро
Складове - пакетиране, сортиране , опаковане , сгъване на кашони - около 750-800 евро чисто
Строителство фаянс , теракот , шпакловка 6 евро на час , гипс- картон - 5 евро на час
топлоизолацията е 9,5 евро на кв/м
общи работници 850 евро чисто
Арматуристи 4 евро на час
Жени до 60г за цех за салати- 800 евро- безплатна квартира
Завод на Шкода ( дребни авточасти)- мъже и жени до 55 години-850 евро
Хлебопекари- мъже и жени до 55г- 750 евро
Цех за сандвичи-жени до 55г-750 евро
Заварчици- CO2-1200 евро, аргон- 1400 евро
Месокомбинат- заплата 800 евро
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Завод за бутилки- жени до 45г. Заплата 700 евро
Шмиргелисти- 900 евро
Електрокаристи- 1000 евро
Шивачи- ски екипировка- 930 евро
Към всички позиции има осигурена квартира, трудов договор, осигуровки валидни и в България, ежеседмичен аванс до
заплата.
Език не е наложителен.
Заминава се групово с автобус или с директен транспорт до работодателя.
Всички необходими документи за легалността на фирмата се представят в офиса ни.
Работата се предлага за хора с нагласа за дългосрочна работа, нямащи хронични заболявания.
0898556547
http://obiavidnes.com/obiava/82942/rabota-v-chehiya

Неквалифициран персонал за Чехия
Euro Consulting LTD – фирма с предмет на дейност посредничество при намиране и предлгане на работа в Чехия обявява
следните свободни позиции за мъже, жени и семейства:
Семейства за производство на рекламни материали-70 кр/час , безплатна квартира,
Дърводелна- мъже до 55г, - 800 евро, безплатна квартира
Складове Billa, Penny market, Tesco-мъже до 45години- 830 евро
Складове - пакетиране, сортиране , опаковане , сгъване на кашони - около 750-800 евро чисто
Строителство фаянс , теракот , шпакловка 6 евро на час , гипс- картон - 5 евро на час
топлоизолацията е 9,5 евро на кв/м
общи работници 850 евро чисто
Арматуристи 4 евро на час
Жени до 60г за цех за салати- 800 евро- безплатна квартира
Завод на Шкода ( дребни авточасти)- мъже и жени до 55 години-850 евро
Хлебопекари- мъже и жени до 55г- 750 евро
Цех за сандвичи-жени до 55г-750 евро
Заварчици- CO2-1200 евро, аргон- 1400 евро
Месокомбинат- заплата 800 евро
Завод за бутилки- жени до 45г. Заплата 700 евро
Шмиргелисти- 900 евро
Електрокаристи- 1000 евро
Шивачи- ски екипировка- 930 евро
Към всички позиции има осигурена квартира, трудов договор, осигуровки валидни и в България, ежеседмичен аванс до
заплата.
Език не е наложителен.
Заминава се групово с автобус или с директен транспорт до работодателя.
Всички необходими документи за легалността на фирмата се представят в офиса ни.
Работата се предлага за хора с нагласа за дългосрочна работа, нямащи хронични заболявания.
http://obiavidnes.com/obiava/82941/nekvalificiran-personal-za-chehiya

Заден протектор DeTech за Huawei Ascend G700 с картинка
Заден протектор DeTech за Huawei Ascend G700 с картинка
http://obiavidnes.com/obiava/82940/zaden-protektor-detech-za-huawei-ascend-g700-s-kartinka-

Заден протектор DeTech за Huawei Ascend G700 с картинка
Заден протектор DeTech за Huawei Ascend G700 с картинка
http://obiavidnes.com/obiava/82939/zaden-protektor-detech-za-huawei-ascend-g700-s-kartinka-

Заден силиконов протектор за NOKIA N9 черен
Заден силиконов протектор за NOKIA N9 черен
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http://obiavidnes.com/obiava/82938/zaden-silikonov-protektor-za-nokia-n9-cheren

Универсален протектор 5'' за изрязване
Универсален протектор 5'' за изрязване
http://obiavidnes.com/obiava/82937/universalen-protektor-5-za-izryazvane

Бързи кредити от 500 до 5000лв.
Бързи кредити от 500 до 5000 лв. Кандидатстване krediti1234@abv.bg http://doxy100.wix.com/zaem

online. За повече информация посетете нашия сайт

http://obiavidnes.com/obiava/82936/byrzi-krediti-ot-500-do-5000lv

Цветен силиконов протектор DeTech за iPhone 4GS
Цветен силиконов протектор DeTech за iPhone 4GS, Лилав
http://obiavidnes.com/obiava/82934/cveten-silikonov-protektor-detech-za-iphone-4gs

Задочен курс по класически масаж, акупресура и рефлексотерапия
Задочен курс по класически масаж, акупресура и рефлексотерапия на DVD (25 лв.)
Съдействие за получаване на диплома валидна в цял свят
GSM 0887918347
www.arabescbg.tk

mirabg@abv.bg

Skype - arabescvt

http://obiavidnes.com/obiava/82933/zadochen-kurs-po-klasicheski-masaj-akupresura-i-refleksoterapiya

Задочен курс по ноктопластика
Задочен курс по маникюр педикюр и ноктопластика на DVD (15 лв.)Съдействие за получаване на диплома валидна в цял
свят GSM 0887918347 mirabg@abv.bg Skype - arabescvt www.arabescbg.tk
http://obiavidnes.com/obiava/82932/zadochen-kurs-po-noktoplastika

Циклично реле за време с PIC контролер за периодично включване
Циклично реле за време с PIC контролер за периодично включване на моторчето за въртене на яйцата в инкубатора или
други потребители. Време на работа от 1 секунда до 999 минути, време на пауза от 1 секунда до 999 минути. Три
работни програми. Светлинна и звукова сигнализация при промяна на режима на работа на релето.Виж клипчето https://www.youtube.com/watch?v=IeX588SbqGw&feature=youtu.be
GSM:0892374714, 0988838774, 0876709831 inkubatori@abv.bg Skype - tangrabg www.inkubatori.tk
http://obiavidnes.com/obiava/82931/ciklichno-rele-za-vreme-s-pic-kontroler-za-periodichno-vklyuchvane

Курсове за шести клас на Родина
Подготвителни курсове и уроци за 6 клас от Родина!
РОДИНА – България организира курсове за подготовка на шестокласници.
Изберете курсовете за 6 клас на Родина:
• Български език и Литература (БЕЛ)
• Математика
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (два предмета)
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• І вноска: 395 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 395 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 395 лв. – до 20 февруари
* Цената важи до 30 юни 2014 г.
Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/82930/kursove-za-shesti-klas-na-rodina

Курсове за седми клас на Родина
Подготвителни курсове и уроци за кандидатстване след 7 клас от Родина!
РОДИНА – България организира курсове за подготовка на седмокласници.
Изберете курсовете за 7 клас на Родина:
• Български език и Литература (БЕЛ)
• Математика
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди изпитите след 7 клас.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (два предмета)
• І вноска: 395 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 395 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 395 лв. – до 20 февруари
* Цената важи до 30 юни 2014 г.
Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/82929/kursove-za-sedmi-klas-na-rodina

Подготовка за матура на Родина!
Подготвителни курсове и уроци за МАТУРА от Родина!
РОДИНА – България организира курсове за подготовка за матура.
Изберете курсовете за матура на Родина:
• Български език и Литература
• Математика
• География
• История
• Биология
• Химия
• Английски език
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
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Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди МАТУРИТЕ.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (стандартни предмети)
• І вноска: 285 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 285 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 285 лв. – до 20 февруари
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (Химия, Биология, Английски език)
• І вноска: 310 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 310 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 310 лв. – до 20 февруари
Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/82928/podgotovka-za-matura-na-rodina

Курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ на Родина!
Подготвителни курсове и уроци за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ
РОДИНА – България организира кандидатстудентски курсове за всички университети.
Изберете курсовете за кандидат-студенти на Родина:
• Български език и Литература
• Математика
• География
• История
• Биология
• Химия
• Английски език
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди кандидатстудентските изпити и
МАТУРАТА.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (стандартни предмети)
• І вноска: 285 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 285 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 285 лв. – до 20 февруари
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (Химия, Биология, Английски език)
• І вноска: 310 лв. – до 10 септември
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• ІІ вноска: 310 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 310 лв. – до 20 февруари
Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/82927/kursove-za-kandidat-studenti-na-rodina

Курсове за шести клас на Родина
Подготвителни курсове и уроци за 6 клас от Родина!
РОДИНА – България организира курсове за подготовка на шестокласници.
Изберете курсовете за 6 клас на Родина:
• Български език и Литература (БЕЛ)
• Математика
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (два предмета)
• І вноска: 395 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 395 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 395 лв. – до 20 февруари
* Цената важи до 30 юни 2014 г.
Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/82926/kursove-za-shesti-klas-na-rodina

Курсове за седми клас на Родина
Подготвителни курсове и уроци за кандидатстване след 7 клас от Родина!
РОДИНА – България организира курсове за подготовка на седмокласници.
Изберете курсовете за 7 клас на Родина:
• Български език и Литература (БЕЛ)
• Математика
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
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курсовете е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди изпитите след 7 клас.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (два предмета)
• І вноска: 395 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 395 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 395 лв. – до 20 февруари
* Цената важи до 30 юни 2014 г.
Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/82925/kursove-za-sedmi-klas-na-rodina

Подготовка за матура на Родина!
Подготвителни курсове и уроци за МАТУРА от Родина!
РОДИНА – България организира курсове за подготовка за матура.
Изберете курсовете за матура на Родина:
• Български език и Литература
• Математика
• География
• История
• Биология
• Химия
• Английски език
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди МАТУРИТЕ.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (стандартни предмети)
• І вноска: 285 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 285 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 285 лв. – до 20 февруари
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (Химия, Биология, Английски език)
• І вноска: 310 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 310 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 310 лв. – до 20 февруари
Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/82924/podgotovka-za-matura-na-rodina
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Курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ на Родина!
Подготвителни курсове и уроци за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ
РОДИНА – България организира кандидатстудентски курсове за всички университети.
Изберете курсовете за кандидат-студенти на Родина:
• Български език и Литература
• Математика
• География
• История
• Биология
• Химия
• Английски език
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди кандидатстудентските изпити и
МАТУРАТА.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (стандартни предмети)
• І вноска: 285 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 285 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 285 лв. – до 20 февруари
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (Химия, Биология, Английски език)
• І вноска: 310 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 310 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 310 лв. – до 20 февруари
Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/82922/kursove-za-kandidat-studenti-na-rodina

Цветен силиконов протектор DeTech за iPhone 4GS Розов
Цветен силиконов протектор DeTech за iPhone 4GS Розов
http://obiavidnes.com/obiava/82921/cveten-silikonov-protektor-detech-za-iphone-4gs-rozov

STOP НА БОЛКИТЕ С МНОГОФУНКЦИОНАЛНА ФИЗИОТЕРАПИЯ ** 280 лв.
МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН АПАРАТ ЗА ФИЗИОТЕРАПИЯ СРЕЩУ
БОЛКИ ПРИ ДИСКОПАТИИ, ОШИПЯВАНЕ И ПО ЦЯЛОТО ТЯЛО
** ПЕТ ВИДА ТЕРАПИИ: ЗА ДИСКОПАТИИ И ОШИПЯВАНЕ (ЛИФТИНГ),
ПУЛСОВА, ИНФРАЧЕРВЕНА, ТОПЛИННО-АКУПУНКТУРНА И МАГНИТНА!
** С „АШИ” ЕЛЕКТРОДИ СТОП НА БОЛКИТЕ ПО ЦЯЛОТО ТЯЛО!
Уредът за терапия на кръста и гръбначния стълб е от най-ново поколение терапевтични многофункционални апарати.
Мултифункционалният апарат „6 в 1” включва пет метода за терапия: за изправяне на прешлените на гръбнака и
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кръста (лифтинг), слаба и средна по интензивност пулсова терапия (пулсов масаж), инфрачервена,
топлинно-акупунктурна и магнитна терапия. Манипулацията с апарата не изисква специална подготовка и може да се
провежда при домашни условия.
Терапия за изправяне прешлените на гръбнака и кръста (лифтинг). Специално проектиран съобразно извивките на
човешкото тяло, уредът притежава уникалното свойство да влияе благотворно върху състоянието на прешлените и да
ги лекува от съответните заболявания. Когато сме легнали върху уреда, прешлените се намират в положение, което им
позволява да заемат правилната си позиция, а това от своя страна премахва болката и чувството за схванатост и
неразположение.
Пулсова терапия със слаб и среден интензитет. Подобрява кръвообращението и активизира функциите на кръвоносните
съдове, разположени около прешлените.
Инфрачервена терапия. Със своята микрокомпютъра дигитална система за управление, инфрачервените пръстени
перфектно съвпадат с естествените извивки на гръбнака и ефективно подобряват кръвообращението в тъканта около
прешлените, като облекчават болката и премахват напрежението в лумбарните мускули.
Топлинно-акупунктурна терапия. Облекчава симптомите и болката, причинени от гръбначни изкривявания или
пренапрягане на лумбарните мускули. Терапията се провежда в рамките до 30 минути и при температура не по-висока
от 450С. Нормално е при този вид третиране да се усети затопляне и кожата леко да се зачерви.
Магнитна терапия. Този вид терапия представлява излъчване на магнитно поле с висок интензитет, която води до
подтискане на нервната възбуда и повишава микроциркулацията в организма, облекчавайки болката и премахвайки
възпаленията.
„АШИ” електроди срещу болки по тялото. Самозалепващи се два електоимпулсни електрода за локално третиране на
всяка точка по тялото. Зони, върху които може да се прилага терапия с Аши електродите: върху раменете за лечение на
периартрит, на кръста за облекчаване на болките в лумбарния мускул, върху коляното за лечение на периартрит, върху
корема за лекуване на dysmenorrhea менструални болки и масажира корема.
Използване на апаратурата. Използва се ежедневно- веднъж или два пъти, като интервалът между две терапии не
трябва да бъде по-малък от 3 часа. Времетраенето на терапията е15 или 30 минути. Един курс на терапия е 10 дни,
като почивката е от един- два дни между курсовете.
Противопоказания. Апаратурата не се използва при следните заболявания и симптоми: болести на сърцето, висока
температура или треска, нарушения в нивата на кръвното налягане, инфекциозни болести, при наличие на злокачествени
туморни образувания и при наличието на импланти или пейсмейкър.
Гаранция 1 г. Произход :Китай
ЦЕНА: 280 лв.
ПОКУПКИ:
София, пазар БОРОВО, павилион 12
(срещу входа на супер Европа)
или по куриер на Еконт Експрес; такса при получаване от офиса
8,90 лв., до адрес 10,90 лв. и получаване на следващия ден, а до
селища без офис на Еконт такса 12,20 лв. и получаване до 3 дни.
Намаление на куриерската такса -20%!
КОНТАКТИ:
0887/255 692; 02/855 2635
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ:
www.albo-bg.com
www.albobg.com
http://obiavidnes.com/obiava/82918/stop-na-bolkite-s-mnogofunkcionalna-fizioterapiya--280-lv

Товарни превози
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
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http://obiavidnes.com/obiava/61018/tovarni-prevozi

Товарни превози с бус до 1500 кг
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/60986/tovarni-prevozi-s-bus-do-1500-kg

Давам под наем етаж от къща , 145 кв. м. - гр. Пловдив
Давам под наем етаж от къща , 145 кв. м. - гр. Пловдив, ул. „Г Кирков” № 73
за офис или за живеене
тел: 0898753578
http://obiavidnes.com/obiava/82916/davam-pod-naem-etaj-ot-kyshta--145--kv-m---gr-plovdiv

0882551735,Качествен и коректен ремонт на вашия дом.офис,вход.
**0882551735*** -фини шпакловки. -гипсова шпакловка. -латекс. -топлоизолация. -обръщане покрай pvc дограма и врати с
поставияне на лайсни или измазване. -гипсова мазилка. -пръскана мазилка. -минерални мазилки. -замазки. -зидария. -бързо,
корекно, разумни цени, гарантирано качество. -майстор с дългодишна практика в строителните услги.започване
веднага.часно лице.0882551735 За контакт: МАЙСТОР-ЧАСНО ЛИЦЕ Тел: 0882551735
http://obiavidnes.com/obiava/82914/0882551735kachestven-i-korekten-remont-na-vashiya-domofisvhod

Заден протектор DeTech за HTC ONE mini с картинка
Заден протектор DeTech за HTC ONE mini с картинка
http://obiavidnes.com/obiava/82909/zaden-protektor-detech-za-htc-one-mini-s-kartinka-

Заден протектор DeTech за HTC ONE mini с картинка
Заден протектор DeTech за HTC ONE mini с картинка
http://obiavidnes.com/obiava/82908/zaden-protektor-detech-za-htc-one-mini-s-kartinka-

Заден протектор DeTech за HTC ONE с картинка
Заден протектор DeTech за HTC ONE с картинка
http://obiavidnes.com/obiava/82907/zaden-protektor-detech-za-htc-one-s-kartinka

Чехия, заварчици и строители
1. Полагане арматура на основи на сгради. Заплащане на кг. положена арматура. Заплата 1800 - 2000 евро.
2. Зидаро мазачи - заплащане 5 евро на час ,10 часов работн ден. Заплата 1300 евро.
3. Гипс картон - заплащане 5 вро на час , 10 часов работен ден. Заплата 1300 евро.
4. Топло изолация - заплащане 10 евро/кв.м.
5. Заварчици електрод - 5 евро/час , 10 часов работен ден , 1300 евро месечно.
6. Заварчици СО2 - 5-6 евро/час ( в зависимост от сложността на заварката ) - заплащане 1300 - 1560 евро месечно.
7. Заварчици аргон - 7-8 евро/час ( в зависимост от сложността на заварката ) - заплащане средно около 2000 евро.
Трудов договор , здравни и социални осигуровки за сметка на работодателя. Осигурена квартира , за която се спират 100
евро от заплатата с включени консумативи. Всяка седмица аванси от 50 - 80 евро. Заплата е на следващия месец на
10-то число за предходния. За ваше спокойствие и сигурност с наш транспорт Ви извозваме от София до работодателя в
Чехия.
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Тел: виваком : 0876 502 330, 0878 0234 67
глобул : 0896 598 331 , скайп: europa_trans
http://obiavidnes.com/obiava/82906/chehiya-zavarchici-i-stroiteli

Заден протектор DeTech за HTC ONE с картинка
Заден протектор DeTech за HTC ONE с картинка
http://obiavidnes.com/obiava/82905/zaden-protektor-detech-za-htc-one-s-kartinka

Заден протектор DeTech за HTC ONE с картинка
Заден протектор DeTech за HTC ONE с картинка
http://obiavidnes.com/obiava/82904/zaden-protektor-detech-za-htc-one-s-kartinka

Заден протектор DeTech за HTC ONE с картинка
Заден протектор DeTech за HTC ONE с картинка
http://obiavidnes.com/obiava/82903/zaden-protektor-detech-za-htc-one-s-kartinka-

ИНДИВИДУАЛНИ УРОЦИ ПО НЕМСКИ ЕЗИК
ДАВАМ ЧАСТНИ УРОЦИ ПО НЕМСКИ ЕЗИК НА УЧЕНИЦИ И ВЪЗРАСТНИ. ПОДГОТВЯМ ЗА РАБОТА В
НЕМСКОГОВОРЯЩИ СТРАНИ И ЗА ИЗПИТИ ЗА СЕРТИФИКАТ. ВЪЗМОЖНОСТ ЗА СКАЙП УРОЦИ
http://obiavidnes.com/obiava/82902/individualni-uroci-po-nemski-ezik

ИНДИВИДУАЛНИ УРОЦИ ПО НЕМСКИ ЕЗИК
ДАВАМ ЧАСТНИ УРОЦИ ПО НЕМСКИ ЕЗИК НА УЧЕНИЦИ И ВЪЗРАСТНИ. СЪОБРАЗЯВАМ СЕ С МОТИВАЦИЯТА И
ВРЕМЕТО НА ОБУЧАВАНИТЕ.
http://obiavidnes.com/obiava/82901/individualni-uroci-po-nemski-ezik

ИНДИВИДУАЛНИ УРОЦИ ПО НЕМСКИ ЕЗИК НА ИЗГОДНИ ЦЕНИ
ДАВАМ ЧАСТНИ УРОЦИ ПО НЕМСКИ ЕЗИК НА ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ. ПОДГОТВЯМ ЗА РАБОТА В
НЕМСКОГОВОРЯЩИ СТРАНИ И ЗА ИЗПИТИ ЗА СЕРТИФИКАТ.
http://obiavidnes.com/obiava/82900/individualni-uroci-po-nemski-ezik-na-izgodni-ceni

Заден протектор DeTech за HTC ONE с картинка
Заден протектор DeTech за HTC ONE с картинка
http://obiavidnes.com/obiava/82899/zaden-protektor-detech-za-htc-one-s-kartinka-

Заден протектор DeTech за HTC ONE с картинка
Заден протектор DeTech за HTC ONE с картинка
http://obiavidnes.com/obiava/82898/zaden-protektor-detech-za-htc-one-s-kartinka-

Заден протектор DeTech за HTC ONE с картинка
Заден протектор DeTech за HTC ONE с картинка
http://obiavidnes.com/obiava/82897/zaden-protektor-detech-za-htc-one-s-kartinka-

Заден протектор DeTech за HTC ONE с картинка
Заден протектор DeTech за HTC ONE с картинка
http://obiavidnes.com/obiava/82896/zaden-protektor-detech-za-htc-one-s-kartinka-
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Заден протектор DeTech за HTC ONE с картинка
Заден протектор DeTech за HTC ONE с картинка
http://obiavidnes.com/obiava/82895/zaden-protektor-detech-za-htc-one-s-kartinka-

INVESTCONSULT GROUP-Купуваме Бизнес-фирми със задължения !!!
INVESTCONSULT GROUP-СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРАВНИ УСЛУГИ.Търговско и дружествено право.
ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ ЗА "ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.Безплатни юридически
консултации.
Прехвърляне на акции, дружествени дялове и търговски предприятия;
Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили
заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата, общините или
доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ НА ФИРМАТА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ,НОВО СЕДАЛИЩЕ И АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ ФИНАНСОВА,ЮРИДИЧЕСКА И СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ.
Всички правни действия, които предприемаме с цел намаляване или пълно освобождаване от задължения, са напълно
легални и в съответствие с действащата нормативна уредба.
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ.
INVESTCONSULT GROUP
+359 897 55 83 20
+359 876 80 43 53
http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/82894/investconsult-group-kupuvame-biznes-firmi-sys-zadyljeniya-

INVESTCONSULT GROUP-КУПУВАМЕ БИЗНЕС
INVESTCONSULT GROUP-СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРАВНИ УСЛУГИ.Търговско и дружествено право.
ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ ЗА "ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.Безплатни юридически
консултации.
Прехвърляне на акции, дружествени дялове и търговски предприятия;
Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили
заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата, общините или
доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ НА ФИРМАТА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ,НОВО СЕДАЛИЩЕ И АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ ФИНАНСОВА,ЮРИДИЧЕСКА И СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ.
Всички правни действия, които предприемаме с цел намаляване или пълно освобождаване от задължения, са напълно
легални и в съответствие с действащата нормативна уредба.
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ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ.
INVESTCONSULT GROUP
+359 897 55 83 20
+359 876 80 43 53
http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/82893/investconsult-group-kupuvame-biznes

Заден протектор DeTech за HTC ONE с картинка
Заден протектор DeTech за HTC ONE с картинка
http://obiavidnes.com/obiava/82892/zaden-protektor-detech-za-htc-one-s-kartinka-

Интернет магазин за Apple продукти
NovMac.com е интернет магазин официално оторизиран за продажба на Apple продукти онлайн. Никога не е било по-лесно
да поръчате Вашият Mac, където и да сте в България! Поръчайте онлайн MacBook Pro, MacBook Air ,iMac, Mac mini,
iPod, iPad и много аксесоари! Нови продукти предлагани официално на българския пазар на най-добри цени! Актуални
промоции, доставка до посочен адрес. Продуктите са с международна гаранция!
Контакти
тел: 02/439 09 93
e-mail: office@novmac.com
адрес: гр. София, бул. Евлоги Георгиев N:99
http://novmac.com
http://obiavidnes.com/obiava/82891/internet-magazin-za-apple-produkti

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/82890/angliyski--vtoronivopreintermediate

Товарни превози с бус до 1500 кг
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
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http://obiavidnes.com/obiava/60969/tovarni-prevozi-s-bus-do-1500-kg

Товарни превози
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/61067/tovarni-prevozi

Подготовка за изпити IELTS , TOEFL ,FCE , CAE
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуална и полу – индивидуална подготовка по Английски език за
изпити IELTS ,TOEFL ,FCE в удобно за Вас време.
Продължителност - 30 занятия.
Цена – 20 лева за занятие .
Таксата за курса включва учебните материали .
Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и допълнителни материали, съобразени с
нуждите на обучаващите се.
Подготовката включва интерактивни задачи, свързани с изискванията за успешно представяне на изпита за
сертифициране на познанията и уменията :
Четене, слушане и устен отговор на въпрос.
Слушане и устен отговор на въпрос.
Четене, слушане и писмен отговор на въпрос.
Във всички раздели се тестват уменията , като се правят и анализират текущи практически тестове .
Курсистите се обучават в раздела Разговор, като се запознават с типовете въпроси, критериите и изисквания за
оценяване, структурата и времетраенето на отговора .
Те се упражняват върху теста – разговор , като записват гласовете си и така анализират индивидуалното си ниво по
отношение изискванията на задачата и нейното времетраене.
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/82889/podgotovka-za-izpitiieltstoeflfcecae

cours de bulgare pour
Ecole de langues “Ability”propose des cours individuels ou en groupe de bulgare pour
http://obiavidnes.com/obiava/82888/cours-debulgarepourtrangers

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:
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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/82887/nemski-ezik---individualnoi-v-malki-grupi

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/82886/nemski-ezik---individualnoi-v-malki-grupi

Детективска Агенция Фокс-Частен Детектив-Бургас, Несебър, Поморие, Слънчев бряг, Созопол
Детективски услуги от Детективска агенция Фокс
Предлаганите Детективски услуги са
с гарантирана поверителност!
Разкриване на изневери,фирмено разследване,
издирване-лица,наблюдение,консултации.
Съдействие при сделки с имоти-проверка.
Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация и др.
Извършваме ефективни детективски услуги в София, Пловдив, Варна,Бургас
Русе, Плевен, Хасково, Пазарджик, Благоевград, Перник, Стара Загора
и др. населени места в България, а и в чужбина.
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
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Бизнес-сграда "България 2000"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/82885/detektivska-agenciya-foks-chasten-detektiv-burgas-nesebyr-pomorie-slynchev-bryag

Детективска Агенция Инкогнито -Детективски услуги
Детективска Агенция Инкогнито-Безплатни Консултации!
Предлаганите услуги са от частни детективи
с висок професионален стандарт!
Разкрива изневери, издирва лица,
справки, корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес,месторабота и др.
Открива биологични родственици.
Установяване и блокиране на скрита аудио/видео техника
в жилища,офиси автомобили.
GPS предаватели и др.
Повече информация на http://detektivi.com
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
Детективска Агенция "Инкогнито" Извършва услуги на територията на цяла България!!!
http://obiavidnes.com/obiava/82884/detektivska-agenciya-inkognito--detektivski-uslugi

Частен Детектив-Детективска Агенция Фокс-София, Пловдив, Бургас
Детективски услуги от Детективска агенция Фокс
Предлаганите Детективски услуги са
с гарантирана поверителност!
Разкриване на изневери,фирмено разследване,
издирване-лица,наблюдение,консултации.
Съдействие при сделки с имоти-проверка.
Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация и др.
Извършваме ефективни детективски услуги в София, Пловдив, Варна,Бургас
Русе, Плевен, Хасково, Пазарджик, Благоевград, Перник, Стара Загора
и др. населени места в България, а и в чужбина.
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://detective-bg.com
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Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/82883/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-foks-sofiya-plovdiv-burgas

Заден протектор DeTech за Huawei Ascend G600 с картинка
Заден протектор DeTech за Huawei Ascend G600 с картинка
http://obiavidnes.com/obiava/82882/zaden-protektor-detech-za-huawei-ascend-g600-s-kartinka-

Заден протектор DeTech за Huawei Ascend G600 с картинка
Заден протектор DeTech за Huawei Ascend G600 с картинка
http://obiavidnes.com/obiava/82881/zaden-protektor-detech-za-huawei-ascend-g600-s-kartinka-

земя в село Виница
Земеделска земя в землището на с.Виница с площ 2500 м2. Имота се намира на 5 м от брега на язовир Тича. Разположен е
в малък залив. Язовир Тича е вторият по големина язовир в България. До имота има селскостопански път. Според
българското законодателство на всяка земя с размер до 10 дка може да бъде построена сграда с размер до 35 кв.м. Върху
земя по-голяма от 10 дка може да бъде построена сграда с размер не по-голям от 10 % от размера на имота, като и в
двата случая предназначението на земята не се променя. Ако предназначението се промени, то тогава могат да бъдат
застроени до 50 % от площта на земята.
http://obiavidnes.com/obiava/82880/zemya-v-selo-vinica

земя в село Виница
Земеделска земя в землището на с.Виница с площ 2500 м2. Имота се намира на 5 м от брега на язовир Тича. Разположен е
в малък залив. Язовир Тича е вторият по големина язовир в България. До имота има селскостопански път. Според
българското законодателство на всяка земя с размер до 10 дка може да бъде построена сграда с размер до 35 кв.м. Върху
земя по-голяма от 10 дка може да бъде построена сграда с размер не по-голям от 10 % от размера на имота, като и в
двата случая предназначението на земята не се променя. Ако предназначението се промени, то тогава могат да бъдат
застроени до 50 % от площта на земята.
http://obiavidnes.com/obiava/82879/zemya-v-selo-vinica

земя в село Виница
Земеделска земя в землището на с.Виница с площ 2500 м2. Имота се намира на 5 м от брега на язовир Тича. Разположен е
в малък залив. Язовир Тича е вторият по големина язовир в България. До имота има селскостопански път. Според
българското законодателство на всяка земя с размер до 10 дка може да бъде построена сграда с размер до 35 кв.м. Върху
земя по-голяма от 10 дка може да бъде построена сграда с размер не по-голям от 10 % от размера на имота, като и в
двата случая предназначението на земята не се променя. Ако предназначението се промени, то тогава могат да бъдат
застроени до 50 % от площта на земята.
http://obiavidnes.com/obiava/82878/zemya-v-selo-vinica

Заден протектор DeTech за SAMSUNG GALAXY S III mini i8190 с картинка
Заден протектор DeTech за SAMSUNG GALAXY S III mini i8190 с картинка
http://obiavidnes.com/obiava/82877/zaden-protektor-detech-za-samsung-galaxy-s-iii-mini-i8190-s-kartinka-

Калъф JZZS за HTC ONE/M7
Калъф JZZS за HTC ONE/M7, кожен, Бял
http://obiavidnes.com/obiava/82876/kalyf-jzzs-za-htc-onem7

Превод и легализация на пълномощни
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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 удостоверения за раждане и семейно положение, пълномощни, 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/82875/prevod-i-legalizaciya-na-pylnomoshtni

НЕКА ТИ ПОКАЖЕМ КОЛКО ТЕ ЖЕЛАЕМ- ЧАКАМЕ ТЕ WWW.GEPIMEBG.COM
НЕКА ТИ ПОКАЖЕМ КОЛКО ТЕ ЖЕЛАЕМ- ЧАКАМЕ ТЕ WWW.GEPIMEBG.COM
http://obiavidnes.com/obiava/82874/neka-ti-pokajem-kolko-te-jelaem--chakame-te-wwwgepimebgcom

ВИЖ ТЕЛАТА КАК СЕ ИЗПАРЯВАТ,ОТ ФЛУИДИ ЧАК СЕ ЗАДУШАВАТ GSM: 090 363 022
ВИЖ ТЕЛАТА КАК СЕ ИЗПАРЯВАТ,ОТ ФЛУИДИ ЧАК СЕ ЗАДУШАВАТ GSM: 090 363 022
http://obiavidnes.com/obiava/82873/vij-telata-kak-se-izparyavatot-fluidi-chak-se-zadushavat-gsm-090-363-022

БУРЯ И ТОРНАДО ОТ УДОВОЛСТВИЯ ПРЕДЛАГА.. изпрати SMS с текст tornado до номер
191999
БУРЯ И ТОРНАДО ОТ УДОВОЛСТВИЯ ПРЕДЛАГА.. изпрати SMS с текст tornado до номер 191999
http://obiavidnes.com/obiava/82872/burya-i-tornado-ot-udovolstviya-predlaga-izprati-sms-s-tekst-tornado-do-nomer-19

Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-Studio I-Pro
Видео и фото 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/82871/video-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientsk

Калъф JZZS за HTC ONE/M7
Калъф JZZS за HTC ONE/M7, кожен, син
http://obiavidnes.com/obiava/82870/kalyf-jzzs-za-htc-onem7

Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-Studio I-Pro
Видео и фото 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/82869/video-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientsk

Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-Studio I-Pro
Видео и фото 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
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http://obiavidnes.com/obiava/82868/video-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientsk

мебели по поръчка враца монтана мездра ботевград софия
Мебели по поръчка за град Враца и региона. Изберете свой модел, дайте ни и размери и ние ще изпълним вашата поръчка
за секции, шкафове, гардероби, кухненски шкафове, вградени кухни, мека мебел, холови гарнитури, кухненски ъгли,
обзавеждане за детски стаи.
http://obiavidnes.com/obiava/82867/mebeli-po-porychka-vraca-montana-mezdra-botevgrad-sofiya

Калъф JZZS за HTC ONE/M7
Калъф JZZS за HTC ONE/M7, кожен, цикламен
http://obiavidnes.com/obiava/82866/kalyf-jzzs-za-htc-onem7

Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти по БЕЛ и История
Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти по БЕЛ и История. Целогодишна подготовка за ученици в 11 и 12
клас; безплатно първо занятие; готови учебни материали, включени в цената; преподаване на целия учебен материал и
регулярно изпитване; 5 пробни изпита по предмет; удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за посещение;
разумна цена и разсрочено плащане. Помощ за попълване на документи. Записване за 2014/15г. от 01.юни!
http://obiavidnes.com/obiava/82865/kursove-i--individualni-uroci-za-kandidat-studenti-po-bel-i-istoriya

Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти по Химия и Биология
Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти по Химия и Биология. Целогодишна подготовка за ученици в 11 и 12
клас; безплатно първо занятие; готови учебни материали, включени в цената; преподаване на целия учебен материал и
регулярно изпитване; 5 пробни изпита по предмет; удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за посещение;
разумна цена и разсрочено плащане. Помощ за попълване на документи. Записване за 2014/15г. от 01.юни!
http://obiavidnes.com/obiava/82864/kursove-i--individualni-uroci-za-kandidat-studenti-po-himiya-i-biologiya

Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти по Английски и Немски език
Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти по Английски и Немски език. Целогодишна подготовка за ученици в
11 и 12 клас; безплатно първо занятие; готови учебни материали, включени в цената; преподаване на целия учебен
материал и регулярно изпитване; 5 пробни изпита по предмет; удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за
посещение; разумна цена и разсрочено плащане. Помощ за попълване на документи. Записване за 2014/15 от 01.юни!
http://obiavidnes.com/obiava/82863/kursove-i--individualni-uroci-za-kandidat-studenti-po-angliyski-i-nemski-ezik

Курсове и индивидуални уроци за матура по БЕЛ и всички избираеми предмети
Курсове и индивидуални уроци за матура по БЕЛ и всички избираеми предмети. Целогодишна подготовка за ученици в 11 и
12 клас; безплатно първо занятие; готови учебни материали, включени в цената; преподаване на целия учебен материал и
регулярно изпитване; 5 пробни изпита по предмет; удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за посещение;
разумна цена и разсрочено плащане. Помощ за попълване на документи. Записване за 2014/15 от 01.юни!
http://obiavidnes.com/obiava/82862/kursove-i-individualni-uroci-za-matura-po-bel-i-vsichki-izbiraemi-predmeti

Курсове и индивидуални уроци по БЕЛ и Математика за седмокласници
Курсове и индивидуални уроци по БЕЛ и Математика за седмокласници. Безплатно първо занятие; готови учебни
материали, включени в цената; преподаване на целия учебен материал и регулярно изпитване; интензивен тренинг за
решаване на тестове и писане на преразказ/ разписване на задачи. 5 пробни изпита по предмет; удобни офиси в центъра
на София; гъвкав график за посещение; разумна цена и разсрочено плащане. Помощ за попълване на документи. Записване
за 2014/15 от 01.юни!
http://obiavidnes.com/obiava/82861/kursove-i-individualni-uroci-po-bel-i-matematika-za-sedmoklasnici

Курсове и индивидуални уроци по БЕЛ и Математика за седмокласници
Курсове и индивидуални уроци по БЕЛ и Математика за седмокласници. Безплатно първо занятие; готови учебни
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материали, включени в цената; преподаване на целия учебен материал и регулярно изпитване; интензивен тренинг за
решаване на тестове и писане на преразказ/ разписване на задачи. 5 пробни изпита по предмет; удобни офиси в центъра
на София; гъвкав график за посещение; разумна цена и разсрочено плащане. Помощ за попълване на документи. Записване
за 2014/15 от 01.юни!
http://obiavidnes.com/obiava/82860/kursove-i-individualni-uroci-po-bel-i-matematika-za-sedmoklasnici

Курсове и индивидуални уроци по немски език
Курсове и индивидуални уроци по немски език за всички нива – А1-С1. Подходящи за деца, ученици и възрастни.
Подготовка по системите на издателство „Хюбер” –Schritte International/ Ciel/ Lagune и др.Удобни офиси в центъра на
София; гъвкав график за посещение; разумна цена и разсрочено плащане. Безплатен тест за определяне на реалното ви
ниво по езика! Издаване на сертификат за всяко ниво.Можете да започнете веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/82859/kursove-i-individualni-uroci-po-nemski-ezik

Курсове и индивидуални уроци по английски език
Курсове и индивидуални уроци по английски език за всички нива – А1-С1. Подходящи за деца, ученици и възрастни.
Подготовка по системите на издателство „Оксфорд” – New English file / Solutions. Удобни офиси в центъра на София;
гъвкав график за посещение; разумна цена и разсрочено плащане. Безплатен тест за определяне на реалното ви ниво по
езика! Издаване на сертификат за всяко ниво. Можете да започнете веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/82858/kursove-i-individualni-uroci-po-angliyski-ezik

Курсове и индивидуални уроци по италиански език
Курсове и индивидуални уроци по италиански език за всички нива – А1-С1. Подходящи за деца, ученици и възрастни.
Подготовка по системата Progetto Italiano. Удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за посещение; разумна цена
и разсрочено плащане. Безплатен тест за определяне на реалното ви ниво по езика! Издаване на сертификат за всяко
ниво.Можете да започнете веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/82857/kursove-i-individualni-uroci-po-italianski-ezik

Курсове и индивидуални уроци по френски език
Курсове и индивидуални уроци по френски език за всички нива – А1-С1. Подходящи за деца, ученици и възрастни.
Подготовка по системата ECHO. Удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за посещение; разумна цена и
разсрочено плащане. Безплатен тест за определяне на реалното ви ниво по езика! Издаване на сертификат за всяко
ниво.Можете да започнете веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/82856/kursove-i-individualni-uroci-po-frenski-ezik

Курсове и индивидуални уроци по френски език
Курсове и индивидуални уроци по френски език за всички нива – А1-С1. Подходящи за деца, ученици и възрастни.
Подготовка по системата ECHO. Удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за посещение; разумна цена и
разсрочено плащане. Безплатен тест за определяне на реалното ви ниво по езика! Издаване на сертификат за всяко
ниво.Можете да започнете веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/82855/kursove-i-individualni-uroci-po-frenski-ezik

Индивидуални уроци по всички предмети в училище
Индивидуални уроци по всички предмети в училище. Целогодишна подготовка за деца от 5 до 12 клас. Помощ за качване
на нивото в училище и повишаване на оценките, подготовка за контролни и класни работи. Стриктно следване на
училищната програма и подробно преподаване на целия материал. Удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за
посещение. Разумна цена. Можете да започнете веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/82854/individualni-uroci-po-vsichki-predmeti-v-uchilishte

Тренинг изпити за матура и кандидатстване след 7 и 12 клас
Пакет пробни изпити или еднократно явяване по всички предмети за матура и кандидатстване след 7 и 12 клас.
Най-добрият начин да тренирате в реалния формат на изпита, който ви предстои. Оценяване по изпитните критерии.
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Удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за посещение. Разумна цена. Можете да започнете веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/82853/trening-izpiti-za-matura-i-kandidatstvane-sled-7-i-12-klas

Кариерно консултиране
Кариерно консултиране за избор на професия и направление за развитие. Подходящ за ученици в 7 и 12 клас. Онлайн тест
на Magellano Universita и две срещи с кариерен консултант. Разумният начин да разберете в какво сте най-добри и да не
учите напразно! Удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за посещение. Можете да се запишете веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/82852/karierno-konsultirane

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

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

Лесни и бързи пари Онлайн от burzikrediti.bg само за вас от 500 до 1500 лв.
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
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http://obiavidnes.com/obiava/77227/lesni-i-byrzi-pari-onlayn-ot-burzikreditibg-samo-za-vas-ot-500-do-1500-lv

Калъф JZZS за Huawei P6
Калъф JZZS за Huawei P6, кожен, cин
http://obiavidnes.com/obiava/82851/kalyf-jzzs-za-huawei-p6

STOP НА БОЛКИТЕ С МНОГОФУНКЦИОНАЛНА ФИЗИОТЕРАПИЯ ** 280 лв.
МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН АПАРАТ ЗА ФИЗИОТЕРАПИЯ СРЕЩУ
БОЛКИ ПРИ ДИСКОПАТИИ, ОШИПЯВАНЕ И ПО ЦЯЛОТО ТЯЛО
** ПЕТ ВИДА ТЕРАПИИ: ЗА ДИСКОПАТИИ И ОШИПЯВАНЕ (ЛИФТИНГ),
ПУЛСОВА, ИНФРАЧЕРВЕНА, ТОПЛИННО-АКУПУНКТУРНА И МАГНИТНА!
** С „АШИ” ЕЛЕКТРОДИ СТОП НА БОЛКИТЕ ПО ЦЯЛОТО ТЯЛО!
Уредът за терапия на кръста и гръбначния стълб е от най-ново поколение терапевтични многофункционални апарати.
Мултифункционалният апарат „6 в 1” включва пет метода за терапия: за изправяне на прешлените на гръбнака и
кръста (лифтинг), слаба и средна по интензивност пулсова терапия (пулсов масаж), инфрачервена,
топлинно-акупунктурна и магнитна терапия. Манипулацията с апарата не изисква специална подготовка и може да се
провежда при домашни условия.
Терапия за изправяне прешлените на гръбнака и кръста (лифтинг). Специално проектиран съобразно извивките на
човешкото тяло, уредът притежава уникалното свойство да влияе благотворно върху състоянието на прешлените и да
ги лекува от съответните заболявания. Когато сме легнали върху уреда, прешлените се намират в положение, което им
позволява да заемат правилната си позиция, а това от своя страна премахва болката и чувството за схванатост и
неразположение.
Пулсова терапия със слаб и среден интензитет. Подобрява кръвообращението и активизира функциите на кръвоносните
съдове, разположени около прешлените.
Инфрачервена терапия. Със своята микрокомпютъра дигитална система за управление, инфрачервените пръстени
перфектно съвпадат с естествените извивки на гръбнака и ефективно подобряват кръвообращението в тъканта около
прешлените, като облекчават болката и премахват напрежението в лумбарните мускули.
Топлинно-акупунктурна терапия. Облекчава симптомите и болката, причинени от гръбначни изкривявания или
пренапрягане на лумбарните мускули. Терапията се провежда в рамките до 30 минути и при температура не по-висока
от 450С. Нормално е при този вид третиране да се усети затопляне и кожата леко да се зачерви.
Магнитна терапия. Този вид терапия представлява излъчване на магнитно поле с висок интензитет, която води до
подтискане на нервната възбуда и повишава микроциркулацията в организма, облекчавайки болката и премахвайки
възпаленията.
„АШИ” електроди срещу болки по тялото. Самозалепващи се два електоимпулсни електрода за локално третиране на
всяка точка по тялото. Зони, върху които може да се прилага терапия с Аши електродите: върху раменете за лечение на
периартрит, на кръста за облекчаване на болките в лумбарния мускул, върху коляното за лечение на периартрит, върху
корема за лекуване на dysmenorrhea менструални болки и масажира корема.
Използване на апаратурата. Използва се ежедневно- веднъж или два пъти, като интервалът между две терапии не
трябва да бъде по-малък от 3 часа. Времетраенето на терапията е15 или 30 минути. Един курс на терапия е 10 дни,
като почивката е от един- два дни между курсовете.
Противопоказания. Апаратурата не се използва при следните заболявания и симптоми: болести на сърцето, висока
температура или треска, нарушения в нивата на кръвното налягане, инфекциозни болести, при наличие на злокачествени
туморни образувания и при наличието на импланти или пейсмейкър.
Гаранция 1 г. Произход :Китай
ЦЕНА: 280 лв.
ПОКУПКИ:
София, пазар БОРОВО, павилион 12
(срещу входа на супер Европа)
или по куриер на Еконт Експрес; такса при получаване от офиса
8,90 лв., до адрес 10,90 лв. и получаване на следващия ден, а до
селища без офис на Еконт такса 12,20 лв. и получаване до 3 дни.
Намаление на куриерската такса -20%!
КОНТАКТИ:
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0887/255 692; 02/855 2635
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ:
www.albo-bg.com
www.albobg.com
http://obiavidnes.com/obiava/82850/stop-na-bolkite-s-mnogofunkcionalna-fizioterapiya--280-lv

Калъф JZZS за Huawei P6
Калъф JZZS за Huawei P6, кожен, Бял
http://obiavidnes.com/obiava/82849/kalyf-jzzs-za-huawei-p6

Мрежа против насекоми с магнити
Мрежа против насекоми с магнити
за врати, с размери 90/210см.
Нов продукт на българският пазар, нашите мрежи са удобен и евтин начин да се предпазите от досадните насекоми през
лятото.
Благодарение на 18-те магнитни закопчалки, разположени на стратегически места, всички могат да влизат и излизат
свободно.
Магнитната лента се самозатваря след Вас, защитавайки дома Ви от насекоми. Мрежата е за дървени, пластмасови и
алуминиеви дограми.
4На дървени дограми се прикрепя с кабарчета, на пластмасови и алуминиеви дограми се закрепя с двустранно залепваща
лента(скоч).
Комплектът включва:
- Мрежа с размер 100 х 210 см
- Магнитна лента
- Кабарчета
-двустранно залепващи лепенки
-Цвят черен
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/82848/mreja-protiv-nasekomi-s-magniti

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.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/82847/magic-ex-hose-markuch-eks-hos--magicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-

Калъф JZZS за Huawei P6
Калъф JZZS за Huawei P6, кожен, зелен
http://obiavidnes.com/obiava/82846/kalyf-jzzs-za-huawei-p6

Реални цени на довършителни ремонти,качеството се вижда на момента.
0882551735 качествени шпакловки,започване веднага
***0882551735***
-фини шпакловки.
-гипсова шпакловка.
-латекс.
-топлоизолация.
-обръщане покрай pvc дограма и врати с поставияне на лайсни или измазване.
-гипсова мазилка.
-пръскана мазилка.
-минерални мазилки.
-замазки.
-зидария.
-бързо, корекно, разумни цени, гарантирано качество.
-майстор с дългодишна практика в строителните услги.започване веднага.часно лице.0882551735
http://obiavidnes.com/obiava/82845/realni-ceni-na-dovyrshitelni-remontikachestvoto-se-vijda-na-momenta

Калъф JZZS за Huawei P6
Калъф JZZS за Huawei P6, кожен, Розов
http://obiavidnes.com/obiava/82844/kalyf-jzzs-za-huawei-p6

Калъф JZZS за Huawei P6
Калъф JZZS за Huawei P6, кожен, цикламен
http://obiavidnes.com/obiava/82843/kalyf-jzzs-za-huawei-p6

Калъф JZZS за Huawei P6
Калъф JZZS за Huawei P6, кожен, черен
http://obiavidnes.com/obiava/82842/kalyf-jzzs-za-huawei-p6

Ridge Racer 7
Ridge Racer 7, за PlayStation 3
http://obiavidnes.com/obiava/82841/ridge-racer-7
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Ridge Racer Unbounded: Limited Edition
Ridge Racer Unbounded: Limited Edition, за PlayStation 3
http://obiavidnes.com/obiava/82840/ridge-racer-unbounded-limited-edition

Saint Seiya: Sanctuary Battle Myth Cloth Box Edition
Saint Seiya: Sanctuary Battle Myth Cloth Box Edition, за PlayStation 3
http://obiavidnes.com/obiava/82839/saint-seiya-sanctuary-battle-myth-cloth-box-edition

продавам вендинг автомат за студени напитки в кутийки и шишета Некта Зета 550
продавам вендинг автомат за студени напитки в кутийки и шишета Некта Зета 550.В цената не влиза монетник
http://obiavidnes.com/obiava/82838/prodavam-vending-avtomat-za-studeni-napitki-v-kutiyki-i-shisheta-nekta-zeta-550

SoulCalibur V Collector's Edition
SoulCalibur V Collector's Edition, за PlayStation 3
http://obiavidnes.com/obiava/82837/soulcalibur-v-collectors-edition

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/82836/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/82835/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/82834/sigurna-rabota

Tales of Symphonia: Chronicles за PlayStation 3
Tales of Symphonia: Chronicles за PlayStation 3
http://obiavidnes.com/obiava/82833/tales-of-symphonia-chronicles-za-playstation-3

Tales of Xillia
Tales of Xillia, за PlayStation 3
http://obiavidnes.com/obiava/82832/tales-of-xillia
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Подаряват се 2 черни женски котенца, Русе
Подаряват се тези две сестрички. На почти 2 месеца са, женски. Родени са и са живяли само в домашни условия, хранят
се вече с обща храна. Намират се в Русе, в близост до Операта.
http://obiavidnes.com/obiava/82831/podaryavat-se-2-cherni-jenski-kotenca-ruse

Tekken Tag Tournament 2
Tekken Tag Tournament 2, за PlayStation 3
http://obiavidnes.com/obiava/82830/tekken-tag-tournament-2

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/82829/remont-i-stroitelstvo

Банята на цена без конкуренция – 979 лв - цялостен ремонт
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/82828/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.
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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/82827/remont-i-boyadisvane-na-vhodove---ceni-ot-890-lv

MotoGP 13
MotoGP 13, за PlayStation 3
http://obiavidnes.com/obiava/82826/motogp-13

Dungeon Siege III
Dungeon Siege III, за PlayStation 3
http://obiavidnes.com/obiava/82825/dungeon-siege-iii

Final Fantasy XIII-2
Final Fantasy XIII-2, за PlayStation 3
http://obiavidnes.com/obiava/82824/final-fantasy-xiii-2

ОПИТНИ И СЕКСАПИЛНИ В САЙТА ЗА ЗАПОЗНАНСТВА WWW.GEPIMEBG.COM
ОПИТНИ И СЕКСАПИЛНИ В САЙТА ЗА ЗАПОЗНАНСТВА WWW.GEPIMEBG.COM
http://obiavidnes.com/obiava/82823/opitni-i-seksapilni-v-sayta-za-zapoznanstva-wwwgepimebgcom

ПОРЪЧАЙ СИ МОМИЧЕ ДА ТИ СЕ ОБАДИ ЗА СЕКС ПО ТЕЛЕФОНА ИЗПРАТИ СМС ДО
НОМЕР 191999
ПОРЪЧАЙ СИ МОМИЧЕ ДА ТИ СЕ ОБАДИ ЗА СЕКС ПО ТЕЛЕФОНА
ИЗПРАТИ СМС ДО НОМЕР 191999 С ТЕКСТ CALLGIRL ЗА МОМИЧЕ ИЛИ CALLBOY ЗА МОМЧЕ
/пример искаш да ти се обади мацка пращаш смс с текст CALLGIRL до номер 191999 ,
а ако искаш да ти се обади момче пращаш смс с текст CALLBOY до номер 191999/
- обаждането е с времетраене от 3 минути
http://obiavidnes.com/obiava/82822/porychay-si-momiche-da-ti-se-obadi-za-seks-po-telefona--izprati-sms-do-nomer-19199

Мрежови компоненти, модеми, адаптери от онлайн магазин Altech
Mодеми, рутери, лан карти, адаптери и др. мрежови устройства на достъпни цени от електронен магазин Алтех.
Разнообразие от нови модели с високо качество и гаранция, всичко необходимо за вашият дом и офис . Оферти и
промоции всеки ден от altech.bg
http://obiavidnes.com/obiava/82821/mrejovi-komponenti-modemi-adapteri-ot-onlayn-magazin-altech

МЕН ЦЕЛУВАЙ ВМЕСТО НЕЯ,ИНАЧЕ ЩЕ ПОЛУДЕЯ GSM: 090 363 149
МЕН ЦЕЛУВАЙ ВМЕСТО НЕЯ,ИНАЧЕ ЩЕ ПОЛУДЕЯ GSM: 090 363 149
http://obiavidnes.com/obiava/82820/men-celuvay-vmesto-neyainache-shte-poludeya---gsm-090-363-149

ТАКА ИМАМ НУЖДА- ВЕДНЪЖ ДА СЪМ ЧУЖДА изпрати SMS с текст CHUJDA до номер
191999 =
ТАКА ИМАМ НУЖДА- ВЕДНЪЖ ДА СЪМ ЧУЖДА изпрати SMS с текст CHUJDA до номер 191999 =
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http://obiavidnes.com/obiava/82819/taka-imam-nujda--vednyj-da-sym-chujda--izprati-sms-s-tekst-chujda-do-nomer-191999

Final Fantasy X/X-2 HD Remaster
Final Fantasy X/X-2 HD Remaster, за PlayStation 3
http://obiavidnes.com/obiava/82818/final-fantasy-xx-2-hd-remaster

Сглобяеми къщи от дърво
Ние правим такива къщи, но не са целите от дърва а само конструкцията. Така къщата е здрава, стабилна, а
материалите който се ползват за стените са неограничени. Цената която сме написали е за квадратен метър. Заедно с
къщата правим и проекти. Цената е за квадватен метър!
http://obiavidnes.com/obiava/82817/sglobyaemi-kyshti-ot-dyrvo

STOP НА БОЛКИТЕ С МНОГОФУНКЦИОНАЛНА ФИЗИОТЕРАПИЯ ** 280 лв.
МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН АПАРАТ ЗА ФИЗИОТЕРАПИЯ СРЕЩУ
БОЛКИ ПРИ ДИСКОПАТИИ, ОШИПЯВАНЕ И ПО ЦЯЛОТО ТЯЛО
** ПЕТ ВИДА ТЕРАПИИ: ЗА ДИСКОПАТИИ И ОШИПЯВАНЕ (ЛИФТИНГ),
ПУЛСОВА, ИНФРАЧЕРВЕНА, ТОПЛИННО-АКУПУНКТУРНА И МАГНИТНА!
** С „АШИ” ЕЛЕКТРОДИ СТОП НА БОЛКИТЕ ПО ЦЯЛОТО ТЯЛО!
Уредът за терапия на кръста и гръбначния стълб е от най-ново поколение терапевтични многофункционални апарати.
Мултифункционалният апарат „6 в 1” включва пет метода за терапия: за изправяне на прешлените на гръбнака и
кръста (лифтинг), слаба и средна по интензивност пулсова терапия (пулсов масаж), инфрачервена,
топлинно-акупунктурна и магнитна терапия. Манипулацията с апарата не изисква специална подготовка и може да се
провежда при домашни условия.
Терапия за изправяне прешлените на гръбнака и кръста (лифтинг). Специално проектиран съобразно извивките на
човешкото тяло, уредът притежава уникалното свойство да влияе благотворно върху състоянието на прешлените и да
ги лекува от съответните заболявания. Когато сме легнали върху уреда, прешлените се намират в положение, което им
позволява да заемат правилната си позиция, а това от своя страна премахва болката и чувството за схванатост и
неразположение.
Пулсова терапия със слаб и среден интензитет. Подобрява кръвообращението и активизира функциите на кръвоносните
съдове, разположени около прешлените.
Инфрачервена терапия. Със своята микрокомпютъра дигитална система за управление, инфрачервените пръстени
перфектно съвпадат с естествените извивки на гръбнака и ефективно подобряват кръвообращението в тъканта около
прешлените, като облекчават болката и премахват напрежението в лумбарните мускули.
Топлинно-акупунктурна терапия. Облекчава симптомите и болката, причинени от гръбначни изкривявания или
пренапрягане на лумбарните мускули. Терапията се провежда в рамките до 30 минути и при температура не по-висока
от 450С. Нормално е при този вид третиране да се усети затопляне и кожата леко да се зачерви.
Магнитна терапия. Този вид терапия представлява излъчване на магнитно поле с висок интензитет, която води до
подтискане на нервната възбуда и повишава микроциркулацията в организма, облекчавайки болката и премахвайки
възпаленията.
„АШИ” електроди срещу болки по тялото. Самозалепващи се два електоимпулсни електрода за локално третиране на
всяка точка по тялото. Зони, върху които може да се прилага терапия с Аши електродите: върху раменете за лечение на
периартрит, на кръста за облекчаване на болките в лумбарния мускул, върху коляното за лечение на периартрит, върху
корема за лекуване на dysmenorrhea менструални болки и масажира корема.
Използване на апаратурата. Използва се ежедневно- веднъж или два пъти, като интервалът между две терапии не
трябва да бъде по-малък от 3 часа. Времетраенето на терапията е15 или 30 минути. Един курс на терапия е 10 дни,
като почивката е от един- два дни между курсовете.
Противопоказания. Апаратурата не се използва при следните заболявания и симптоми: болести на сърцето, висока
температура или треска, нарушения в нивата на кръвното налягане, инфекциозни болести, при наличие на злокачествени
туморни образувания и при наличието на импланти или пейсмейкър.
Гаранция 1 г. Произход :Китай
ЦЕНА: 280 лв.
ПОКУПКИ:
София, пазар БОРОВО, павилион 12
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(срещу входа на супер Европа)
или по куриер на Еконт Експрес; такса при получаване от офиса
8,90 лв., до адрес 10,90 лв. и получаване на следващия ден, а до
селища без офис на Еконт такса 12,20 лв. и получаване до 3 дни.
Намаление на куриерската такса -20%!
КОНТАКТИ:
0887/255 692; 02/855 2635
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ:
www.albo-bg.com
www.albobg.com
http://obiavidnes.com/obiava/82816/stop-na-bolkite-s-mnogofunkcionalna-fizioterapiya--280-lv

Hitman: Absolution
Hitman: Absolution, за PlayStation 3
http://obiavidnes.com/obiava/82815/hitman-absolution

Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-Studio I-Pro
Видео и фото 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/82814/video-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientsk

Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-Studio I-Pro
Видео и фото 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/82813/video-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientsk

Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-Studio I-Pro
Видео и фото 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/82812/video-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientsk

Купуваме Бизнес-фирми със задължения !!!
Адвокатска Кантора "LEON"-ЮРИДИЧЕСКО
ЗАДЪЛЖЕНИЯ.Безплатни юридически консултации.

СЪДЕЙСТВИЕ

ЗА

"ИЗКУПУВАНЕ"

НА

ФИРМИ

СЪС

Адвокатска Кантора "LEON" е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в Търговско и дружествено право - НИЕ сме ВАШЕТО РЕШЕНИЕ с
компетентно съдействие.
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, съдебни изпълнения,
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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 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.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ ФИНАНСОВА,ЮРИДИЧЕСКА И СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ.
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес сектори
и региони на страната.
Адвокатска Кантора "LEON"
гр.ПЛОВДИВ
ул. 4-ЯНУАРИ №36
+359 897 55 83 20
+359 876 80 43 53
http://www.investconsultgroup.eu/
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС , НИЕ НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВНИ ДНИ.
http://obiavidnes.com/obiava/82811/kupuvame-biznes-firmi-sys-zadyljeniya-

Адвокатска Кантора "LEON"-ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ ЗА "ИЗКУПУВАНЕ" НА
ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.Безплатни юридически консултации.
Адвокатска Кантора "LEON"-ЮРИДИЧЕСКО
ЗАДЪЛЖЕНИЯ.Безплатни юридически консултации.

СЪДЕЙСТВИЕ

ЗА

"ИЗКУПУВАНЕ"

НА

ФИРМИ

СЪС

Адвокатска Кантора "LEON" е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в Търговско и дружествено право - НИЕ сме ВАШЕТО РЕШЕНИЕ с
компетентно съдействие.
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, 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 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.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ ФИНАНСОВА,ЮРИДИЧЕСКА И СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ.
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес сектори
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и региони на страната.
Адвокатска Кантора "LEON"
гр.ПЛОВДИВ
ул. 4-ЯНУАРИ №36
+359 897 55 83 20
+359 876 80 43 53
http://www.investconsultgroup.eu/
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС , НИЕ НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВНИ ДНИ.
http://obiavidnes.com/obiava/82810/advokatska-kantora-leon-yuridichesko-sydeystvie-za-izkupuvane-na-firmi-sys-zad

Hitman: HD Trilogy
Hitman: HD Trilogy, за PlayStation 3
http://obiavidnes.com/obiava/82809/hitman-hd-trilogy

Термодизайнтотал ООД
Термодизайнтотал е българска фирма създадена през 1994 година. Занимава се с внос и търговия на съоръжения и уреди
за отопление, соларни системи, водопровод и климатизация. Фирмата продава котли за прегрята вода, парогенератори,
водогрейни котли, изолация на тръби, разширителни съдове, конвектори, резервоари и много други. Отидете във
фирмения сайт на Термодизайнтотал Thermodesigntotal.com и открийте информацията, която Ви интересува.
http://obiavidnes.com/obiava/82808/termodizayntotal-ood

Разговорен английски
Езикова школа Абилити предлага курсове по разговорен английски . Материалите са разработени за завършили ниво
А1,А2,В1 и В2.
Курсовете спомагат за преодоляване на езиковата бариера , посредством диалози и дискусии.
Темите са :
ежедневие
свободно време,
пазаруване,
културни събития,
семейство,
бит и начин на живот,
образование,
околна среда и други.
Разговорите са основна част от методиката на обучение. Тяхната цел е упражняването на граматични и лексикални
конструкции в среда, симулираща реални ежедневни дейности.
Така те допълват традиционните езикови курсове.
Тематичните разговори са ефикасен метод за развиване на умението за говорене , като обогатяват речниковия запас
на курсистите .
Организираме :
разговорни срещи един път седмично в малки групи до трима души
индивидуални разговорни срещи
интересни преподаватели
Разговори с англичани и американци .
Онлайн разговори .
Обърнете се към нас , за да си поприказваме на английски , за да преодолеете езиковата бариера , за да научите нови
неща лесно .
Нуждаете се от лист и химикалка – защото всички учебни материали са включени в цената от 15 лева за 60 минути .
Свържете се с нас по:
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e-mail abilityschool@gmail.com
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/82807/razgovoren-angliyski

Bulgarian for foreigners
ABILITY Language School offers individual and group studies in Bulgarian for foreigner speakers through the following
languages:
- English
- French
-Russian
The studies include all levels – from basics (A1) to experts (C1).
If you own a business here, bought a house or you have just decided to live here, in those cases it is necessary to start learning
Bulgarian for your daily contacts and normal lifestyle.
During your process of learning Bulgarian you also will get knowledge in Bulgarian customs, daily life, special features of
Bulgarian psychology. The reason to do this is because you get in comfort with better and faster adaptation in the new foreign
language area.
No textbook is needed - the language school offers its own learning system and methods - free for our students. Methods we offer
are modern and based on the communication approach and logical assimilation to the lexical and phonetic skills you need . In our
system we offer complex of well balanced :
Grammar
Phonetic
Speaking
Reading
Listening
Individual lessons are referred to individual necessities and profession of every student . Individual lessons are in a suitable for you
time and day , we offer also an opportunity for individual study at the office in convenient hours for the student..
Ability language school offers some different programs for learning Bulgarian .
General Bulgarian course
Business course
Speaking course to develop and improve your skills in Bulgarian speech .
Each level’s duration is 30 hours (45 min) / 15 sessions ( 90 min. ) – twice a week – 2 months . The price for session is 20 levas .
At the end of every level you could receive a certificate which are shown how many hours you attend and your personal language
abilities in Bulgarian .
For more information:
Phone . (02)953 08 87
0878 467 429
Address : Sofia ,Ivan Vazov distr. Bobotinov str. Bl.5
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/82806/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 :
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- обучение за начинаещи
- обучение за напреднали
- обучение за подготовка за сертификатни нива
- обучение за деца и ученици
- обучение за подготовка за матура
- курсове по разговорен руски за поддържане на нивото на езикова компетентност .
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/82805/ruski-ezik-individualnoiv-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/82804/razgovoren-angliyski-s-biznes-nasochenost-

Kingdom Hearts HD 1.5 ReMIX Limited Edition
Kingdom Hearts HD 1.5 ReMIX Limited Edition, за PlayStation 3
http://obiavidnes.com/obiava/82803/kingdom-hearts-hd-15-remix-limited-edition

Kingdom Hearts HD 1.5 ReMIX
Kingdom Hearts HD 1.5 ReMIX, за PlayStation 3
http://obiavidnes.com/obiava/82802/kingdom-hearts-hd-15-remix

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ , ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА- БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Пределагаме 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 сотиране на пластмасови бутилки,перални,печатници,европалети,бирена
фабрика.Селско стопанство.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
http://obiavidnes.com/obiava/82801/rabota-v-chehiya-za-myje--jeni-i-semeystva--bez-komision-v-bylgariya
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ЧЕХИЯ-ЛЕГАЛНА РАБОТА ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА БЕЗ КОМИСИОН В
БЪЛГАРИЯ
Пределагаме 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 сотиране на пластмасови бутилки,перални,печатници,европалети,бирена
фабрика.Селско стопанство.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
http://obiavidnes.com/obiava/82800/chehiya-legalna-rabota-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ - ЗАМИНАВАНЕ ВЕДНАГА

БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ

Пределагаме 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 сотиране на пластмасови бутилки,перални,печатници,европалети,бирена
фабрика.Селско стопанство.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
http://obiavidnes.com/obiava/82799/rabota-v-chehiya----zaminavane-vednaga----bez--komision-v-bylgariya

ЧЕХИЯ-ВСЯКАКЪВ ВИД РАБОТА БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Пределагаме 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 сотиране на пластмасови бутилки,перални,печатници,европалети,бирена
фабрика.Селско стопанство.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
http://obiavidnes.com/obiava/82798/chehiya-vsyakakyv-vid-rabota-bez-komision-v-bylgariya

Товарни превози с бус
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/82797/tovarni-prevozi-s-bus

Товарни превози
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/82796/tovarni-prevozi

Товарни превози с бус до 1500 кг За София
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Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/82795/tovarni-prevozi-s-bus-do-1500-kg---za-sofiya

Товарни превози
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/60971/tovarni-prevozi

Товарни превози
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/66996/tovarni-prevozi

Mindjack
Mindjack, за PlayStation 3
http://obiavidnes.com/obiava/82794/mindjack

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 .
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Запазването на анонимността на клиента е гарантирана !
тел:0878747345,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http;//hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/82793/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnostkorektnostprofesionaliz

Курсове за шести клас на Родина
Подготвителни курсове и уроци за 6 клас от Родина!
РОДИНА – България организира курсове за подготовка на шестокласници.
Изберете курсовете за 6 клас на Родина:
• Български език и Литература (БЕЛ)
• Математика
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (два предмета)
• І вноска: 395 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 395 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 395 лв. – до 20 февруари
* Цената важи до 30 юни 2014 г.
Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/82792/kursove-za-shesti-klas-na-rodina

Курсове за седми клас на Родина
Подготвителни курсове и уроци за кандидатстване след 7 клас от Родина!
РОДИНА – България организира курсове за подготовка на седмокласници.
Изберете курсовете за 7 клас на Родина:
• Български език и Литература (БЕЛ)
• Математика
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди изпитите след 7 клас.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (два предмета)
• І вноска: 395 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 395 лв. – до 30 ноември
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• ІІІ вноска: 395 лв. – до 20 февруари
* Цената важи до 30 юни 2014 г.
Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/82791/kursove-za-sedmi-klas-na-rodina

Подготовка за матура на Родина!
Подготвителни курсове и уроци за МАТУРА от Родина!
РОДИНА – България организира курсове за подготовка за матура.
Изберете курсовете за матура на Родина:
• Български език и Литература
• Математика
• География
• История
• Биология
• Химия
• Английски език
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди МАТУРИТЕ.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (стандартни предмети)
• І вноска: 285 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 285 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 285 лв. – до 20 февруари
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (Химия, Биология, Английски език)
• І вноска: 310 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 310 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 310 лв. – до 20 февруари
Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/82790/podgotovka-za-matura-na-rodina

Курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ на Родина!
Подготвителни курсове и уроци за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ
РОДИНА – България организира кандидатстудентски курсове за всички университети.
Изберете курсовете за кандидат-студенти на Родина:
• Български език и Литература
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• Математика
• География
• История
• Биология
• Химия
• Английски език
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди кандидатстудентските изпити и
МАТУРАТА.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (стандартни предмети)
• І вноска: 285 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 285 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 285 лв. – до 20 февруари
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (Химия, Биология, Английски език)
• І вноска: 310 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 310 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 310 лв. – до 20 февруари
Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/82789/kursove-za-kandidat-studenti-na-rodina

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/82788/detektivska-agenciya-avalon-24ch-diskretni-detektivski-uslugi

Sleeping Dogs
Sleeping Dogs, за PlayStation 3
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http://obiavidnes.com/obiava/82787/sleeping-dogs

Товарни превози
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/82786/tovarni-prevozi

Товарни превози
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/61160/tovarni-prevozi

Товарни превози с бус
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/82683/tovarni-prevozi-s-bus

ЗА РИБАРИ - Фосфорни аксесоари за атрактивен риболов
Фосфорните аксесоари за атрактивен риболов са нещо ново за всеки рибар. Уникални, нестандартни и ефективни.
Аксесоарите, измежду които може да избирате са фосфорни куки за риболов без стръв, фосфорни сепии, раци и червеи.
Преди да ги използвате, те трябва да се нагреят на слънце, под лампа, фенер или между пръстите, за да се активизира
фосфора. Електрикавият цвят побърква рибата, особено ако сте пуснали на голяма дълбочина! Фосфорът има
абсорбиращо свойство и попива всякакви ароматни разтвори, в които го потопите за допълнително привличане.
Фосфорът привлича абсолютно всякакви видове риби. Могат да се ползват, както за речен, така и за морски риболов. За
повече информация, посетете Gadget Store.
http://www.gadgetstore.ovo.bg
Skype: marti_1987
Мтел: 0883 33 88 92
Виваком: 0878 33 88 72
http://obiavidnes.com/obiava/82785/za-ribari---fosforni-aksesoari-za-atraktiven-ribolov

Превод на документи от/на английски, руски, турски, френски. . .
ПРЕВОДИ от/на над 30 езици. Легализация във всички министерства. Преводаческа Агенция НОВ ВЕК предлага бързи
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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
моб.тел.: 0895 60 71 50
E - mail: sofia@nov-vek.org
Уеб страница: www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/82784/prevod-na-dokumenti-otna-angliyski-ruski-turski-frenski--

PRIVILEG SM38
PRIVILEG SM38, черен, поддържа 2 sim, 4.5” (11.43 cm), сензорен екран, двуядрен MediaTek MTK6572 1.3GHz, 512МB RAM,
4GB (+microSD слот), WIFI 802.11b/g/n, 2x camera autofocus, Bluetooth, Android 4.2
http://obiavidnes.com/obiava/82783/privileg-sm38

Samsung Galaxy Core Advance I8580
Samsung Galaxy Core Advance I8580, White
http://obiavidnes.com/obiava/82782/samsung-galaxy-core-advance-i8580

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/82781/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

РАБОТА ЗА ВСЕКИ -НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ
ПРЕЗ СВОБОДНОТО ВРЕМЕ !
Повишете приходите си с над 600-900 $ на месец!-ето тук-http://easymoneybg.ovo.bg/- ще ви покажа как става всичко
това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.за повече информация моля
посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/82780/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

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
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http://www.discrett.wix.com/discret
http://obiavidnes.com/obiava/82779/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/82778/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888112075-ruse-shumen-silistra-svishtov-v

Samsung GALAXY Grand Duos Neo GT-I9060
Samsung GALAXY Grand Duos Neo GT-I9060, Black
http://obiavidnes.com/obiava/82777/samsung-galaxy-grand-duos-neo-gt-i9060

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
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http://obiavidnes.com/obiava/82776/magic-ex-hose-markuch-eks-hos--magicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-

Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
МОДЕЛ 2013 Г С ВГРАДЕН СОФТУЕР НА БЪЛГАРСКИ
Резултатите от диагностиката излизат директно на български език
Био скенерът изважда 39 подробни отчета (35 за мъж/35 за жена) с общо над 245 различни резултата от
диагностиката,
плюс обобщен пълен и обобщен кратък отчет на здръвословното състояние на пациента, явяващ се 40-я файл.
Квантовият Анализатор е високотехнологичено електронно устройство за преглед на здравното състояние на човешкия
организъм.
Теоретически основан върху квантовата медицина, Квантовият анализатор използва научните постижения в
електронната техника,
за отчитане и анализ на слабото магнитно поле на човешката клетка и на базата на този анализ, дава здравния статус
на организма и проблемни зони в техния най-ранен стадий.
Квантовият Анализатор интегрира в себе си медицина, био-информатика, електро инженерство и други съвременни
науки.
Чрез сензорен проводник в рамките на минута от дланта Ви ще бъдат получени повече от 240 показатели за Вашето
здраве
Квантовият метод на диагностика е комплексен, неинвазивен, практичен, лесен, бърз и ефикасен.
Цена 450 лв
0877540309
0895611643
БГ-Магазин
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/82775/kvantov-analizator---bioskener-3to-pokolenie-na-bylgarski-ezik

Детоксикатор
ДЕТОКСИКАТОР
Детоксикатор-моделът е с инфрачервен колан за подгряване, 5 режима на работа при йонна детоксикация.
Голям LCD дисплей, показващ режима и параметрите на работа. Алуминиев куфар Цена 275лв
ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ СЕГА ! КУПУВАЙКИ ДЕТОКСИКАТОР "ST-901C+" за 420.00 лв.,
Вие получавате като БОНУС : . ДОПЪЛНИТЕЛЕН ВТОРИ ЕЛЕКТРОД / 30 лв/ + 1 чифт ЕЛЕКТРОИМПУЛСНИ
МАСАЖНИ ДЖАПАНКИ / 40лв./ !
ДЕТОКСИКАТОР нов -275 лв, за едновременна работа с двама пациенти, цена 420 лв.;
Идеални за СПА, физиотерапевтични и рехабилитационни центрове!
** ДЕТОКСИКАТОРИ за пречистване на тялото; извличане на токсини, шлаки и вредни вещества от тялото чрез «водна
детоксикация»; спомага за: активност на мозъка; качествен сън; нормализиране на кръвното; пречистване на черния и
белите дробове и бъбреците и др.,
** АПАРАТУРА за ОТСЛАБВАНЕ и ДЕТОКСИКАЦИЯ (5 уреда в един);
комплексно решение на телесните проблеми: наднормено тегло, забавена обмяна на веществата,
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цена: 470 лв !
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/82774/detoksikator

Samsung Galaxy Grand Duos Neo GT-I9060
Samsung Galaxy Grand Duos Neo GT-I9060, White
http://obiavidnes.com/obiava/82773/samsung-galaxy-grand-duos-neo-gt-i9060

йонизатори Озонотор за въздух и вода.
БГ магазин разполага с богата гама уреди за вашия дом и офис
Осигурете си глътка свеж и чист въздух с нашия въздухоочестител.
"БГ магазин" поддържа налични пречиствател на въздух с йонизатор, озонатор, UV бактерицидна лампа,
НЕРА и Е.S.Р. филтър и дистанционно управление. Ние предлагаме и два модела квантов анализатор за
проверка на здравословното състояние, чрез компютърна диагностика.
Подарете си спокоен живот с тези уреди или здраве и красота с някой от продуктите на
"Sanct Bernhard" - КЪЩАТА НА БИЛКИТЕ.
Очакваме Вашите поръчки!
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/82772/yonizatori-ozonotor-za-vyzduh-i-voda

Органайзер обувки
Органайзер обувки
С този практичен органайзер ще запазите нещата си подредени и чисти,
без прах и космиот домашни любимци.
Shoes Under е изработен от устойчив полиестер (който се пере),
с прозрачен PVC капак, благодарение на който с един поглед можете да намерите това,
което Ви е необходимо. Капакът се затваря с цип и е с практична дръжка за пренасяне.
Размери: 54 х 64 х 12 см
Всяко отделение е с размер 27 см х 10.5 см х 12 см.
Shoes Under e необходим аксесоар за всеки дом!
Заповядайте при нас!
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/82771/organayzer-obuvki
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Масажна кушетка Restpro Classic
Масажна кушетка Restpro Classic-2 (цвят – кремав, черен, червен)
Restpro®- светът на удоволствието и релаксацията!

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

Описание на професионалното сгъваемо масажно легло Restpro® Classic 2 Edition:
O Дъжина: 192 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг. / На снимката, поставената вурху леглото тежест е 2 тона, но моля ви, не правете
това в къщи laugh/
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 20 см
O Тегло: 15 кг
Преносимата масажна кушетката се състои от 2 секции.
Дървеният материал, използван за направата на сгъваемото козметично легло е германски европейски бук.
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
http://obiavidnes.com/obiava/82770/masajna-kushetka-restpro-classic

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

3W

Размери

12х12х27 см

За най добър ефект при фключване на лампата изключете другото осветление в помещението за 10 -20 мин
Поставете на височина 1,5 м и растояние от стената поне 0,5 м
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/82769/elektricheska-lampa-protiv-komari

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

Страница 55/121

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

15.06.2014

За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/82768/kvantov-analizator---bioskener-3to-pokolenie-na-bylgarski-ezik

Samsung GALAXY S5 SM-G900F
Samsung GALAXY S5 SM-G900F, Blue
http://obiavidnes.com/obiava/82767/samsung-galaxy-s5-sm-g900f

Samsung GALAXY S5 SM-G900F
Samsung GALAXY S5 SM-G900F, Gold
http://obiavidnes.com/obiava/82766/samsung-galaxy-s5-sm-g900f

Samsung GALAXY SIII GT-I9300
Samsung GALAXY SIII GT-I9300, Ceramic White
http://obiavidnes.com/obiava/82765/samsung-galaxy-siii-gt-i9300

Just Dance Kids - Move
Just Dance Kids - Move, за PlayStation 3
http://obiavidnes.com/obiava/82764/just-dance-kids---move

Prince of Persia HD Trilogy
Prince of Persia HD Trilogy, за PlayStation 3
http://obiavidnes.com/obiava/82763/prince-of-persia-hd-trilogy

Prince of Persia: The Forgotten Sands
Prince of Persia: The Forgotten Sands, за PlayStation 3
http://obiavidnes.com/obiava/82762/prince-of-persia-the-forgotten-sands

Prince of Persia
Prince of Persia, за PlayStation 3
http://obiavidnes.com/obiava/82761/prince-of-persia

Pure Football
Pure Football, за PlayStation 3
http://obiavidnes.com/obiava/82760/pure-football

Racket Sports Move
Racket Sports Move, за PlayStation 3
http://obiavidnes.com/obiava/82759/racket-sports-move

Rainbow Six Vegas 2 Complete Edition - Platinum
Rainbow Six Vegas 2 Complete Edition - Platinum, за PlayStation 3
http://obiavidnes.com/obiava/82758/rainbow-six-vegas-2-complete-edition---platinum

СИГУРНА РАБОТА
Предлагаме ви сигурна работа по интернет небходимо ви е само 30 мин. на ден.Допълнете свободното си време и
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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/82757/sigurna-rabota

Rainbow Six Vegas 2 + Ghost Recon Advanced Warfighter 2 Пакет (2 в 1)
Rainbow Six Vegas 2 + Ghost Recon Advanced Warfighter 2 Пакет (2 в 1), за PlayStation 3
http://obiavidnes.com/obiava/82756/rainbow-six-vegas-2--ghost-recon-advanced-warfighter-2-paket-2-v-1

Rocksmith 2014 Edition
Rocksmith 2014 Edition, за PlayStation 3
http://obiavidnes.com/obiava/82755/rocksmith-2014-edition

Shaun White Skateboarding (3D съвместимост)
Shaun White Skateboarding (3D съвместимост), за PlayStation 3
http://obiavidnes.com/obiava/82754/shaun-white-skateboarding-3d-syvmestimost

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.
Купете сега само за 99.00 лв. и спестете 40.00 лева от нормалната цена! Промоцията е валидна до 02 юли 2014г.!
http://obiavidnes.com/obiava/82753/ozonator-za-vyzduh-i-voda--zdrave-u-doma

Йонизираща душ-слушалка с филтър от германий и турмалин
Йонизираща душ-слушалка с филтър от германий и турмалин – за домашна спа-терапия с йонизирана по естествен път
(под действието на природни минерали) вода и 8 режима воден масаж. За преодоляване на стреса и умората на тялото и
възстановяване на енергийния баланс, за хидратирана гладка кожа и свежа коса, за стимулиране на кръвообръщението и
подобряване на съня, за пречистване на водата от хлор, токсини и бактерии, за предпазване от кожни заболявания. Само
срещу 33 лв. с ДДС. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти „ТехноМаг” или на тел. 02/8298504,
02/422 422 8, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
Купете сега само за 31.35 лв. и спестете 5 % от нормалната цена! Промоцията е валидна до 02 юли 2014г.!
http://obiavidnes.com/obiava/82752/yonizirashta-dush-slushalka-s-filtyr-ot-germaniy-i-turmalin

Детоксикатор ПЛЮС подарък електрод
Уред за йонна детоксикация и инфрачервена терапия (детоксикатор) - Днешната отровна околна среда киселинните
отпадни материали и металите се натрупват в телата ни по-бързо от всякога. Това води до по-честа поява на алергии и
душевни и физически проблеми. Детоксикаторът е високотехнологично устройство, което помага на човешкото тяло да
се пречиства само. Можете да го използвате сами - употребата му не изисква никаква специална подготовка.
Инфрачервената терапия облекчава мускулните болки, подобрява клетъчните функции и засилва кръвообращението. В
комплекта: основен електронен модул за задаване и управление на две независими функции: йонна детоксикация и
инфрачервена терапия - 1 бр., Електропроводима гривна - 1 бр., Електрод за водна детоксикация (консуматив - за около
40 процедури) - 1 бр., Захранващ кабел - 1 бр., Колан за инфрачервена терапия - 1 бр., Инструкции за употреба на
български език, Алуминиево куфарче за съхранение и транспортиране.
ПОДАРЪК: ВТОРИ ЕЛЕКТРОД. Подробности в www.TehnoMag.net или на тел. 02/422 422 8, 0884 386878
Подарък втори ЕЛЕКТРОД само до 01 юли 2014г.
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http://obiavidnes.com/obiava/82751/detoksikator-plyus-podaryk-elektrod

Електронен уред против съсели
Предпазва от наличие на диви животни, като мишки, плъхове, кучета, лисици, съсели, порове, невестулки, катерици,
прилепи. В големи помещения без вътрешни прегради. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти
www.TehnoMag.net или на тел. тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/82750/elektronen-ured-protiv-syseli

Мощен генератор на озон за въздух
За премахване на миризми и вредни газове, стерилизация и дезинфекция на въздух в жилищни, офисни, складови,
транспортни и промишлени помещения, вентилационни и климатични въздуховоди. Приложение: в хотели, транспортни
средства, цехове, хранителни заведения, учебни заведения, обществени зали, болници (вкл. операционни стаи, болнични
отделения), поточни линии в хранителната промишленост, за дълго съхранение на прясна храна в промишлени или
домашни условия. С 16 програмируеми диапазона на работа за автоматично включване в определени часове и дни от
седмицата. За професионална и домашна употреба. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.Tehnomag.net или
на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/82749/moshten-generator-na-ozon-za-vyzduh

Комплексна въздухопречиствателна система "8 в 1"
Комплексна въздухопречиствателна система "8 в 1" – За идеално пречистване на въздуха в помещението. С
антиалергично и антибактериално действие. За ефективно отстраняване на миризми, дим, прах, тежки метали,
алергени и всякакви други замърсявания на въздуха в затворени жилищни помещения, спални, офиси. С H.E.P.A., активен
карбонов и фотокатализационни филтри, плюс озонатор, йонизатор, вентилатор и ароматизатор. CE сертифициран. За
подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
Купете сега само за 304 лв. и спестете 5 % от нормалната цена!
Промоцията е валидна до 02 юли 2014г.!
http://obiavidnes.com/obiava/82748/kompleksna-vyzduhoprechistvatelna-sistema-8-v-1

Йонизатори
Йонизатор - настолен въздухопречиствател - йонизатор с елегантен дизайн и с повишена ефективност, благодарение на
мини вграден вентилатор. Осигурява чист и здравословен въздух в затворено помещение до 50 кв.м. Предпазва от
заболявания по въздушен път, както и от вредното действие на телевизори и компютри. Противодейства на вредните
положителни йони, излъчвани от други ел.уреди в помещението. Цена 45,90 лв. с ДДС. За подробности и поръчки
посетете е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/82747/yonizatori

Йонизатор с озонатор от ТехноМаг
Плазмен въздухочистител, комбиниран с озонатор за вода – последно поколение технология за пречистване и
стерилизиране на въздуха в помещението. Без консумативи. Плюс функция за озониране на вода и дълбоко пречистване на
хранителни продукти.Този многофункционален уред, освен за домашни условия, се препоръчва за ползване и в здравни, и
медицински заведения, биохимични лаборатории, аптеки, детски градини, училища, магазини, хотели, ресторанти и др. За
подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
Купете сега само за 189.05 лв. и спестете 5 % от нормалната цена! Промоцията е валидна до 02 юли 2014г.!
http://obiavidnes.com/obiava/82746/yonizator-s-ozonator-ot-tehnomag

Товарни превози с бус до 1500 кг
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
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За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/82745/tovarni-prevozi-s-bus-do-1500-kg

Товарни превози
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/67232/tovarni-prevozi

Товарни превози
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/82744/tovarni-prevozi

Бидета - различни модели от ТехноМаг
Приставка биде за топла и студена вода с 2 дюзи – с приятен италиански дизайн и удобна, елегантна странична метална
ръкохватка-смесител за едновременно управление на температурата и силата на водната струя. С въртящ ключ за
избор от 3 възможни функции (1.Нормално задно измиване; 2.Дамско измиване; 3.Миене на дюзите). С две скрити
подвижни дюзи. В пълен комплект с необходимите за монтажа водни съединители и маркучи. Съвместимо с нормалните
тоалетни чинии. За съжаление, все още много хора у нас смятат едва ли не за лукс бидето в тоалетната. И не си дават
сметка, че с него могат да се отърват и забравят за модерните болести на седящите хора, като хемороиди, инфекции на
дебелото черво, запек, уретрит, цистит и т.н. (Доказано е, не е просто реклама)! За подробности и поръчки посетете
интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
Купете сега само за 131.75 лв. и спестете 15 % от нормалната цена! Промоцията е валидна до 01 юли 2014г.!
http://obiavidnes.com/obiava/82743/bideta---razlichni-modeli-ot-tehnomag

Електрод за детоксикатор
Електрод за детоксикатор – консуматив за уред за водна йонна детоксикация. Стандартен, цвят черен. Директно от
производителя. При покупка на 5 и повече броя, цена 15 лв. с ДДС. За подробности и поръчки посетете е-магазина
ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
Безплатна доставка при онлайн поръчка на 2 и повече броя! Промоцията е валидна до 1 юли 2014г.!
http://obiavidnes.com/obiava/82742/elektrod-za-detoksikator
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Splinter Cell: Double Agent + Rainbow Six: Vegas пакет (2 в 1)
Splinter Cell: Double Agent + Rainbow Six: Vegas пакет (2 в 1), за PlayStation 3
http://obiavidnes.com/obiava/82741/splinter-cell-double-agent--rainbow-six-vegas-paket-2-v-1

Частен Детектив-Детективска Агенция Фокс-София, Пловдив, Бургас
Детективски услуги от Детективска агенция Фокс
Предлаганите Детективски услуги са
с гарантирана поверителност!
Разкриване на изневери,фирмено разследване,
издирване-лица,наблюдение,консултации.
Съдействие при сделки с имоти-проверка.
Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация и др.
Извършваме ефективни детективски услуги в София, Пловдив, Варна,Бургас
Русе, Плевен, Хасково, Пазарджик, Благоевград, Перник, Стара Загора
и др. населени места в България, а и в чужбина.
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/82740/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-foks-sofiya-plovdiv-burgas

Частeн Детектив- Предлага дискретни услуги!Бургас
Детективска Агенция Инкогнито-Безплатни Консултации!
Предлаганите услуги са от частни детективи
с висок професионален стандарт!
Разкрива изневери, издирва лица,
справки, корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес,месторабота и др.
Открива биологични родственици.
Установяване и блокиране на скрита аудио/видео техника
в жилища,офиси автомобили.
GPS предаватели и др.
Повече информация на http://detektivi.com
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
Детективска Агенция "Инкогнито" Извършва услуги на територията на цяла България!!!
http://obiavidnes.com/obiava/82739/chasten-detektiv--predlaga-diskretni-uslugiburgas
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Детективск
Детективски услуги от Детективска агенция Фокс
Предлаганите Детективски услуги са
с гарантирана поверителност!
Разкриване на изневери,фирмено разследване,
издирване-лица,наблюдение,консултации.
Съдействие при сделки с имоти-проверка.
Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация и др.
Извършваме ефективни детективски услуги в София, Пловдив, Варна,Бургас
Русе, Плевен, Хасково, Пазарджик, Благоевград, Перник, Стара Загора
и др. населени места в България, а и в чужбина.
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/82738/detektivska-agenciya---foks--chastni-detektivi--0888400413-0897024504

Surf's Up
Surf's Up, за PlayStation 3
http://obiavidnes.com/obiava/82737/surfs-up

The Smurfs 2
The Smurfs 2, за PlayStation 3
http://obiavidnes.com/obiava/82736/the-smurfs-2

Tom Clancy's Classics HD Splinter Cell Trilogy
Tom Clancy's Classics HD Splinter Cell Trilogy, за PlayStation 3
http://obiavidnes.com/obiava/82735/tom-clancys-classics-hd-splinter-cell-trilogy

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/82734/3d-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/82733/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-Studio I-Pro
Видео и фото 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/82732/video-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientsk

Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-Studio I-Pro
Видео и фото 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/82731/video-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientsk

Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-Studio I-Pro
Видео и фото 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/82730/video-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientsk

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/82729/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
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 :

по

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/82728/biznes-angliyski--pyrvo-nivo

Tom Clancy's Ghost Recon: Advanced Warfighter 2
Tom Clancy's Ghost Recon: Advanced Warfighter 2, за PlayStation 3
http://obiavidnes.com/obiava/82727/tom-clancys-ghost-recon-advanced-warfighter-2

Френски език - Индивидуално обучение
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуално обучение по Френски език в удобно за Вас време. Предлагаме
посещения и в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи , като се използват и допълнителни
материали, съобразени с нуждите на обучаващите се. Предлагаме различни отстъпки и възможност за разсрочено
плащане.
Цена 10 лева на учебен час
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/82726/frenski-ezik---individualno-obuchenie

Страница 63/121

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

15.06.2014

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/82725/angliyski-ezik---individualno-obuchenieiv-malki-grupi

ПРОДАВАМ ДИПЛОМИ
Продавам дипломи за средно и висше образование
от всички училища и всички специалности
по Ваш избор.
diploms2013@hotmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/82724/prodavam-diplomi

ПРОДАВАМ ДИПЛОМИ
Продавам дипломи за средно и висше образование
от всички училища и всички специалности
по Ваш избор.
diploms2013@hotmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/82723/prodavam-diplomi

ПРОДАВАМ ДИПЛОМИ
Продавам дипломи за средно и висше образование
от всички училища и всички специалности
по Ваш избор.
diploms2013@hotmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/82722/prodavam-diplomi

ПРОДАВАМ ДИПЛОМИ
Продавам дипломи за средно и висше образование
от всички училища и всички специалности
по Ваш избор.
diploms2013@hotmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/82721/prodavam-diplomi

ПРОДАВАМ ДИПЛОМИ
Продавам дипломи за средно и висше образование
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от всички училища и всички специалности
по Ваш избор.
diploms2013@hotmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/82720/prodavam-diplomi

ПРОДАВАМ ДИПЛОМИ
Продавам дипломи за средно и висше образование
от всички училища и всички специалности
по Ваш избор.
diploms2013@hotmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/82719/prodavam-diplomi

ПРОДАВАМ ДИПЛОМИ
Продавам дипломи за средно и висше образование
от всички училища и всички специалности
по Ваш избор.
diploms2013@hotmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/82718/prodavam-diplomi

ПРОДАВАМ ДИПЛОМИ
Продавам дипломи за средно и висше образование
от всички училища и всички специалности
по Ваш избор.
diploms2013@hotmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/82717/prodavam-diplomi

ПРОДАВАМ ДИПЛОМИ
Продавам дипломи за средно и висше образование
от всички училища и всички специалности
по Ваш избор.
diploms2013@hotmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/82716/prodavam-diplomi

ПРОДАВАМ ДИПЛОМИ
Продавам дипломи за средно и висше образование
от всички училища и всички специалности
по Ваш избор.
diploms2013@hotmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/82715/prodavam-diplomi

ПРОДАВАМ ДИПЛОМИ
Продавам дипломи за средно и висше образование
от всички училища и всички специалности
по Ваш избор.
diploms2013@hotmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/82714/prodavam-diplomi

Tom Clancy's Splinter Cell: Blacklist 5th Freedom Collector's Edition
Tom Clancy's Splinter Cell: Blacklist 5th Freedom Collector's Edition, за PlayStation 3
http://obiavidnes.com/obiava/82713/tom-clancys-splinter-cell-blacklist-5th-freedom-collectors-edition
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Tom Clancy's Splinter Cell Blacklist - Ultimatum Edition
Tom Clancy's Splinter Cell Blacklist - Ultimatum Edition, за PlayStation 3
http://obiavidnes.com/obiava/82712/tom-clancys-splinter-cell-blacklist---ultimatum-edition

Tom Clancy’s Splinter Cell: Blacklist Upper Echelon Day 1 Edition
Tom Clancy’s Splinter Cell: Blacklist Upper Echelon Day 1 Edition, за PlayStation 3
http://obiavidnes.com/obiava/82711/tom-clancys-splinter-cell-blacklist-upper-echelon-day-1-edition

Товарни превози
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/61173/tovarni-prevozi

Товарни превози
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/67357/tovarni-prevozi

Товарни превози с бус
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/82710/tovarni-prevozi-s-bus

Товарни превози с бус до 1500 кг
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
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http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/60968/tovarni-prevozi-s-bus-do-1500-kg

мебели по поръчка враца монтана мездра ботевград софия
Мебели по поръчка за град Враца и региона. Изберете свой модел, дайте ни и размери и ние ще изпълним вашата поръчка
за секции, шкафове, гардероби, кухненски шкафове, вградени кухни, мека мебел, холови гарнитури, кухненски ъгли,
обзавеждане за детски стаи.
Вече предлагаме и врати
Мебели по поръчка Враца
http://obiavidnes.com/obiava/82709/mebeli-po-porychka-vraca-montana-mezdra-botevgrad-sofiya

Преводачески услуги в София
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/82708/prevodacheski-uslugi--v-sofiya

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/82707/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/82706/obryshtane-na-novopostavena-dograma

Купуваме Бизнес-фирми със задължения !!!
Адвокатска Кантора "LEON"-Сделки с търговски предприятия. Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за
фирми със задължения.Безплатни юридически консултации.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения непременно се свържете с нас.
След консултация с нас по конкретния правен казус,ще ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата от наши
сътрудници и партньори,процедурата по прехвърляне на фирмата отнема един час.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ ФИНАНСОВА,ЮРИДИЧЕСКА И СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ.
Прехвърляне на акции, дружествени дялове и търговски предприятия;
Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на страната.
Ето защо не се колебайте да изберете услугите на Адвокатска Кантора "LEON"
За контакти от цялата страна: Тел. 0897558320 0876804353
За повече информация на сайта ни http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/82705/kupuvame-biznes-firmi-sys-zadyljeniya-

Адвокатска Кантора "LEON"-КУПУВАМЕ АД ЕАД ООД ЕООД И ДР. СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ!!!
Адвокатска Кантора "LEON"-Сделки с търговски предприятия. Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за
фирми със задължения.Безплатни юридически консултации.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения непременно се свържете с нас.
След консултация с нас по конкретния правен казус,ще ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата от наши
сътрудници и партньори,процедурата по прехвърляне на фирмата отнема един час.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ ФИНАНСОВА,ЮРИДИЧЕСКА И СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ.
Прехвърляне на акции, дружествени дялове и търговски предприятия;
Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на страната.
Ето защо не се колебайте да изберете услугите на Адвокатска Кантора "LEON"
За контакти от цялата страна: Тел. 0897558320 0876804353
За повече информация на сайта ни http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/82704/advokatska-kantora-leon-kupuvame-ad-ead-ood-eood-i-dr-sys-zadyljeniya

КУПУВАМЕ ФИРМИ-Покупко - Продажба На Бизнес
Адвокатска Кантора "LEON"-Сделки с търговски предприятия. Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за
фирми със задължения.Безплатни юридически консултации.
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Ако вашата фирма има каквито и да било задължения непременно се свържете с нас.
След консултация с нас по конкретния правен казус,ще ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата от наши
сътрудници и партньори,процедурата по прехвърляне на фирмата отнема един час.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ ФИНАНСОВА,ЮРИДИЧЕСКА И СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ.
Прехвърляне на акции, дружествени дялове и търговски предприятия;
Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на страната.
Ето защо не се колебайте да изберете услугите на Адвокатска Кантора "LEON"
За контакти от цялата страна: Тел. 0897558320 0876804353
За повече информация на сайта ни http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/82703/kupuvame-firmi-pokupko---prodajba-na-biznes

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/82702/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/82701/remont-i-stroitelstvo

Watch Dogs Dedsec Edition
Watch Dogs Dedsec Edition, за PlayStation 3
http://obiavidnes.com/obiava/82700/watch-dogs-dedsec-edition
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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/82699/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/82698/remont-i-boyadisvane-na-vhodove---ceni-ot-890-lv

АЯКС- Детективи- по- всяко време-0888112075-Русе Варна Шумен Велико Търново
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
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http://obiavidnes.com/obiava/82697/ayaks--detektivi--po--vsyako-vreme-0888112075-ruse-varna-shumen-veliko-tyrnovo

Watch Dogs Special Edition
Watch Dogs Special Edition, за PlayStation 3
http://obiavidnes.com/obiava/82696/watch-dogs-special-edition

Watch Dogs Special Edition
Watch Dogs Special Edition, за PlayStation 4
http://obiavidnes.com/obiava/82695/watch-dogs-special-edition

Гарантирана работа в Чехия
Мъже , жени , семейства до 55 години за работа в Чехия като неквалифициран персонал на следните позиции : складове
на Кауфланд , Теско , Лидл , Билла , Алберт , Пени маркет , бирена фабрика , завод за Кока Кола , склад за пакетиране на
санитарни продукти , сортиране на хранителни стоки , персонал за почистване , пекарна , месокомбинат , сладкарски
цех , цех за кисело мляко , фабрика за парфюми , завод за шоколад , оранжерии , завод за производство на пластмасови
изделия , общи работници и др . Заплата от 700 - 900 евро в зависимост от позицията.
Квалифициран персонал : строители , заварчици , шлосери , цех за сухо боядисване ( лаковна) ,
монтажници на
алуминиева и ПВЦ дограма , електро и мотокаристи . Заплата от 900 - 1400 евро в зависимост от позицията.
Трудов договор , социални и здравни осигуровки . Седмичен аванс от 1000 - 1500 крони ( 40 – 60 евро ) до първа заплата ,
която е на 10-то число на следващия месец за предходния, осигурена квартира ( на места безплатна ) . Не се изисква език
. Да се свързват с нас хора само с нагласа за дългосрочна работа . Заминаване веднага .
Телефони за връзка : 0878 023 468 , 0892 976 509
http://obiavidnes.com/obiava/82694/garantirana-rabota-v-chehiya

Чехия, работни оферти
Работа за мъже,жени и семейства до 55 год.
з-д за кис.мляко "Данон", месокомбинат, пекарна, з-д за шоколад, склад за санитарни продукти, склад плод и зеленчук, цех
за сандвичи, ф-ка за пастет, оранжерии, склад Пенни Маркет, Билла, Кауфланд, камериерки, сладкарски цех, лаковна
(бояджийски цех), птицекланица, ф-ка за парфюми, ф-ка за бисквити, з-д Шкода, пивоварен з-д "Козел" , склад за
промишлени стоки, ф-ка за пластмасови бутилки, шивачи/ки, цех за европалета , цех за салати , ф-ка за бисквити, селско
стопанство и животновъдство, строителство широкоспектърен профил, заварчици на СО2 , аргон , електрод, шлосери,
електорокаристи и др. Заплата от 700 – 1500 евро в зависимост от позицията , трудов договор, осигуровки по чешкото
законодателство, валидни за България. Всяка седмица аванс до заплата , която е на 10 – 20 число на следващия месец в
зависимост от позицията и фирмата, осигурена квартира. Тел. за контакт: вива ком : 0878 0234 67 , 0876 502 330 ,
глобул : 0896 598 331, скайп : europa_trans
http://obiavidnes.com/obiava/82693/chehiya-rabotni-oferti

Watch Dogs Vigilante Edition
Watch Dogs Vigilante Edition, за PlayStation 3
http://obiavidnes.com/obiava/82692/watch-dogs-vigilante-edition

24" (60.96 cm) Sony BRAVIA KDL-24W605
24" (60.96 cm) Sony BRAVIA KDL-24W605, бял, HD Ready Edge LED TV, DVB-C/T2/S2, XR 200HZ, LAN, WiFi, HDMI, USB
http://obiavidnes.com/obiava/82691/24-6096-cm-sony-bravia-kdl-24w605

бърз и лесен заем
Вие се интересувате от заем? да се възползва от тази възможност и да кандидатстват за заем сега Ние предлагаме
заеми с
бързо одобрение
Гъвкава схема на изплащане
ниска лихва
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краткосрочен и дългосрочен план
моя имейл: denarja464@outlook.com
http://obiavidnes.com/obiava/82690/byrz-i-lesen-zaem

Huawei Gaga (U8180)
Huawei Gaga (U8180), черен, 3G, GPRS, 2.8" (7.11cm), TFT сензорен екран, 3.15MPix камера, 256 MB RAM, microSD слот,
WiFi 802.11n, Bluetooth, Android 2.2
http://obiavidnes.com/obiava/82689/huawei-gaga-u8180

Rango
Rango, за PlayStation 3
http://obiavidnes.com/obiava/82688/rango-za-playstation-3

Shadows of the Damned
Shadows of the Damned, за PlayStation 3
http://obiavidnes.com/obiava/82687/shadows-of-the-damned

Skate 2
Skate 2, за PlayStation 3
http://obiavidnes.com/obiava/82686/skate-2

SKATE
SKATE, за PlayStation 3
http://obiavidnes.com/obiava/82685/skate-za-playstation-3

The Sims 3 Pets
The Sims 3 Pets, за PlayStation 3
http://obiavidnes.com/obiava/82684/the-sims-3-pets

Товарни превози с бус до 1500 кг
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/59414/tovarni-prevozi-s-bus-do-1500-kg

The Sims 3
The Sims 3, за PlayStation 3
http://obiavidnes.com/obiava/82682/the-sims-3

Tiger Woods PGA Tour 13 - Move
Tiger Woods PGA Tour 13 - Move, за PlayStation 3
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http://obiavidnes.com/obiava/82681/tiger-woods-pga-tour-13---move

Tiger Woods PGA Tour 14 - Move
Tiger Woods PGA Tour 14 - Move, за PlayStation 3
http://obiavidnes.com/obiava/82680/tiger-woods-pga-tour-14---move

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/82679/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/82678/remont-i-boyadisvane-na-vhodove---ceni-ot-890-lv

55" (139.7 cm) Sony KD-55X9005B 4K Ultra HD LED
55" (139.7 cm) Sony KD-55X9005B 4K Ultra HD LED, 3D, 800Hz, WiFi, HDMI, USB, 3D glasses, черен
http://obiavidnes.com/obiava/82677/55-1397-cm-sony-kd-55x9005b-4k-ultra-hd-led

55" (139.7 cm) Sony KDL-55W805 3D Full HD LED TV BRAVIA
55" (139.7 cm) Sony KDL-55W805 3D Full HD LED TV BRAVIA, DVBS2-C/T2/S2, 400Hz, Wi-Fi, HDMI, USB, 3D glasses, черен
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http://obiavidnes.com/obiava/82676/55-1397-cm-sony-kdl-55w805-3d-full-hd-led-tv-bravia

Товарни превози
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/82675/tovarni-prevozi

Товарни превози с бус до 1500 кг
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/82674/tovarni-prevozi-s-bus-do-1500-kg

55" (139.7 cm) Sony KDL-55W815 3D Full HD LED TV BRAVIA
55" (139.7 cm) Sony KDL-55W815 3D Full HD LED TV BRAVIA, DVBS2-C/T2/S2, 600Hz, Wi-Fi, HDMI, USB, 3D glasses, сив
http://obiavidnes.com/obiava/82673/55-1397-cm-sony-kdl-55w815-3d-full-hd-led-tv-bravia

Турски език– официални преводи и легализация на документи
Преводаческа агенция НОВ ВЕК осъществява преводи на фирмени и лични документи. Агенцията разполага с лицензирани
преводачи, владеещи английски, руски, немски, френски, гръцки, турски, румънски, чешки, италиански, испански и други
езици. Агенцията предлага стандартни, бързи и експресни услуги. Работим с висококвалифицирани и опитни преводачи и
извършваме обемни писмени преводи в кратки срокове, като това не рефлектира върху качеството. Заверки на преводи на
документи от чужбина в МВнР и ЛЕГАЛИЗАЦИЯ на дипломи, академични справки, нотариални актове, медицински
документи, свидетелства за съдимост, съдебни решения и други във всички държавни институции и чуждестранни
посолства в Република България.
гр. София, бул. Васил Левски 1Б
тел: 02 49 00 756
моб.тел.: 0895 60 71 50
E - mail: sofia@nov-vek.org
Уеб страница: www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/82672/turski-ezik-oficialni-prevodi-i-legalizaciya-na-dokumenti

55" (139.7 cm) Sony KDL-55W955 3D Full HD Edge LED TV BRAVIA
55" (139.7 cm) Sony KDL-55W955 3D Full HD Edge LED TV BRAVIA, DVBS2-C/T2/S2, 400Hz, Wi-Fi, HDMI, USB, 3D glasses,
черен
http://obiavidnes.com/obiava/82671/55-1397-cm-sony-kdl-55w955-3d-full-hd-edge-led-tv-bravia

60" (152.4 cm) Sony KDL-60W855BB 3D Full HD Edge LED TV BRAVIA
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60" (152.4 cm) Sony KDL-60W855BB 3D Full HD Edge LED TV BRAVIA, DVBS2-C/T2/S2, 400Hz, Wifi, HDMI, USB, 3D glasses,
черен
http://obiavidnes.com/obiava/82670/60-1524-cm-sony-kdl-60w855bb-3d-full-hd-edge-led-tv-bravia

Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти по БЕЛ и История
Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти по БЕЛ и История. Целогодишна подготовка за ученици в 11 и 12
клас; безплатно първо занятие; готови учебни материали, включени в цената; преподаване на целия учебен материал и
регулярно изпитване; 5 пробни изпита по предмет; удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за посещение;
разумна цена и разсрочено плащане. Помощ за попълване на документи. Записване за 2014/15г. от 01.юни!
http://obiavidnes.com/obiava/82669/kursove-i--individualni-uroci-za-kandidat-studenti-po-bel-i-istoriya

Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти по Химия и Биология
Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти по Химия и Биология. Целогодишна подготовка за ученици в 11 и 12
клас; безплатно първо занятие; готови учебни материали, включени в цената; преподаване на целия учебен материал и
регулярно изпитване; 5 пробни изпита по предмет; удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за посещение;
разумна цена и разсрочено плащане. Помощ за попълване на документи. Записване за 2014/15г. от 01.юни!
http://obiavidnes.com/obiava/82668/kursove-i--individualni-uroci-za-kandidat-studenti-po-himiya-i-biologiya

Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти по Английски и Немски език
Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти по Английски и Немски език. Целогодишна подготовка за ученици в
11 и 12 клас; безплатно първо занятие; готови учебни материали, включени в цената; преподаване на целия учебен
материал и регулярно изпитване; 5 пробни изпита по предмет; удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за
посещение; разумна цена и разсрочено плащане. Помощ за попълване на документи. Записване за 2014/15 от 01.юни!
http://obiavidnes.com/obiava/82667/kursove-i--individualni-uroci-za-kandidat-studenti-po-angliyski-i-nemski-ezik

Курсове и индивидуални уроци за матура по БЕЛ и всички избираеми предмети
Курсове и индивидуални уроци за матура по БЕЛ и всички избираеми предмети. Целогодишна подготовка за ученици в 11 и
12 клас; безплатно първо занятие; готови учебни материали, включени в цената; преподаване на целия учебен материал и
регулярно изпитване; 5 пробни изпита по предмет; удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за посещение;
разумна цена и разсрочено плащане. Помощ за попълване на документи. Записване за 2014/15 от 01.юни!
http://obiavidnes.com/obiava/82666/kursove-i-individualni-uroci-za-matura-po-bel-i-vsichki-izbiraemi-predmeti

Курсове и индивидуални уроци по БЕЛ и Математика за седмокласници
Курсове и индивидуални уроци по БЕЛ и Математика за седмокласници. Безплатно първо занятие; готови учебни
материали, включени в цената; преподаване на целия учебен материал и регулярно изпитване; интензивен тренинг за
решаване на тестове и писане на преразказ/ разписване на задачи. 5 пробни изпита по предмет; удобни офиси в центъра
на София; гъвкав график за посещение; разумна цена и разсрочено плащане. Помощ за попълване на документи. Записване
за 2014/15 от 01.юни!
http://obiavidnes.com/obiava/82665/kursove-i-individualni-uroci-po-bel-i-matematika-za-sedmoklasnici

Индивидуални уроци по всички предмети в училище
Индивидуални уроци по всички предмети в училище. Целогодишна подготовка за деца от 5 до 12 клас. Помощ за качване
на нивото в училище и повишаване на оценките, подготовка за контролни и класни работи. Стриктно следване на
училищната програма и подробно преподаване на целия материал. Удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за
посещение. Разумна цена. Можете да започнете веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/82664/individualni-uroci-po-vsichki-predmeti-v-uchilishte

Тренинг изпити за матура и кандидатстване след 7 и 12 клас
Пакет пробни изпити или еднократно явяване по всички предмети за матура и кандидатстване след 7 и 12 клас.
Най-добрият начин да тренирате в реалния формат на изпита, който ви предстои. Оценяване по изпитните критерии.
Удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за посещение. Разумна цена. Можете да започнете веднага!
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http://obiavidnes.com/obiava/82663/trening-izpiti-za-matura-i-kandidatstvane-sled-7-i-12-klas

Кариерно консултиране
Кариерно консултиране за избор на професия и направление за развитие. Подходящ за ученици в 7 и 12 клас. Онлайн тест
на Magellano Universita и две срещи с кариерен консултант. Разумният начин да разберете в какво сте най-добри и да не
учите напразно! Удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за посещение. Можете да се запишете веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/82662/karierno-konsultirane

Манимпекс- търговия с авточасти
Манимпекс поддържа богат асортимент и значителни складови наличности от предлаганите стоки
ОРИГИНАЛНИ ЧАСТИ ПО ОКАЧВАНЕ и УПРАВЛЕНИЕ, ХОДОВА ЧАСТ и ДВИГАТЕЛ, СПИРАЧНА СИСТЕМА,
ОХЛАДИТЕЛНА СИСТЕМА, ЕЛЕКТРИЧЕСКА СИСТЕМА, КОНСУМАТИВИ и други, както и ТУНИНГ и СПОРТНО
ОКАЧВАНЕ.
Антифризи, масла, течности
Амортисьори
Гарнитури
Гумено-метални части
Двигател
Лагери, главини, карета, полуоски
Накладки
Обтегачи и ремъчни шайби
Основен ремонт
Охладителна система
Помпи водни, маслени, спирачни, амбреажни
Ремъци
Спирачна система
Спирачни дискове и барабани
Спортни стоки
Съединители
Уплътнения
Филтри въздушни, маслени, горивни
Щанги, носачи, яб. болтове, шарнири
Други резервни части
http://obiavidnes.com/obiava/82661/manimpeks--tyrgoviya-s-avtochasti

65" (165.1 cm) Sony KD-65X9005B 4K Ultra HD LED
65" (165.1 cm) Sony KD-65X9005B 4K Ultra HD LED, 3D, 800Hz, WiFi, HDMI, USB, 3D glasses, черен
http://obiavidnes.com/obiava/82660/65-1651-cm-sony-kd-65x9005b-4k-ultra-hd-led

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/82656/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

Български език за чужденци – корпоративно обучение
Езикова школа Абилити организира
чуждоезиково обучение по :
Български език за чужденци
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гарантиращо бързо и качествено овладяване на езика .
- индивидуално и групово обучение по български език за чужденци с работни езици :
- английски
-френски
-немски
- руски
- сръбски
- хърватски
- словенски
Обучението обхваща всички нива – от начално (А1) до експертно( С2) .
В учебния процес вие не само ще учите български , но и ще се запознаете с бита и обичаите , особеностите и
народопсихологията на българите . Ще придобиете представа за общественото , културното , икономическото и
историческото развитие на България – всичко това е с цел да се постигне максимален комфорт за по- добра и бърза
адаптация в новата чуждо езикова среда .
Школа Абилити предлага собствена учебна система . Методиката , която предлагаме е актуална и съвременна . Тя е
базирана на комуникативния подход и логическото усвояване на необходимия лексикално – граматически и фонетичен
материал . На курсистите се предоставя комплексно :
• Грамматика
• Фонетика
• Разговор
• Четене
• Слушане
.
Школа Абилити предлага няколко програми за изучаване на български език от чужденци .
• общ курс по български
• бизнес курс
• разговорен курс за усъвършенстване на езиковите умения .
При завършване на всяко ниво , се издава удостоверение , в което са посочени броят часове и нивото на езикова
компетентност на всеки курсист .
Всички учебни материали са включени в цената .
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
*Забележка: Предлагаме езиково обучение и по английски ,немски , френски , руски , сръбски , хърватски , словенски ,.
*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/82659/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.
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За повече информация:
тел. (02)953 08 87
GSM 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/82658/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/82657/angliyski-ezik----korporativno-obuchenie

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/82655/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

мебели по поръчка враца монтана мездра ботевград софия
Поръчка мебели – Враца
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Мебели Конфорто
Тел. за поръчки: 0896762009
Тел. за поръчки: 0895644448
E-mail: vraca@mebelikonforto.com
Мебели Конфорто
Мебели по поръчка за град Враца и региона. Изберете свой модел, дайте ни и размери и ние ще изпълним вашата поръчка
за секции, шкафове, гардероби, кухненски шкафове, вградени кухни, мека мебел, холови гарнитури, кухненски ъгли,
обзавеждане за детски стаи.
http://obiavidnes.com/obiava/82654/mebeli-po-porychka-vraca-montana-mezdra-botevgrad-sofiya

PRIVILEG S930
PRIVILEG S930, бял, поддържа 2 sim, 4.7” (11,94cm), IPS сензорен екран, двуядрен MediaTek MTK6577 1.0GHz, 512МB
RAM, 4GB (+microSD слот), WIFI 802.11b/g, 2x camera, Bluetooth, Android 4.1
http://obiavidnes.com/obiava/82653/privileg-s930

Приставка биде за топла и студена вода с 2 дюзи
Приставка биде за топла и студена вода с 2 дюзи - приятен италиански дизайн с елегантна и удобна странична метална
ръкохватка-смесител за едновременно управление на температурата и силата на водната струя. С въртящ ключ за
избор от 3 възможни функции (1.Нормално задно измиване; 2.Дамско измиване; 3.Миене на дюзите). С две скрити
подвижни дюзи. В пълен комплект с необходимите за монтажа водни съединители и маркучи. Съвместимо с нормалните
тоалетни чинии. За съжаление, все още много хора у нас смятат едва ли не за лукс бидето в тоалетната. И не си дават
сметка, че с него могат да се отърват и забравят за модерните болести на седящите хора, като хемороиди, инфекции на
дебелото черво, запек, уретрит, цистит и т.н. (Доказано е, не е просто реклама)! За подробности и поръчки посетете
www. TehnoMag.net или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
Купете сега само за 131.75 лв. и спестете 15 % от нормалната цена! Промоцията е валидна до 01 юли 2014г.!
http://obiavidnes.com/obiava/82652/pristavka-bide-za-topla-i-studena-voda-s-2-dyuzi

Плазмен въздухочистител, комбиниран с озонатор за вода
Плазмен въздухочистител, комбиниран с озонатор за въздух и вода – последно поколение технология за пречистване и
стерилизиране на въздуха в помещението. Без консумативи. Плюс функция за озониране на вода и дълбоко пречистване на
хранителни продукти.Този многофункционален уред, освен за домашни условия, се препоръчва за ползване и в здравни, и
медицински заведения, биохимични лаборатории, аптеки, детски градини, училища, магазини, хотели, ресторанти и др. За
подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
Купете сега само за 189.05 лв. и спестете 5 % от нормалната цена! Промоцията е валидна до 02 юли 2014г.!
http://obiavidnes.com/obiava/82651/plazmen-vyzduhochistitel-kombiniran-s-ozonator-za-voda

Комплексна въздухопречиствателна система "8 в 1"
С антиалергично и антибактериално действие. За ефективно отстраняване на миризми, дим, прах, тежки метали,
алергени и всякакви други замърсявания на въздуха в затворени жилищни помещения, спални, офиси. С H.E.P.A., активен
карбонов и фотокатализационни филтри, плюс озонатор, йонизатор, вентилатор и ароматизатор. CE сертифициран. За
подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
Купете сега само за 304.00 лв. и спестете 5 % от нормалната цена! Промоцията е валидна до 02 юли 2014г.!
http://obiavidnes.com/obiava/82650/kompleksna-vyzduhoprechistvatelna-sistema-8-v-1
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Мощен генератор на озон за въздух
За премахване на миризми и вредни газове, стерилизация и дезинфекция на въздух в жилищни, офисни, складови,
транспортни и промишлени помещения, вентилационни и климатични въздуховоди. Приложение: в хотели, транспортни
средства, цехове, хранителни заведения, учебни заведения, обществени зали, болници (вкл. операционни стаи, болнични
отделения), поточни линии в хранителната промишленост, за дълго съхранение на прясна храна в промишлени или
домашни условия. С 16 програмируеми диапазона на работа за автоматично включване в определени часове и дни от
седмицата. За професионална и домашна употреба. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.Tehnomag.net или
на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/82649/moshten-generator-na-ozon-za-vyzduh

Магнитни йонизиращи приставки за пестене на гориво
Магнитни йонизиращи приставки за пестене на гориво - увеличават горивната ефективност за по-чисто изгаряне в
двигателя, намаляват вредните емисии (50-80%), като същевременно подобряват работата на двигателя и спестяват
от разхода на гориво (10-22%). Действието им се основава на йонизиране на горивото, преминаващо през горивната
тръба, благодарение на силното магнитно поле, образувано от двете срещуположни части на магнитната приставка.
Специално проектирани и нанотехнологично произведени неодимови магнити. Директно от производителя. С
американски патент и CE сертификати от Великобритания.За мотори, леки и товарни автомобили, автобуси. За
подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/82648/magnitni-yonizirashti-pristavki-za-pestene-na-gorivo

Ултразвуков уред срещу мишки и плъхове
Ултразвуков уред срещу мишки и плъхове – български уред за предпазване от наличие на вредни гризачи - мишки, плъхове,
прилепи и др. в помещения без вътрешни прегради. Едновременно с това, уредът предпазва и от вредни инсекти - мравки,
дървеници, паяци. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www. TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/82647/ultrazvukov-ured-sreshtu-mishki-i-plyhove

Детоксикатор ПЛЮС подарък електрод
Детоксикатор (уред за йонна водна детоксикация и инфрачервена терапия) - Детоксикаторът е високотехнологично
устройство, което помага на човешкото тяло да се пречиства само от натрупани отпадни материали и метали, които
се извличат през ходилата във водна йонизирана среда. Можете да го използвате сами - употребата му не изисква
никаква специална подготовка.Инфрачервената терапия облекчава мускулните болки, подобрява клетъчните функции и
засилва кръвообращението. В комплекта: основен електронен модул за задаване и управление на две независими функции:
йонна детоксикация и инфрачервена терапия - 1 бр., Електропроводима гривна - 1 бр., Електрод за водна детоксикация
(консуматив - за около 40 процедури) - 1 бр., Захранващ кабел - 1 бр., Колан за инфрачервена терапия - 1 бр., Инструкции
за употреба на български език, Алуминиево куфарче за съхранение и транспортиране. Подробности в www.TehnoMag.net
или на тел. 02/422 422 8, 0884 386878
Подарък втори ЕЛЕКТРОД само до 01 юли 2014г
http://obiavidnes.com/obiava/82646/detoksikator-plyus-podaryk-elektrod

Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-Studio I-Pro
Видео и фото 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/82645/video-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientsk

Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-Studio I-Pro
Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe 3DKoev-Studio I-Pro Най
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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/82644/video-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientsk

Йонизираща душ-слушалка с филтър от германий и турмалин
Йонизираща душ-слушалка с филтър от германий и турмалин – за домашна спа-терапия с йонизирана по естествен път
(под действието на природни минерали) вода и 8 режима воден масаж. За преодоляване на стреса и умората на тялото и
възстановяване на енергийния баланс, за хидратирана гладка кожа и свежа коса, за стимулиране на кръвообръщението и
подобряване на съня, за пречистване на водата от хлор, токсини и бактерии, за предпазване от кожни заболявания. Само
срещу 33 лв. с ДДС. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти www.Tehnomag.net или на тел.
02/8298504, 02/422 422 8, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
Купете сега само за 31.35 лв. и спестете 5 % от нормалната цена!
Промоцията е валидна до 02 юли 2014г.!
http://obiavidnes.com/obiava/82643/yonizirashta-dush-slushalka-s-filtyr-ot-germaniy-i-turmalin

Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-Studio I-Pro
Видео и фото 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/82642/video-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientsk

Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-Studio I-Pro
Видео и фото 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/82641/video-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientsk

Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-Studio I-Pro
Видео и фото 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/82640/video-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientsk

PRIVILEG S930
PRIVILEG S930, черен, поддържа 2 sim, 4.7” (11,94cm), IPS сензорен екран, двуядрен MediaTek MTK6577 1.0GHz, 512МB
RAM, 4GB (+microSD слот), WIFI 802.11b/g, 2x camera, Bluetooth, Android 4.1
http://obiavidnes.com/obiava/82639/privileg-s930

Пластири за детоксикация на организма
Пластири за детоксикация на организма - за извличане токсини и отпадни продукти от организма на човека през
стъпалата по време на сън – изключително добър начин за поддържане на добро здраве. Подобряват и регулират
кръвообръщението, извличат токсините, увреждащи организма, възвръщат и балансират енергията в тялото,
нормализират работата на стомашно-чревния тракт. Осигуряват здрав сън и пълноценна почивка. Помагат за избягване
на махмурлук след препиване. Отстраняват синини и отоци от наранявания по кожата. Успокояват болки в
сухожилията (китки, лакти, глезени, колена). Лесни за употреба. Напълно безопасни и изцяло от натурални билкови
продукти. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти www.Tehnomag.net или на тел. 02/8298504, 02/422
422 8, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
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Безплатна доставка при поръчка на 30 и повече броя!
http://obiavidnes.com/obiava/82638/plastiri-za-detoksikaciya-na-organizma

Алкохолни тестери (дрегери)
Професионален корейски уред с 4-разреден LCD-дисплей за прецизно измерване на алкохолното съдържание в диапазон от
0 до 4 промила, независимо от цигарен дим, лекарства, дъвка и други подобни субстанции в дъха на човека. Подходящ за
редовни проверки в транпортни, куриерски, охранителни и други подобни дейности, свързани с професионално шофиране и
неупотреба на алкохол. Притежаващ TUV/CE сертификат. Със сменяем високопрецизен полупроводников сензор
(същият, като в полицейските дрегери). В комплекта: алкални батерии АА 1.5V, захранващ адаптор за включване в
автомобила, 55 броя мундщуци, елегантна чантичка за съхранение и дръжка за безопасно пренасяне на комплекта,
инструкция за експлоатация на български език. 12 месеца гаранция. Цена 192 лв.(с ДДС). Запитвания и поръчки в
е-магазина www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994
http://obiavidnes.com/obiava/82637/alkoholni-testeri-dregeri

Уред за Сребърна вода "Volcano Dr. Silver 101+"
Създаден по разработка на НАСА - САЩ, уредът е предназначен за подобряване състоянието при повече от 100
труднолечими заболявания, за дезинфекция на вода с неизвестен произход и много други положителни ефекти за
човешкото здраве. Сребърните йони във водата (сребърна вода) са сигурна защита срещу повече от 700 вида вируси и
бактерии, гъбички и паразити, от които страдат една трета от хората на планетата. Предлагаме многофункционален
уред за добиване на сребърна вода, който едновременно с процеса на отделяне на сребърни йони, осигурява магнитна
обработка и структуриране на водата за постигане на максимален биологичен ефект. Напълно дезинфикцирана и полезна
вода за пиене от всякаква чешма можете да си приготвите за по-малко от 1 минута. Малко по-дълго се приготвя
по-концентрирана сребърна вода за ефективно антибактериално и възстановяващо действие при простуда, грип, ангини,
висока температура; гастрити, хранителни отравяния, дезинтерии; кожни болести, изгаряния; дезинфекция и
обработка на плодове и зеленчуци; дезинфекция на вода за къпане на деца, дезинфекция на детски играчки и дрехи и др.
Доверете се на е-магазина за високотехнологич ни продукти www.Tehnomag.net или на тел 02/8298504 , 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/82636/ured-za-srebyrna-voda-volcano-dr-silver-101

Ултразвукова ваничка за скоростно почистване и стерилизация
Ултразвукова ваничка за скоростно почистване и стерилизация – За ултразвуково почистване на метални инструменти,
CD,DVD и BlueRay оптични дискове, бижута, часовници, очила (вкл. и слънчеви), лупи, гривни, обици, пръстени, монети,
клапи, дюзи, пособия за бръснене, четки за зъби, гребени и т.н. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.
TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/82635/ultrazvukova-vanichka-za-skorostno-pochistvane-i-sterilizaciya

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.
Купете сега само за 18.91 лв и спестете 5% от нормалната цена! Промоцията е валидна до 02 май 2014г.!
http://obiavidnes.com/obiava/82634/energien-alkalen-nano-stik-za-voda

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
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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.
Купете сега само за 46.00 лв и получавате Подарък - втора филтърна система! Промоцията е валидна до 01 юли 2014г.!
http://obiavidnes.com/obiava/82633/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
Купете сега само за 99.00 лв. и 40.00 лева от нормалната цена! Промоцията е валидна до 02 юли 2014г.!
http://obiavidnes.com/obiava/82632/ozonator-za-vyzduh-i-voda--zdrave-u-doma

Genius MousePen i608X (31100060101)
Genius MousePen i608X (31100060101), USB
http://obiavidnes.com/obiava/82631/genius-mousepen-i608x-31100060101

ПРОДАВАМ ДИПЛОМИ
Продавам дипломи за средно и висше образование.
Достъпни цени. Експресна и качествена изработка.
Коректно обслужване.
100% безпроблемност при използване.
dplm22@yahoo.com
http://obiavidnes.com/obiava/82630/prodavam-diplomi

ПРОДАВАМ ДИПЛОМИ
Продавам дипломи за средно и висше образование.
Достъпни цени. Експресна и качествена изработка.
Коректно обслужване.
100% безпроблемност при използване.
dplm22@yahoo.com
http://obiavidnes.com/obiava/82629/prodavam-diplomi

ПРОДАВАМ ДИПЛОМИ
Продавам дипломи за средно и висше образование.
Достъпни цени. Експресна и качествена изработка.
Коректно обслужване.
100% безпроблемност при използване.
dplm22@yahoo.com
http://obiavidnes.com/obiava/82628/prodavam-diplomi

Подготовка за езиков сертификат
Учебен център Орбис организира подготовка за изпитите за сертификат по италиански (CELI), испански (DELE),
френски (DELF, DALF за Франция и TCFQ за Канада), португалски (CAPLE) и английски език (TOEFL, Cambridge FCE и
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CAE). Разработва се обстойно всеки елемент от формата на съответния изпит (слушане с разбиране, граматичен тест,
писане на есе, устно събеседване, изразяване на писмена и устна реч).
Индивидуалното обучение е 15 лв. на учебен час.
Подготовката се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център "Орбис"
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/82627/podgotovka-za-ezikov-sertifikat

Кандидатстудентски курсове и подготовка за матура
Учебен център Орбис организира подготовка за матура и кандидатстудентски изпити по немски, английски, френски,
испански, италиански, български език и математика. Езиковото обучение включва граматичен преговор, решаване на
тестове и писане на есе. Часовете се провеждат в удобно за учениците и преподавателя време. Цена: 15 лева на учебен
час. При двама курсисти цената е 12 лева на учебен час
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/82626/kandidatstudentski-kursove-i-podgotovka-za-matura

Индивидуални уроци за подготвителните класове
Учебен център Орбис предлага индивидуална езикова подготовка по италиански, френски, испански, немски и английски
език за ученици от 8 клас в подготвителните паралелки.
Обучението обхваща затвърждаване и разширяване познанията на ученика, като се работи по допълнителни материали
с текстове за четене и слушане с разбиране, с граматични и лексикални упражнения. Цената е 10 лева на учебен час (40
минути).
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/82625/individualni-uroci-za-podgotvitelnite-klasove

Подготовка за външно оценяване за 8 клас
Учебен център Орбис организира индивидуална подготовка по италиански, френски, испански, немски и английски език за
изпита след осми клас. Обучението включва преговор на граматиката, разширяване на лексиката и работа по формата
на изпита. Часовете се провеждат в удобно на ученика и преподавателя време. Цената е 10 лв. на учебен час (40
минути).
Подготовката се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център "Орбис"
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/82624/podgotovka-za-vynshno-ocenyavane-za-8-klas
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Езикова подготовка за ученици от 7 до 12 клас
Учебен център Орбис организира езиково обучение за ученици от 7 до 12 клас по английски, френски, италиански,
испански, немски, румънски, шведски, фински и португалски език. Обучението включва помощ при подготвяне на
задължителния учебен материал и едновременно с това разширяване на познанията по езика. Заниманията се
провеждат в удобно на ученика и преподавателя време. Предлагаме също и подготовка за матура и изпити за получаване
на сертификат. Цена: 10 лева на учебен час
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/82623/ezikova-podgotovka-za-uchenici-ot-7-do-12-klas

ПРОДАВАМ ДИПЛОМИ
Продавам дипломи за средно и висше образование.
Достъпни цени. Експресна и качествена изработка.
Коректно обслужване.
100% безпроблемност при използване.
dplm22@yahoo.com
http://obiavidnes.com/obiava/82622/prodavam-diplomi

ПРОДАВАМ ДИПЛОМИ
Продавам дипломи за средно и висше образование.
Достъпни цени. Експресна и качествена изработка.
Коректно обслужване.
100% безпроблемност при използване.
dplm22@yahoo.com
http://obiavidnes.com/obiava/82621/prodavam-diplomi

Подготовка за кандидат-гимназисти
Учебен център Орбис организира индивидуално обучение по български език и математика за приемните изпити след 7-ми
клас. Подготовката е целогодишна в удобно за учениците и преподавателя време. Обучението включва преговор на
учебния материал, тренировъчни тестове и упражнения по формата на изпита, както и провеждане на пробни изпити.
Цена: 12 лева на учебен час. При двама курсисти цената е 10 лева на учебен час.
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/82620/podgotovka-za-kandidat-gimnazisti

ПРОДАВАМ ДИПЛОМИ
Продавам дипломи за средно и висше образование.
Достъпни цени. Експресна и качествена изработка.
Коректно обслужване.
100% безпроблемност при използване.
dplm22@yahoo.com
http://obiavidnes.com/obiava/82619/prodavam-diplomi

ПРОДАВАМ ДИПЛОМИ
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Продавам дипломи за средно и висше образование.
Достъпни цени. Експресна и качествена изработка.
Коректно обслужване.
100% безпроблемност при използване.
dplm22@yahoo.com
http://obiavidnes.com/obiava/82618/prodavam-diplomi

ПРОДАВАМ ДИПЛОМИ
Продавам дипломи за средно и висше образование.
Достъпни цени. Експресна и качествена изработка.
Коректно обслужване.
100% безпроблемност при използване.
dplm22@yahoo.com
http://obiavidnes.com/obiava/82617/prodavam-diplomi

ПРОДАВАМ ДИПЛОМИ
Продавам дипломи за средно и висше образование.
Достъпни цени. Експресна и качествена изработка.
Коректно обслужване.
100% безпроблемност при използване.
dplm22@yahoo.com
http://obiavidnes.com/obiava/82616/prodavam-diplomi

ПРОДАВАМ ДИПЛОМИ
Продавам дипломи за средно и висше образование.
Достъпни цени. Експресна и качествена изработка.
Коректно обслужване.
100% безпроблемност при използване.
dplm22@yahoo.com
http://obiavidnes.com/obiava/82615/prodavam-diplomi

ПРОДАВАМ ДИПЛОМИ
Продавам дипломи за средно и висше образование.
Достъпни цени. Експресна и качествена изработка.
Коректно обслужване.
100% безпроблемност при използване.
dplm22@yahoo.com
http://obiavidnes.com/obiava/82614/prodavam-diplomi

ПРОДАВАМ ДИПЛОМИ
Продавам дипломи за средно и висше образование.
Достъпни цени. Експресна и качествена изработка.
Коректно обслужване.
100% безпроблемност при използване.
dplm22@yahoo.com
http://obiavidnes.com/obiava/82613/prodavam-diplomi

ПРОДАВАМ ДИПЛОМИ
Продавам дипломи за средно и висше образование.
Достъпни цени. Експресна и качествена изработка.
Коректно обслужване.
100% безпроблемност при използване.
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dplm22@yahoo.com
http://obiavidnes.com/obiava/82612/prodavam-diplomi

Индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по италиански, френски, испански, португалски, румънски,
английски, немски, фински, унгарски, гръцки, турски, шведски и български език. Обучението се провежда във всички нива
според Европейската езикова рамка (А1-C2) в удобно за курсиста и преподавателя време. Цената е 10 лева на учебен час.
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/82611/individualno-obuchenie

ПРОДАВАМ ДИПЛОМИ
Продавам дипломи за средно и висше образование.
Достъпни цени. Експресна и качествена изработка.
Коректно обслужване.
100% безпроблемност при използване.
dplm22@yahoo.com
http://obiavidnes.com/obiava/82610/prodavam-diplomi

ПРОДАВАМ ДИПЛОМИ
Продавам дипломи за средно и висше образование.
Достъпни цени. Експресна и качествена изработка.
Коректно обслужване.
100% безпроблемност при използване.
dplm22@yahoo.com
http://obiavidnes.com/obiava/82609/prodavam-diplomi

ПРОДАВАМ ДИПЛОМИ
Продавам дипломи за средно и висше образование.
Достъпни цени. Експресна и качествена изработка.
Коректно обслужване.
100% безпроблемност при използване.
dplm22@yahoo.com
http://obiavidnes.com/obiava/82608/prodavam-diplomi

ПРОДАВАМ ДИПЛОМИ
Продавам дипломи за средно и висше образование.
Достъпни цени. Експресна и качествена изработка.
Коректно обслужване.
100% безпроблемност при използване.
dplm22@yahoo.com
http://obiavidnes.com/obiava/82607/prodavam-diplomi

ПРОДАВАМ ДИПЛОМИ
Продавам дипломи за средно и висше образование.
Достъпни цени. Експресна и качествена изработка.
Коректно обслужване.
100% безпроблемност при използване.
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dplm22@yahoo.com
http://obiavidnes.com/obiava/82606/prodavam-diplomi

Езикови курсове
Учебен център Орбис организира вечерни, съботни и неделни курсове по италиански, френски, испански, португалски,
румънски, английски, немски, фински, унгарски, гръцки, турски и български език. Нивата са съобразени с Европейската
езикова рамка (А1 – C2). Вечерните курсове се провеждат от 18.30 до 20.30, а съботните и неделните между 10.30 и
18.00 часа. Цената варира от 200 до 300 лева в зависимост от курса. Обучението се води от квалифицирани
преподаватели с опит.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/82605/ezikovi-kursove

ПРОДАВАМ ДИПЛОМИ
Продавам дипломи за средно и висше образование.
Достъпни цени. Експресна и качествена изработка.
Коректно обслужване.
100% безпроблемност при използване.
dplm22@yahoo.com
http://obiavidnes.com/obiava/82604/prodavam-diplomi

ПРОДАВАМ ДИПЛОМИ
Продавам дипломи за средно и висше образование.
Достъпни цени. Експресна и качествена изработка.
Коректно обслужване.
100% безпроблемност при използване.
dplm22@yahoo.com
http://obiavidnes.com/obiava/82603/prodavam-diplomi

ПРОДАВАМ ДИПЛОМИ
Продавам дипломи за средно и висше образование.
Достъпни цени. Експресна и качествена изработка.
Коректно обслужване.
100% безпроблемност при използване.
dplm22@yahoo.com
http://obiavidnes.com/obiava/82602/prodavam-diplomi

ПРОДАВАМ ДИПЛОМИ
Продавам дипломи за средно и висше образование.
Достъпни цени. Експресна и качествена изработка.
Коректно обслужване.
100% безпроблемност при използване.
dplm22@yahoo.com
http://obiavidnes.com/obiava/82601/prodavam-diplomi

ПРОДАВАМ ДИПЛОМИ
Продавам дипломи за средно и висше образование.
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Достъпни цени. Експресна и качествена изработка.
Коректно обслужване.
100% безпроблемност при използване.
dplm22@yahoo.com
http://obiavidnes.com/obiava/82600/prodavam-diplomi

ПРОДАВАМ ДИПЛОМИ
Продавам дипломи за средно и висше образование.
Достъпни цени. Експресна и качествена изработка.
Коректно обслужване.
100% безпроблемност при използване.
dplm22@yahoo.com
http://obiavidnes.com/obiava/82599/prodavam-diplomi

ПРОДАВАМ ДИПЛОМИ
Продавам дипломи за средно и висше образование.
Достъпни цени. Експресна и качествена изработка.
Коректно обслужване.
100% безпроблемност при използване.
dplm22@yahoo.com
http://obiavidnes.com/obiava/82598/prodavam-diplomi

ПРОДАВАМ ДИПЛОМИ
Продавам дипломи за средно и висше образование.
Достъпни цени. Експресна и качествена изработка.
Коректно обслужване.
100% безпроблемност при използване.
dplm22@yahoo.com
http://obiavidnes.com/obiava/82597/prodavam-diplomi

ПРОДАВАМ ДИПЛОМИ
Продавам дипломи за средно и висше образование.
Достъпни цени. Експресна и качествена изработка.
Коректно обслужване.
100% безпроблемност при използване.
dplm22@yahoo.com
http://obiavidnes.com/obiava/82596/prodavam-diplomi

ПРОДАВАМ ДИПЛОМИ
Продавам дипломи за средно и висше образование.
Достъпни цени. Експресна и качествена изработка.
Коректно обслужване.
100% безпроблемност при използване.
dplm22@yahoo.com
http://obiavidnes.com/obiava/82595/prodavam-diplomi

ПРОДАВАМ ДИПЛОМИ
Продавам дипломи за средно и висше образование.
Достъпни цени. Експресна и качествена изработка.
Коректно обслужване.
100% безпроблемност при използване.
dplm22@yahoo.com
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http://obiavidnes.com/obiava/82594/prodavam-diplomi

ПРОДАВАМ ДИПЛОМИ
Продавам дипломи за средно и висше образование.
Достъпни цени. Експресна и качествена изработка.
Коректно обслужване.
100% безпроблемност при използване.
dplm22@yahoo.com
http://obiavidnes.com/obiava/82593/prodavam-diplomi

Genius MousePen M508 (31100063100)
Genius MousePen M508 (31100063100), безжичен
http://obiavidnes.com/obiava/82592/genius-mousepen-m508-31100063100

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/82591/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/82590/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/82589/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/82588/sigurna-rabota

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.
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0888116420
discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
http://obiavidnes.com/obiava/82587/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
discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
http://obiavidnes.com/obiava/82586/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/82585/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/82584/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-pazardjik-plovdiv-sliven-haskovo-yambol-

Genius PENSKETCH M912 (31100036101)
Genius PENSKETCH M912 (31100036101), USB
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http://obiavidnes.com/obiava/82583/genius-pensketch-m912-31100036101

Вулканични камъни
Вулканични камъни
Релакс с горещи вулканични камъни ! Масажът с горещи камъни (стоун терапия),
е един от най-древните методи за релаксация и оздравяване. При контакт с тялото предварително затоплените гладки
лава-камьни
предават своята природна енергия, чрез която се превьзмогва умората и стреса и релаксира нервната система.
Премахва се енергийния дисбаланс, отпускат се мускулите и се подобрява гьвкавостта на ставите.
Сьчетанието на енергийното вьздействие на лава-камьните с ритуала на мануалния масаж стимулира прилив на
позитивна енергия,
добро здраве и душевна хармония. В какво се състои лечебният ефект на масажа с горещи камъни?
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/82582/vulkanichni-kamyni

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/82581/terapevtichen-aparat-za-povliyavane-na-diskopatii

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.
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
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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
http://obiavidnes.com/obiava/82580/mreja-protiv-nasekomi-s-magniti

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/82579/magic-ex-hose-markuch-eks-hos--magicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-

50" (127 cm) Samsung UE50H5500 FULL HD LED TV
50" (127 cm) Samsung UE50H5500 FULL HD LED TV, 100Hz, DVB-T/C, Smart HUB, WiFi, LAN, HDMI, USB
http://obiavidnes.com/obiava/82479/50-127-cm-samsung-ue50h5500-full-hd-led-tv
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50" (127 cm) Samsung UE50H6400 3D FULL HD LED TV
50" (127 cm) Samsung UE50H6400 3D FULL HD LED TV, 200Hz, DVB-T/C, Smart HUB, WiFi, LAN, HDMI, USB
http://obiavidnes.com/obiava/82478/50-127-cm-samsung-ue50h6400-3d-full-hd-led-tv

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/82578/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

РАБОТА ЗА ВСЕКИ -НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ
ПРЕЗ СВОБОДНОТО ВРЕМЕ !
Повишете приходите си с над 600-900 $ на месец!-ето тук-http://easymoneybg.ovo.bg/- ще ви покажа как става всичко
това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.за повече информация моля
посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/82577/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

0882551735,ако имате нъжда
шпакловка.латекс бял или

от

качествени

шпакловки.

фини

шпакловки.гипсова

0882551735,ако имате нъжда от качествени шпакловки.
фини шпакловки.гипсова шпакловка.латекс бял или цветен.топлоизолация .обръщане покрай pvc дограма и врати с
поставияне на лайсни или измазване. гипсова мазилка.минерална мазилка.пръскана мазилка.влачена мазилка и
др.мазилки.замазки.зидария преградни стени,тераси и др.качеството си личи на момента,корекно,разумни цени,започване
веднага.майстор с дългодишна практика в строителството.цените може да се договарят…0882551735,без почивен ден…
http://obiavidnes.com/obiava/82576/0882551735ako-imate-nyjda-ot-kachestveni-shpaklovki-fini-shpaklovkigipsova-shpakl

50" (127 cm) Samsung UE50HU6900 UHD LED TV
50" (127 cm) Samsung UE50HU6900 UHD LED TV, 200Hz, DVB-T2/C/S2, Smart Hub, WiFi, LAN, HDMI, USB
http://obiavidnes.com/obiava/82477/50-127-cm-samsung-ue50hu6900-uhd-led--tv

55" (139.7 cm) Samsung UE55H8000 3D FULL HD LED TV
55" (139.7 cm) Samsung UE55H8000 3D FULL HD LED TV, 1000Hz, DVB-T/C/S2, Smart HUB, WiFi, LAN, HDMI, USB, 2x3D
Glasses (SSG-5100GB)
http://obiavidnes.com/obiava/82476/55-1397-cm-samsung-ue55h8000-3d-full-hd-led-tv

55" (139.7 cm) Samsung UE55HU6900 UHD LED TV
55" (139.7 cm) Samsung UE55HU6900 UHD LED TV, 200Hz, DVB-T2/C/S2, Smart Hub, WiFi, LAN, HDMI, USB
http://obiavidnes.com/obiava/82475/55-1397-cm-samsung-ue55hu6900-uhd-led--tv
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65" (165.1 cm) Samsung UE65H8000 3D FULL HD LED TV
65" (165.1 cm) Samsung UE65H8000 3D FULL HD LED TV, 1000Hz, DVB-T/C/S2, Smart HUB, WiFi, LAN, HDMI, USB, 2x3D
Glasses (SSG-5100GB)
http://obiavidnes.com/obiava/82474/65-1651-cm-samsung-ue65h8000-3d-full-hd-led-tv

65" (165.1 cm) Samsung UE65HU8500 CURVED 3D 4K UHD LED TV
65" (165.1 cm) Samsung UE65HU8500 CURVED 3D 4K UHD LED TV, 1200Hz, DVB-T/C/S2, Smart HUB, WiFi, LAN, HDMI,
USB, 2x3D Glasses (SSG-5100GB)
http://obiavidnes.com/obiava/82473/65-1651-cm-samsung-ue65hu8500-curved-3d-4k-uhd-led-tv

32" Sony KDL-32R410 HD Ready Edge LED TV BRAVIA
32" Sony KDL-32R410 HD Ready Edge LED TV BRAVIA, DVB-C HD/T, XR 100Hz, HDMI, USB
http://obiavidnes.com/obiava/82472/32-sony-kdl-32r410-hd-ready-edge-led-tv-bravia

40" (101.6 cm) Sony KDL-40R450BB Full HD Edge LED TV BRAVIA
40" (101.6 cm) Sony KDL-40R450BB Full HD Edge LED TV BRAVIA, DVBS2-C/T2/S2, XR 100Hz, HDMI, USB, черен
http://obiavidnes.com/obiava/82471/40-1016-cm-sony-kdl-40r450bb-full-hd-edge-led-tv-bravia

40" (101.6 cm) Sony KDL-40R480BB Full HD Edge LED TV BRAVIA
40" (101.6 cm) Sony KDL-40R480BB Full HD Edge LED TV BRAVIA, DVBS2-C/T2/S2, XR 100Hz, HDMI, USB, черен
http://obiavidnes.com/obiava/82470/40-1016-cm-sony-kdl-40r480bb-full-hd-edge-led-tv-bravia

40" (101.6 cm) Sony KDL-40W605 +Sony PS3 12GB
40" (101.6 cm) Sony KDL-40W605 +Sony PS3 12GB, Full HD Edge LED TV BRAVIA, DVBS2-C/T2/S2, XR 200Hz, WLAN, HDMI,
USB, черен
http://obiavidnes.com/obiava/82469/40-1016-cm-sony-kdl-40w605-sony-ps3-12gb

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/82575/interiorni-mazilki

Обръщане на новопоставена дограма
Обръщане на новопоставена дограма.
Обръщане на врати,прозорци,капандури.
Изравняване с гипсокартон,изолация или гипс.
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Дюбелиране и сигурно захващане.
Поставяне на завършващ PVC ъгъл с мрежа.
Поставяне на завършващи алуминиеви ръбове.
Финосване и шкурене.
http://obiavidnes.com/obiava/82574/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/82573/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/82572/remont-i-stroitelstvo

PRIVILEG F600
PRIVILEG F600, син, поддържа 2 sim карти, 4.7"(11.93cm), сензорен екран, четириядрен MediaTek MTK6589 1.2GHz, 1GB
RAM, 4GB памет (+microSD слот), WIFI 802.11g, 3G, 2x camera, Bluetooth, Android 4.1
http://obiavidnes.com/obiava/82467/privileg-f600

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
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- 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/82571/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/82570/remont-i-boyadisvane-na-vhodove---ceni-ot-890-lv

PRIVILEG H890
PRIVILEG H890, бял, поддържа 2 sim карти, 5,5” (13.97 cm), сензорен LED IPS екран, четириядрен MediaTek MTK6589
1.2GHz, 1GB RAM, 4GB памет (+microSD слот), WIFI 802.11n, 2x camera, Bluetooth, Android 4.2
http://obiavidnes.com/obiava/82466/privileg-h890

PRIVILEG SM29
PRIVILEG SM29, бял, поддържа 2 sim карти, 5” (12,7см), сензорен FWVGA екран, четириядрен MediaTek MTK6582 1.3GHz,
1GB RAM, 4GB памет (+microSD слот), WIFI 802.11n, 2x camera, Bluetooth, Android 4.2 + цветен капак, защитен калъф
тип папка
http://obiavidnes.com/obiava/82465/privileg-sm29

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/82569/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
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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/82568/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/82567/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/82566/sigurna-rabota

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/82565/inkubatori---avtomatichni-termoregulator-s-pic-kontroler

Циклично реле за време с PIC контролер
за периодично включване на моторчето за въртене на яйцата в инкубатора или други потребители. Време на работа от
1 секунда до 999 минути, време на пауза от 1 секунда до 999 минути. Три работни програми. Светлинна и звукова
сигнализация при промяна на режима на работа на релето.
GSM:0892374714, 0988838774, 0876709831 inkubatori@abv.bg Skype - tangrabg www.inkubatori.tk
http://obiavidnes.com/obiava/82564/ciklichno-rele-za-vreme-s-pic-kontroler

PRIVILEG SM29
PRIVILEG SM29, черен, поддържа 2 sim карти, 5” (12,7см), сензорен FWVGA екран, четириядрен MediaTek MTK6582
1.3GHz, 1GB RAM, 4GB памет (+microSD слот), WIFI 802.11n, 2x camera, Bluetooth, Android 4.2 + цветен капак, защитен
калъф тип папка
http://obiavidnes.com/obiava/82464/privileg-sm29

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/82563/3d-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/82562/3d-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/82560/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

Товарни превози – ниски цени
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/82561/tovarni-prevozi--niski-ceni

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/82559/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

PRIVILEG SM30
PRIVILEG SM30, черен, поддържа 2 sim карти, 5” (12.7 cm), сензорен екран, четириядрен MediaTek MTK6589 1.2GHz, 1GB
RAM, 4GB памет (+microSD слот), WIFI 802.11n, 2x camera, Bluetooth, Android 4.2
http://obiavidnes.com/obiava/82463/privileg-sm30

Масажна- седалка за дома и за колата
Масажна- седалка за дома и за колата
Здраве в домашна обстановка.Купи и се отпусни пред телевизора!
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
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част на бедрата, кръста и гърба.
Масажорът се захранва от електрическата мрежа,
но може да се използва и в автомобил, като захранването се извършва от гнездото на запалката.Цена 170лв
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/82558/masajna--sedalka-za-doma-i-za-kolata

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/82557/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

PRIVILEG SM36
PRIVILEG SM36, черен, поддържа 2 sim карти, 4.5" (11.43 cm), сензорен екран, двуядрен MediaTek MTK6572 1.3GHz,
512МB RAM, 4GB памет (+microSD слот), WIFI 802.11n, 2x camera, Bluetooth, Android 4.2
http://obiavidnes.com/obiava/82462/privileg-sm36

Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-Studio I-Pro
Видео и фото 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/82556/video-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientsk

Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-Studio I-Pro
Видео и фото 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/82555/video-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientsk

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ , ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА- БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без посредници в България.Складове за сортиране на плодове,за
промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за ламинат,за производство на
гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,перални,печатници,европалети,бирена
фабрика.Строителство-всички професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с
договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.НЕ Е НУЖНО ЗНАНИЕ НА ЕЗИК.Заминаване
веднага,ПСРЕЩАНЕ,НАСТАНЯВАНЕ.Записване само на посочения телефон:00420774535951
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http://obiavidnes.com/obiava/82554/rabota-v-chehiya-za-myje--jeni-i-semeystva--bez-komision-v-bylgariya

Товарни превози с бус
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/82553/tovarni-prevozi-s-bus

ЧЕХИЯ-ЛЕГАЛНА 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,ПСРЕЩАНЕ,НАСТАНЯВАНЕ.Записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/82552/chehiya-legalna-rabota-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

ЧЕХИЯ-ВСЯКАКЪВ ВИД РАБОТА 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,ПСРЕЩАНЕ,НАСТАНЯВАНЕ.Записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/82551/chehiya-vsyakakyv-vid-rabota-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ - ЗАМИНАВАНЕ ВЕДНАГА

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,ПСРЕЩАНЕ,НАСТАНЯВАНЕ.Записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/82550/rabota-v-chehiya----zaminavane-vednaga----bez--komision-v-bylgariya

ПРЕДЛАГАМЕ РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА БЕЗ КОМИСИОН В
БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без посредници в България.Складове за сортиране на плодове,за
промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за ламинат,за производство на
гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,перални,печатници,европалети,бирена
фабрика.Строителство-всички професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с
договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.НЕ Е НУЖНО ЗНАНИЕ НА ЕЗИК.Заминаване
веднага,ПСРЕЩАНЕ,НАСТАНЯВАНЕ.Записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/82549/predlagame-rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya
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РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ , ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА- БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без посредници в България.Складове за сортиране на плодове,за
промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за ламинат,за производство на
гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,перални,печатници,европалети,бирена
фабрика.Строителство-всички професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с
договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.НЕ Е НУЖНО ЗНАНИЕ НА ЕЗИК.Заминаване
веднага,ПСРЕЩАНЕ,НАСТАНЯВАНЕ.Записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/82548/rabota-v-chehiya-za-myje--jeni-i-semeystva--bez-komision-v-bylgariya

ЧЕХИЯ-ЛЕГАЛНА 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,ПСРЕЩАНЕ,НАСТАНЯВАНЕ.Записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/82547/chehiya-legalna-rabota-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ - ЗАМИНАВАНЕ ВЕДНАГА

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,ПСРЕЩАНЕ,НАСТАНЯВАНЕ.Записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/82546/rabota-v-chehiya----zaminavane-vednaga----bez--komision-v-bylgariya

ЧЕХИЯ-ВСЯКАКЪВ ВИД РАБОТА 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,ПСРЕЩАНЕ,НАСТАНЯВАНЕ.Записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/82545/chehiya-vsyakakyv-vid-rabota-bez-komision-v-bylgariya

ПРЕДЛАГАМЕ РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА БЕЗ КОМИСИОН В
БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без посредници в България.Складове за сортиране на плодове,за
промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за ламинат,за производство на
гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,перални,печатници,европалети,бирена
фабрика.Строителство-всички професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с
договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.НЕ Е НУЖНО ЗНАНИЕ НА ЕЗИК.Заминаване
веднага,ПОСРЕЩАНЕ,НАСТАНЯВАНЕ.Записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/82544/predlagame-rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

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

НА

ЕЗИК.Заминаване

http://obiavidnes.com/obiava/82543/rabota-v-chehiya-za-myje--jeni-i-semeystva--bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ , ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА- БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без посредници в България.Складове за сортиране на плодове,за
промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за ламинат,за производство на
гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,перални,печатници,европалети,бирена
фабрика.Строителство-всички професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с
договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.НЕ Е НУЖНО ЗНАНИЕ НА ЕЗИК.Заминаване
веднага,ПОСРЕЩАНЕ,НАСТАНЯВАНЕ.Записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/82542/rabota-v-chehiya-za-myje--jeni-i-semeystva--bez-komision-v-bylgariya

ЧЕХИЯ-ЛЕГАЛНА 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
http://obiavidnes.com/obiava/82541/chehiya-legalna-rabota-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ - ЗАМИНАВАНЕ ВЕДНАГА

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
http://obiavidnes.com/obiava/82540/rabota-v-chehiya----zaminavane-vednaga----bez--komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ - ЗАМИНАВАНЕ ВЕДНАГА

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
http://obiavidnes.com/obiava/82539/rabota-v-chehiya----zaminavane-vednaga----bez--komision-v-bylgariya

ЧЕХИЯ-ВСЯКАКЪВ ВИД РАБОТА 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
http://obiavidnes.com/obiava/82538/chehiya-vsyakakyv-vid-rabota-bez-komision-v-bylgariya

ЧЕХИЯ-ВСЯКАКЪВ ВИД РАБОТА 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
http://obiavidnes.com/obiava/82537/chehiya-vsyakakyv-vid-rabota-bez-komision-v-bylgariya

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/82536/korporativno-obuchenie-po-angliyski-bylgarski--nemski--ruski

Болгарский язык для иностранцев
Школа иностранных языков АБИЛИТИ организует индивидуальное и групповое обучение по болгарскому языку для
русскоговорящих . Обучение проводится на русском языке. Наши занимания от начального уровня (А1) до уровня эксперта
(С2).
Если Вы ведете бизнес в Болгарии, купили недвижимость, ездите на отдых, то обязательно нужно говорить на
болгарском .
В процессе обучения на курсах болгарского языка Вы сможете не только изучить язык, но и познакомиться с
особенностями, нравом и бытом болгарского народа.
Интересно изучать язык, с которым есть общий алфавит и в котором слова читаются так же, как у русского, но имеют
другое значение.
На курсах происходит ознакомление курсистов с общественными, культурными, экономическими и историческими
реалиями Болгарии, с целью максимально комфортной и быстрой адаптации в языковой среде.
Для обучения Вам не надо покупать учебник , т.к. наша школа предлагает свою систему обучения и методику.
Наша методика , которая предлагаем -очень современяя и актуальная . Она
заключается в совмещении коммуникативного подхода с логическим и естественным освоением необходимого
лексико-грамматического и фонетического материала .
Обучение предусматривает комплекс аспектов:
• Грамматика
• Фонетика
• Практика речи
• Чтение
• Аудирование
При индивидуальном обучении, методика выстраивается с учетом Ваших пожеланий. Индивидульное обучение может
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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/82535/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/82534/angliyski-nemski--frenski--ruski--grupovo-i-individualno

Заден капак за GSM Privileg SM10 (SM10-030)
Заден капак за GSM Privileg SM10 (SM10-030), син
http://obiavidnes.com/obiava/82461/zaden-kapak-za-gsm-privileg-sm10-sm10-030

Занимания с деца. Целодневни и полудневни занимания с деца
Занимания с деца. Целодневни и полудневни занимания с деца.
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Детско студио „Торбаланче“ предлага следните възможности за занимания и обучение на деца:
- полудневни
- целодневни
- почасови
Нашите педагози и възпитатели са квалифицирани в работата с деца от 2 - до 8-годишна възраст. В нашите занимания
са застъпени похвати както от класическата педагогика, така и алтернативни методи, благоприятстващи
хармоничното развитие на всяко дете. Различните модули на обучение предлагат гъвкави възможности за децата, както
и за техните родители.
Чрез различните форми на обучение децата не само усвояват конкретни познания и умения, съобразени с тяхната
възраст. Освен това те развиват своите индивидуални възможности и потенциал. При заниманията се използват
различни игрови техники за лесно и бързо усвояване на поставения материал.
Детско студио „Торбаланче“ е отличен избор за всеки родител с разнообразие от модули за неговото дете. Малкият
брой участници в групите дава възможност за индивидуален подход към всяко дете и неговите потребности.
За повече информация :
Тел: 0878737805 – Георги Мичев
e-mail: studio@torbalanche.com
София
кв. Люлин 6, ул. Д-р Петър Дертлиев 90 (с/у болница “Люлин”)
сп. на автобус №310 и трамвай № 8
http://www.torbalanche.com/
http://obiavidnes.com/obiava/82533/zanimaniya-s-deca-celodnevni-i-poludnevni-zanimaniya-s-deca

Зала за парти под наем!
Зала за парти под наем!
Подходяща за детски партита, за лични и служебни партита, за рождени и именни дни, за годишнини.
За хора, които си търсят поводи за празнуване, а не разполагат със собствен терен!
Ние ви даваме възможност да празнувате и се забавлявате без да се занимавате с предварителна подготовка и без
досадно чистене след като си отидат гостите ви.
Залата е с големина 90 кв.м., разполага със собствено озвучаване и отлична климатизация.
Изгодно и удобно в центъра на София – бул. Дондуков 11!
За контакти:
0878 737805 Георги Мичев
e-mail: enter@zala1.com
http://zala1.com/
http://obiavidnes.com/obiava/82532/zala-za-parti-pod-naem

ЗАЛА ЗА СЕМИНАРИ
ЗАЛА ЗА СЕМИНАРИ
Конферентна зала под наем на изгодна цена, подходяща за следните дейности:
• Организиране на конференции;
• Провеждане на семинари и обучения;
• Уъркшопи и работни срещи;
• Организиране на фирмени и частни партита и др.
Залата е с големина 90 кв.м. разполага със собствено озвучаване и отлична климатизация.
Намира се в центъра на София, бул. Дондуков 11
За повече информация, обадете се на тел.: 0878737805 Георги Мичев
e-mail: enter@zala1.com
или
http://zala1.com/zala-za-seminari/
http://obiavidnes.com/obiava/82531/zala-za-seminari

Зала за танци под наем
Зала за танци под наем
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Отдавам зала за почасово ползване на изгодна цена, подходяща за следните дейности:
• Hip-hop
• Латино танци
• Народни танци
• Детски школи
• Аеробика
• Зумба
• Танцови семинари
• Йога
Залата е с големина чиста площ 90 кв.м.
Без колони и преградни стени .
Разполага със собствено озвучаване и отлична климатизация.
Намира се в центъра на София бул. Дондуков 11.
За повече информация, обадете се на тел.: 0878737805 Георги Мичев
e-mail: enter@zala1.com или http://zala1.сom/
http://obiavidnes.com/obiava/82530/zala-za-tanci-pod-naem

Кариерно консултиране
Кариерно консултиране за избор на професия и направление за развитие. Подходящ за ученици в 7 и 12 клас. Онлайн тест
на Magellano Universita и две срещи с кариерен консултант. Разумният начин да разберете в какво сте най-добри и да не
учите напразно! Удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за посещение. Можете да се запишете веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/82529/karierno-konsultirane

Пробни изпити за матура и кандидатстване след 7 и 12 клас
Пакет пробни изпити или еднократно явяване по всички предмети за матура и кандидатстване след 7 и 12 клас.
Най-добрият начин да тренирате в реалния формат на изпита, който ви предстои. Оценяване по изпитните критерии.
Удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за посещение. Разумна цена. Можете да започнете веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/82528/probni-izpiti-za-matura-i-kandidatstvane-sled-7-i-12-klas

Индивидуални уроци по всички предмети в училище
Индивидуални уроци по всички предмети в училище. Целогодишна подготовка за деца от 5 до 12 клас. Помощ за качване
на нивото в училище и повишаване на оценките, подготовка за контролни и класни работи. Стриктно следване на
училищната програма и подробно преподаване на целия материал. Удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за
посещение. Разумна цена. Можете да започнете веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/82527/individualni-uroci-po-vsichki-predmeti-v-uchilishte

Курсове и индивидуални уроци по френски език
Курсове и индивидуални уроци по френски език за всички нива – А1-С1. Подходящи за деца, ученици и възрастни.
Подготовка по системата ECHO. Удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за посещение; разумна цена и
разсрочено плащане. Безплатен тест за определяне на реалното ви ниво по езика! Издаване на сертификат за всяко
ниво.Можете да започнете веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/82526/kursove-i-individualni-uroci-po-frenski-ezik

Курсове и индивидуални уроци по италиански език
Курсове и индивидуални уроци по италиански език за всички нива – А1-С1. Подходящи за деца, ученици и възрастни.
Подготовка по системата Progetto Italiano. Удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за посещение; разумна цена
и разсрочено плащане. Безплатен тест за определяне на реалното ви ниво по езика! Издаване на сертификат за всяко
ниво.Можете да започнете веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/82525/kursove-i-individualni-uroci-po-italianski-ezik

Курсове и индивидуални уроци по английски език
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Курсове и индивидуални уроци по английски език за всички нива – А1-С1. Подходящи за деца, ученици и възрастни.
Подготовка по системите на издателство „Оксфорд” – New English file / Solutions. Удобни офиси в центъра на София;
гъвкав график за посещение; разумна цена и разсрочено плащане. Безплатен тест за определяне на реалното ви ниво по
езика! Издаване на сертификат за всяко ниво. Можете да започнете веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/82524/kursove-i-individualni-uroci-po-angliyski-ezik

Курсове и индивидуални уроци по немски език
Курсове и индивидуални уроци по немски език за всички нива – А1-С1. Подходящи за деца, ученици и възрастни.
Подготовка по системите на издателство „Хюбер” –Schritte International/ Ciel/ Lagune и др.Удобни офиси в центъра на
София; гъвкав график за посещение; разумна цена и разсрочено плащане. Безплатен тест за определяне на реалното ви
ниво по езика! Издаване на сертификат за всяко ниво.Можете да започнете веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/82523/kursove-i-individualni-uroci-po-nemski-ezik

Курсове и индивидуални уроци по БЕЛ и Математика за седмокласници
Курсове и индивидуални уроци по БЕЛ и Математика за седмокласници. Безплатно първо занятие; готови учебни
материали, включени в цената; преподаване на целия учебен материал и регулярно изпитване; интензивен тренинг за
решаване на тестове и писане на преразказ/ разписване на задачи. 5 пробни изпита по предмет; удобни офиси в центъра
на София; гъвкав график за посещение; разумна цена и разсрочено плащане. Помощ за попълване на документи. Записване
за 2014/15 от 01.юни!
http://obiavidnes.com/obiava/82522/kursove-i-individualni-uroci-po-bel-i-matematika-za-sedmoklasnici

Курсове и индивидуални уроци за матура по БЕЛ и всички избираеми предмети
Курсове и индивидуални уроци за матура по БЕЛ и всички избираеми предмети. Целогодишна подготовка за ученици в 11 и
12 клас; безплатно първо занятие; готови учебни материали, включени в цената; преподаване на целия учебен материал и
регулярно изпитване; 5 пробни изпита по предмет; удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за посещение;
разумна цена и разсрочено плащане. Помощ за попълване на документи. Записване за 2014/15 от 01.юни!
http://obiavidnes.com/obiava/82521/kursove-i-individualni-uroci-za-matura-po-bel-i-vsichki-izbiraemi-predmeti

Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти по Английски и Немски език
Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти по Английски и Немски език. Целогодишна подготовка за ученици в
11 и 12 клас; безплатно първо занятие; готови учебни материали, включени в цената; преподаване на целия учебен
материал и регулярно изпитване; 5 пробни изпита по предмет; удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за
посещение; разумна цена и разсрочено плащане. Помощ за попълване на документи. Записване за 2014/15 от 01.юни!
http://obiavidnes.com/obiava/82520/kursove-i--individualni-uroci-za-kandidat-studenti-po-angliyski-i-nemski-ezik

Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти по Химия и Биология
Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти по Химия и Биология. Целогодишна подготовка за ученици в 11 и 12
клас; безплатно първо занятие; готови учебни материали, включени в цената; преподаване на целия учебен материал и
регулярно изпитване; 5 пробни изпита по предмет; удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за посещение;
разумна цена и разсрочено плащане. Помощ за попълване на документи. Записване за 2014/15г. от 01.юни!
http://obiavidnes.com/obiava/82519/kursove-i--individualni-uroci-za-kandidat-studenti-po-himiya-i-biologiya

Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти по БЕЛ и История
Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти по БЕЛ и История. Целогодишна подготовка за ученици в 11 и 12
клас; безплатно първо занятие; готови учебни материали, включени в цената; преподаване на целия учебен материал и
регулярно изпитване; 5 пробни изпита по предмет; удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за посещение;
разумна цена и разсрочено плащане. Помощ за попълване на документи. Записване за 2014/15г. от 01.юни!
http://obiavidnes.com/obiava/82518/kursove-i--individualni-uroci-za-kandidat-studenti-po-bel-i-istoriya

Заден капак за Privileg TV10 (TV10-013)
Заден капак за Privileg TV10 (TV10-013), червен
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http://obiavidnes.com/obiava/82459/zaden-kapak-za-privileg-tv10-tv10-013

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/82517/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnostkorektnostprofesionaliz

Преводачески услуги от Агенция Нов век
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/82516/prevodacheski-uslugi-ot-agenciya-nov-vek

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/82515/detektivska-agenciya-avalon---24ch-diskretni-detektivski-uslugi
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Заден капак за Privileg TV10 (TV10-014)
Заден капак за Privileg TV10 (TV10-014), червен
http://obiavidnes.com/obiava/82457/zaden-kapak-za-privileg-tv10-tv10-014

Община Ивайловград
Алкомет продава качествени алуминиеви тръби, горещо пресовани и валцовани изделия от алуминий, елоксирани и
боядисани профили и листа - www.alcomet.eu. Фирмата е с адрес в гр. Шумен, Индустриалната зона 2, тел.: 054 858 601.
http://obiavidnes.com/obiava/82514/obshtina-ivaylovgrad

Алкомет
В леярен, валцов и пресов цех Алкомет с телефон 054 858 601 произвежда широка гама валцoвани и пресовани алуминиеви
продукти като студено валцовани листа, ленти и фолиа, лети плътни кръгли блокове. Адрес: гр. Шумен, Индустриална
зона II, www.alcomet.eu.
За поръчка на валцoвани и пресовани алуминиеви продукти като лята лента, навита на рула, елоксирани и боядисани
профили и листа ползвайте шуменската фирма Алкомет www.alcomet.eu. Български крупен производител на обработени
алуминиеви сплави. Контакти и запитвания: Индустриална зона II, 054 858 601.
http://obiavidnes.com/obiava/80085/alkomet

АДЛ Идеал
ИДЕАЛ е печатница в Пловдив с основна дейност производство на рекламни материали като стелажи за магазини,
постери, етикети, продуктови опаковки по собствен дизайн или на клиента. Разполага с техника за печат, щанцоване,
лепене - ideal-as.com. Южна индустриална зона Тракия, ул. Нестор Абаджиев 15, тел.: 032 608 150.
http://obiavidnes.com/obiava/82513/adl-ideal

Заден капак за Privileg TV10 (TV10-044)
Заден капак за Privileg TV10 (TV10-044), бял
http://obiavidnes.com/obiava/82455/zaden-kapak-za-privileg-tv10-tv10-044

Александър - производство на прежда
Фирма Александър ООД извършва търговия с прежда на едро и дребно. Преждите са с различен състав, подходящи за
плетене на ръка или кинкалерия. Разполагаме с едноцветни прежди, както и прежди в различни натурални и свежи
цветове. Познати на пазара наши марки са Александър, Мания, Романа, Деси и други. Държим наличност в складове и
магазини в София, Ямбол, Бургас и Кюстендил.
http://obiavidnes.com/obiava/82512/aleksandyr---proizvodstvo-na-prejda

Сатурн 2 ООД
Фирма „Сатурн 2” ООД е създадена в края на 1991 год., с основна предмет на дейност – изграждане и ремонт на
силнотокова и слаботокови електрически инсталации. Фирмата започва дейността си, като ЕТ, но през 2003 год. се
преобразува в ООД. Основател, собственик и управител на дружеството е инж. Атанас Стамболиев. През годините
дружеството доказа, че е надежден и сигурен партньор в сферата на дейносттта си.
http://obiavidnes.com/obiava/82511/saturn-2-ood

Заден капак за Privileg TV1 (TV-023)
Заден капак за Privileg TV1 (TV-023), черен
http://obiavidnes.com/obiava/82454/zaden-kapak-za-privileg-tv1-tv-023

Курсове за шести клас на Родина
Подготвителни курсове и уроци за 6 клас от Родина!
РОДИНА – България организира курсове за подготовка на шестокласници.
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Изберете курсовете за 6 клас на Родина:
• Български език и Литература (БЕЛ)
• Математика
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (два предмета)
• І вноска: 395 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 395 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 395 лв. – до 20 февруари
* Цената важи до 30 юни 2014 г.
Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/82510/kursove-za-shesti-klas-na-rodina

Курсове за седми клас на Родина
Подготвителни курсове и уроци за кандидатстване след 7 клас от Родина!
РОДИНА – България организира курсове за подготовка на седмокласници.
Изберете курсовете за 7 клас на Родина:
• Български език и Литература (БЕЛ)
• Математика
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди изпитите след 7 клас.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (два предмета)
• І вноска: 395 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 395 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 395 лв. – до 20 февруари
* Цената важи до 30 юни 2014 г.
Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
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http://obiavidnes.com/obiava/82509/kursove-za-sedmi-klas-na-rodina

Подготовка за матура на Родина!
Подготвителни курсове и уроци за МАТУРА от Родина!
РОДИНА – България организира курсове за подготовка за матура.
Изберете курсовете за матура на Родина:
• Български език и Литература
• Математика
• География
• История
• Биология
• Химия
• Английски език
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди МАТУРИТЕ.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (стандартни предмети)
• І вноска: 285 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 285 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 285 лв. – до 20 февруари
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (Химия, Биология, Английски език)
• І вноска: 310 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 310 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 310 лв. – до 20 февруари
Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/82508/podgotovka-za-matura-na-rodina

Курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ на Родина!
Подготвителни курсове и уроци за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ
РОДИНА – България организира кандидатстудентски курсове за всички университети.
Изберете курсовете за кандидат-студенти на Родина:
• Български език и Литература
• Математика
• География
• История
• Биология
• Химия
• Английски език
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
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Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди кандидатстудентските изпити и
МАТУРАТА.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (стандартни предмети)
• І вноска: 285 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 285 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 285 лв. – до 20 февруари
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (Химия, Биология, Английски език)
• І вноска: 310 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 310 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 310 лв. – до 20 февруари
Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/82507/kursove-za-kandidat-studenti-na-rodina

Нотариус Светлозар Здравков Николов
Нотариус Светлозар Здравков Николов предлага всички нотариални услуги на територията на град Велики Преслав. За
контакти: ул. Александър 94, ет. 6, ап. 6, тел: 053844100
http://obiavidnes.com/obiava/82506/notarius-svetlozar-zdravkov-nikolov

Частни уроци по физика и астрономия в София
Частни уроци по физика и астрономия в София от Учебен център 6+ /тел.: 0894 850 660/. Курсове по физика и
астрономия в София и областта на атрактивни цени от 8 до 12 лв. Индивидуални и в група! Уроци за матура по физика и
астрономия и индивидуални курсове за кандидатстване с физика от 6+. Посетете ни на официалната ни уеб-страница:
http://kursovezavseki.com!
Преподавателите на Учебен център 6+ са с дългогодишен стаж в областта на образованието и солиден опит в
частната практика. Нарочно сме подбрали най-добрите и търсените в гр. София, защото техните имена са истинската
гаранция за качеството на нашите услуги! Цените са антикризисни от 8 до 12 лв. на час в зависимост от спецификата
на курса. За групи се предлагат отстъпки до 50%.
http://obiavidnes.com/obiava/82505/chastni-uroci-po-fizika-i-astronomiya-v-sofiya

Частни уроци по физика и астрономия в София
Частни уроци по физика и астрономия в София от Учебен център 6+ /тел.: 0894 850 660/. Курсове по физика и
астрономия в София и областта на атрактивни цени от 8 до 12 лв. Индивидуални и в група! Уроци за матура по физика и
астрономия и индивидуални курсове за кандидатстване с физика от 6+. Посетете ни на официалната ни уеб-страница:
http://kursovezavseki.com!
Преподавателите на Учебен център 6+ са с дългогодишен стаж в областта на образованието и солиден опит в
частната практика. Нарочно сме подбрали най-добрите и търсените в гр. София, защото техните имена са истинската
гаранция за качеството на нашите услуги! Цените са антикризисни от 8 до 12 лв. на час в зависимост от спецификата
на курса. За групи се предлагат отстъпки до 50%.
http://obiavidnes.com/obiava/82504/chastni-uroci-po-fizika-i-astronomiya-v-sofiya
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Заден капак за смартфон Privileg SM2 (SM2-004)
Заден капак за смартфон Privileg SM2 (SM2-004), черен
http://obiavidnes.com/obiava/82452/zaden-kapak-za-smartfon-privileg-sm2-sm2-004

КУПУВАМЕ ФИРМИ-Покупко - Продажба На Бизнес
Адвокатска Кантора "LEON"-Сделки с търговски предприятия. Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за
фирми със задължения.Безплатни юридически консултации.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения непременно се свържете с нас.
След консултация с нас по конкретния правен казус,ще ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата от наши
сътрудници и партньори,процедурата по прехвърляне на фирмата отнема един час.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ ФИНАНСОВА,ЮРИДИЧЕСКА И СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ.
Прехвърляне на акции, дружествени дялове и търговски предприятия;
Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на страната.
Ето защо не се колебайте да изберете услугите на Адвокатска Кантора "LEON"
За контакти от цялата страна: Тел. 0897558320 0876804353
За повече информация на сайта ни http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/82503/kupuvame-firmi-pokupko---prodajba-na-biznes

Купуваме Бизнес-фирми със задължения !!!
Адвокатска Кантора "LEON"-Сделки с търговски предприятия. Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за
фирми със задължения.Безплатни юридически консултации.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения непременно се свържете с нас.
След консултация с нас по конкретния правен казус,ще ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата от наши
сътрудници и партньори,процедурата по прехвърляне на фирмата отнема един час.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ ФИНАНСОВА,ЮРИДИЧЕСКА И СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ.
Прехвърляне на акции, дружествени дялове и търговски предприятия;
Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на страната.
Ето защо не се колебайте да изберете услугите на Адвокатска Кантора "LEON"
За контакти от цялата страна: Тел. 0897558320 0876804353
За повече информация на сайта ни http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/82502/kupuvame-biznes-firmi-sys-zadyljeniya-

8" (20.30cm) PRIVILEG MID-84B
8" (20.30cm) PRIVILEG MID-84B, таблет, mini-HDMI, четириядрен Cortex-A9 (ATM7029) 1.2Ghz, 1GB RAM, 8GB вградена
памет, 3G, Wi-Fi 802.11n, бял
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http://obiavidnes.com/obiava/82446/8-2030cm-privileg-mid-84b

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/82501/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Частен Детектив-Детективска Агенция Фокс-София, Пловдив, Бургас
Частна Детективска агенция-Фокс.
Дейността на детективска агенция Фокс се извършва
на територията на цяла България, напълно дискретно!
-Разкрива изневери,издирва личности
-фирмено разследване и бизнес проблеми,
-Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.
-Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация.
- и други...
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана от Детективска Агенция Фокс с
бивши служители на МВР и дългогодишен опит!
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/82500/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-foks-sofiya-plovdiv-burgas

ЧЕХИЯ СЕЛСКОСТОПАНСКА РАБОТА БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ И ЧЕХИЯ
БЕЗ ТАКСИ В БЪЛГАРИЯ И ЧЕХИЯ. ЧЕХИЯ-жени,мъже,семейства за селскостопанска работа,заплата 650
евро,безплатна квартира. За контакти работни дни от 9 до 16 ч.на тел/факс-082/823446
http://obiavidnes.com/obiava/82499/chehiya-selskostopanska-rabota-bez-komision-v-bylgariya-i-chehiya

Адвокатска Кантора "LEON"-КУПУВАМЕ АД ЕАД ООД ЕООД И ДР. СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ!!!
Адвокатска Кантора "LEON"- извършва следните услуги в областта на корпоративното и търговско право:
Сделки с търговски предприятия.
Прехвърляне на акции, дружествени дялове и търговски предприятия;
Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
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Регистрация на последващи промени в търговски дружества и еднолични търговци;
КУПУВАМЕ АД ЕАД ООД ЕООД И ДР. СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ!!!
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения непременно се свържете с нас.
След консултация с нас по конкретния правен казус,ще ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата от наши
сътрудници и партньори,процедурата по прехвърляне на фирмата отнема един час.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ ФИНАНСОВА,ЮРИДИЧЕСКА И СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на страната.
Ето защо не се колебайте да изберете услугите на Адвокатска Кантора "LEON"
гр.ПЛОВДИВ
ул."4-ЯНУАРИ" №36
За контакти от цялата страна: Тел. 0897558320 0876804353
За повече информация на сайта ни http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/82498/advokatska-kantora-leon-kupuvame-ad-ead-ood-eood-i-dr-sys-zadyljeniya

Адвокатска Кантора "LEON"-КУПУВАМЕ АД ЕАД ООД ЕООД И ДР. СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ!!!
Адвокатска Кантора "LEON"- извършва следните услуги в областта на корпоративното и търговско право:
Сделки с търговски предприятия.
Прехвърляне на акции, дружествени дялове и търговски предприятия;
Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
Регистрация на последващи промени в търговски дружества и еднолични търговци;
КУПУВАМЕ АД ЕАД ООД ЕООД И ДР. СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ!!!
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения непременно се свържете с нас.
След консултация с нас по конкретния правен казус,ще ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата от наши
сътрудници и партньори,процедурата по прехвърляне на фирмата отнема един час.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ ФИНАНСОВА,ЮРИДИЧЕСКА И СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на страната.
Ето защо не се колебайте да изберете услугите на Адвокатска Кантора "LEON"
гр.ПЛОВДИВ
ул."4-ЯНУАРИ" №36
За контакти от цялата страна: Тел. 0897558320 0876804353
За повече информация на сайта ни http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/82497/advokatska-kantora-leon-kupuvame-ad-ead-ood-eood-i-dr-sys-zadyljeniya

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
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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/82496/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/82495/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/82494/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/82493/remont-i-stroitelstvo
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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/82492/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/82491/remont-i-boyadisvane-na-vhodove---ceni-ot-890-lv

Заем до заплата
Заем до заплата от 100 до 500 лв. Кандидатстване онлайн. Отговор в рамките на работния ден.
www.malkizaemi.wix.com/radex
http://obiavidnes.com/obiava/82490/zaem-do-zaplata

Инкубатори - автоматични, терморегулатор с PIC контролер
Инкубатори - напълно автоматични, терморегулатор с PIC контролер(0,1 градуса С). Реле за време с PIC контролер (от
1 с. до 999 мин. - циклично)за въртене на яйцата. Подробности, филмчета, както и друга полезна информация ще
намерите в обновения ни сайт. GSM:0892374714, 0988838774, 0876709831 inkubatori@abv.bg Skype - tangrabg
www.inkubatori.tk
http://obiavidnes.com/obiava/82489/inkubatori---avtomatichni-termoregulator-s-pic-kontroler

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/82488/3d-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/82487/3d-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/82486/3d-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/82485/3d-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/82386/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-Studio I-Pro
Видео и фото 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/82484/video-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientsk

Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-Studio I-Pro
Видео и фото 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/
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com https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/82483/video-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientsk

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/82482/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

РАБОТА ЗА ВСЕКИ -НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ
ПРЕЗ СВОБОДНОТО ВРЕМЕ !
Повишете приходите си с над 600-900 $ на месец!-ето тук-http://easymoneybg.ovo.bg/- ще ви покажа как става всичко
това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.за повече информация моля
посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/82481/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

ТУРМАЛИНОВО-МАГНИТНИ ЛЕЧЕБНИ УРЕДИ **шок цени!
БЕЗ БОЛКА С ТУРМАЛИНОВО-МАГНИТНИ
ЛЕЧЕБНИ УРЕДИ И АПАРАТИ
Турмалиновите продукти са по японска технология и съдържат: турмалин, магнити, отрицателни йони, инфрачервена
топлина, бамбукови въглища и германий. Те премахват болките в гърба, кръста, колената и по цялото тяло.
Турмалинът (титанът) е уникален кристал излъчващ инфрачервена топлина, отрицателни йони, генерира магнитно поле
със защитен ефект от вредни електромагнитни излъчвания около нас и неутрализира негативните енергии.
СТОП НА БОЛКАТА С ТУРМАЛИНОВО-МАГНИТНИ ЛЕЧЕБНИ ПРОДУКТИ:
(под всяко заглавие виж линк с подробна информация и снимки)
- ТУРМАЛИНОВ ЛЕЧЕБЕН КОЛАН- от 72 на 18 лв.
http://albo-bg.com/TURMALINOV-LECHEBEN-KOLAN-p-139.html
- ТИТАНОВ ЛЕЧЕБЕН КОЛАН- от 72 на 18 лв.
http://albo-bg.com/TITANOV-KOLAN-OBLEGCHAVA-BOLKITE-POVISHAVA-IMUNITETA-p-135.html
- ТУРМАЛИНОВИ НАКОЛЕНКИ- от 49 на 19 лв.
http://albo-bg.com/TURMALINOVI-MAGNITNI-NAKOLENKI-p-220.html
- ТУРМАЛИНОВА ЯКА- от 30 на 18 лв. http://albo-bg.com/UNIVERSALNATURMALINOVA-JAKA-SRESCHU-BOLKI-VV-VRATA-RAMENETE-p-193.html
- ТУРМАЛИНОВА МАСКА ЗА ОЧИ- от 20 на 9 лв.
http://albo-bg.com/TURMALINOVA-LECHEBNA-PREVRZKA-ZA-OCHI-p-212.html
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- МАГНИТНО-ТИТАНОВИ ГРИВНИ НАМАЛЯВАЩИ КРЪВНОТО- от 59 на 28 лв.
http://albo-bg.com/NAMALI-VISOKOTO-KRVNO-TITANOVA-MAGNITNA-GRIVNA-p-213.html
- ТУРМАЛИНОВ КОЛАН ЗА РАМЕНЕ И ГРЪБ- от 49 на 28 лв.
http://albo-bg.com/TURMALINOV-KOLAN-ZA-BOLKI-GRBA-RAMENETE-p-215.html
- ТУРМАЛИНОВИ БИОМАГНИТНИ ЧОРАПИ- от 29 на 18 лв.
http://albo-bg.com/BIOMAGNITNI-CHORAPI-ZA-RAZSHIRENI-VENI-STUDENI-KRAKA-DIABETNO-p-207.html
- МАГНИТЕН КОЛАН ЗА ГЪРБА И КРЪСТА- от 56 на 18 лв.
http://albo-bg.com/LECHEBEN-MAGNITEN-KOLAN-PODARKA-nakolenka-lenta-za-rka-p-165.html
- ОПОРНА (СЪПОРТ) НАКОЛЕНКА- от 69 на 19 лв.
http://albo-bg.com/NAKOLENKA-OPORNA-SPORT-ZA-KOLJANOTO-p-163.html
- МАГНИТЕН КОЛАН С 2 ПОДАРЪКА (наколенка и лента)- от 69 на 29 лв.
http://albo-bg.com/LECHEBEN-MAGNITEN-KOLAN-PODARKA-nakolenka-lenta-za-rka-p-165.html
- УДАРЕН (ТАПИНГ) МАСАЖОР ЗА ЦЯЛОТО ТЯЛО- от 148 на 58 лв.
http://albo-bg.com/MASAZHOR-ZA-VRAT-RAMENE-GRB-p-159.html
- МАГНИТНИ ПРЪСТЕНИ ЗА ОТСЛАБВАНЕ- от 18 на 5 лв.
http://albo-bg.com/MAGNITNI-PRSTENI-ZA-OTSLABVANE-komplekta-broja-p-167.html
- МАГНИТНО-АКУПУНКТУРНИ ЛЕЧЕБНИ ОЧИЛА- от 48 на 28 лв.
http://albo-bg.com/MASAZHIRASCHI-AKUPUNKTURNI-OCHILA-KITAJ-p-68.html?ssid=34qmlkavhldf2ksbe88djilir6
- МАГНИТНИ СТЕЛКИ- от 18 на 6 лв.
http://albo-bg.com/MAGNITNI-STELKI-massage-insole-p-227.html
За горе предлаганите и други над 90 промишлени вносни стоки на конкурентно ниски цени виж онлайн магазина в
Интернет с подробна информация и снимки: www.albo-bg.com
ПОКУПКИ:
София, пазар БОРОВО, павилион 12
(срещу входа на супер Европа)
или по куриер на Еконт Експрес; за пратки до 1 кг. при
получаване от офиса такса 3,30 лв. +2% за наложен платеж,
до адрес 5,30 лв. +2% и получаване на следващия ден,
а до селища без офис на Еконт такса 6,60 лв. +2% и
получаване до три работни дни.
Намаление на куриерската такса -20%!
КОНТАКТИ:
0887/255 692; 02/855 2635
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ:
www.albo-bg.com
www.albobg.com
http://obiavidnes.com/obiava/82480/turmalinovo-magnitni-lechebni-uredi-shok-ceni
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