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The Sims 3: High-End Loft Stuff (Design and High-Tech Stuff)
The Sims 3: High-End Loft Stuff (Design and High-Tech Stuff), за PC
http://obiavidnes.com/obiava/83689/the-sims-3-high-end-loft-stuff-design-and-high-tech-stuff

The Sims 3: Into The Future Limited Edition
The Sims 3: Into The Future Limited Edition, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/83688/the-sims-3-into-the-future-limited-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 .
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 : 0878 023 468 , 0892 976 509
http://obiavidnes.com/obiava/83711/garantirana-rabota-v-chehiya

The Sims 3: Island Paradise
The Sims 3: Island Paradise, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/83687/the-sims-3-island-paradise

The Sims 3: Late Night
The Sims 3: Late Night, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/83686/the-sims-3-late-night

The Sims 3: Master Suite Stuff
The Sims 3: Master Suite Stuff, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/83685/the-sims-3-master-suite-stuff

ТЪРГОВСКО ПРАВО - "КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ ! ОСВОБОЖДАВАМЕ
ОТ СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !
ИЗКУПУВАНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , АД ,
ЕАД и Събирателни Дружества !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
Освобождаваме от Длъжност и Солидарна Отговорност за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата !
Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост, съдебни
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изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС,
ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител
, Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и
ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи !
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
TЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО
В областта на търговското/фирмено право основните услуги, които кантората предлага са:
1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
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http://kupuvamefirmi.run-bg.com
noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/83710/tyrgovsko-pravo---kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarna-o

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНА
ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
ИЗКУПУВАНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , АД ,
ЕАД и Събирателни Дружества !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
Освобождаваме от Длъжност и Солидарна Отговорност за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата !
Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост, съдебни
изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС,
ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител
, Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и
ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи !
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
TЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО
В областта на търговското/фирмено право основните услуги, които кантората предлага са:
1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
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12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/83709/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas

КУПУВАМЕ БИЗНЕС - ФИРМИ
ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.

СЪС

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

И

ОСВОБОЖДАВАМЕ

ОТ

ИЗКУПУВАНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , АД ,
ЕАД и Събирателни Дружества !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
Освобождаваме от Длъжност и Солидарна Отговорност за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата !
Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост, съдебни
изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС,
ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител
, Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и
ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи !
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
TЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО
В областта на търговското/фирмено право основните услуги, които кантората предлага са:
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1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/83708/kupuvame-biznes---firmi-sys-zadyljeniya-i-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

The Sims 3 Monte Vista
The Sims 3 Monte Vista, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/83681/the-sims-3-monte-vista

The Sims 3: Movie Stuff
The Sims 3: Movie Stuff, за PC
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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/83707/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/83706/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/83705/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/83704/sigurna-rabota

The Sims 3: Outdoor Living
The Sims 3: Outdoor Living, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/83679/the-sims-3-outdoor-living

The Sims 3: Pets
The Sims 3: Pets, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/83678/the-sims-3-pets

Тонколони, Слушалки от онлайн магазин Altech
Тонколони и Слушалки за компютри на достъпни цени от електронен магазин Алтех. Разнообразие от нови модели с
високо качество и гаранция, слушалки за работа, игри или за свободното ви време . Колонки и спийкъри за вашия настолен
или преносим компютър. Оферти и промоции всеки ден от altech.bg
http://obiavidnes.com/obiava/83703/tonkoloni-slushalki-ot-onlayn-magazin-altech

Тонколони, Слушалки от онлайн магазин Altech
Тонколони и Слушалки за компютри на достъпни цени от електронен магазин Алтех. Разнообразие от нови модели с
високо качество и гаранция, слушалки за работа, игри или за свободното ви време . Колонки и спийкъри за вашия настолен
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или преносим компютър. Оферти и промоции всеки ден от altech.bg
http://obiavidnes.com/obiava/83702/tonkoloni-slushalki-ot-onlayn-magazin-altech

The Sims 3: Supernatural
The Sims 3: Supernatural, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/83676/the-sims-3-supernatural

The Sims 3: Town Life Stuff
The Sims 3: Town Life Stuff, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/83675/the-sims-3-town-life-stuff

The Sims 3: World Adventures
The Sims 3: World Adventures, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/83674/the-sims-3-world-adventures

АДВОКАТСКA
КАНТОРА“INVESTCONSULT
GROUP”
Вашият
Правен
партньор-ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА БИЗНЕС ФИРМИ. Оказваме съдействие за прехвърляне
на фирми със задължения.
АДВОКАТСКA КАНТОРА “INVESTCONSULT GROUP” Вашият Правен партньор-ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА БИЗНЕС
ФИРМИ. Оказваме съдействие за прехвърляне на фирми със задължения.
Ние сме екип от квалифицирани юристи, специализирани в извършването на всички видове дейности, свързани с
регистрация на фирма, промени в обстоятелствата на търговските дружества, продажба на дружествени дялове,
правно обслужване на дружества, както и всички други услуги, подробно описани в сайта.
Нашата цел е да предоставим на клиентите ни качествени услуги на разумни цени и в максимално кратки срокове да
постигнем желаните резултати.
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 нов собственик на Вашата фирма , ново седалище и адрес за кореспонденция - извършваме пълна промяна по
обстоятелствата.
Освобождаваме Ви от финансова,Юридическа и Солидарна отговорност.
При нас ще получите подробна и компетентна информация по всички въпроси, които Ви интересуват. Заедно ще обсъдим
съответните действия, които е необходимо да бъдат предприети. Компетентната правна консултация е от
съществено значение, за да вземете правилното решение.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
АДВОКАТСКA КАНТОРА “INVESTCONSULT GROUP”
тел. за контакт 0897 55 83 20 0876 80 43 53
http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/83701/advokatska-kantorainvestconsult-group-vashiyat-praven-partnyor-pokupko-prodajba-

АДВОКАТСКA
КАНТОРА
“INVESTCONSULT
партньор-ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА БИЗНЕС ФИРМИ.

GROUP”

Вашият

Правен

АДВОКАТСКA КАНТОРА “INVESTCONSULT GROUP” Вашият Правен партньор-ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА БИЗНЕС
ФИРМИ. Оказваме съдействие за прехвърляне на фирми със задължения.
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Ние сме екип от квалифицирани юристи, специализирани в извършването на всички видове дейности, свързани с
регистрация на фирма, промени в обстоятелствата на търговските дружества, продажба на дружествени дялове,
правно обслужване на дружества, както и всички други услуги, подробно описани в сайта.
Нашата цел е да предоставим на клиентите ни качествени услуги на разумни цени и в максимално кратки срокове да
постигнем желаните резултати.
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 нов собственик на Вашата фирма , ново седалище и адрес за кореспонденция - извършваме пълна промяна по
обстоятелствата.
Освобождаваме Ви от финансова,Юридическа и Солидарна отговорност.
При нас ще получите подробна и компетентна информация по всички въпроси, които Ви интересуват. Заедно ще обсъдим
съответните действия, които е необходимо да бъдат предприети. Компетентната правна консултация е от
съществено значение, за да вземете правилното решение.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
АДВОКАТСКA КАНТОРА “INVESTCONSULT GROUP”
тел. за контакт 0897 55 83 20 0876 80 43 53
http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/83700/advokatska-kantora-investconsult-group-vashiyat-praven-partnyor-pokupko-prodajba

The Sims 3
The Sims 3, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/83673/the-sims-3

Ace Combat: Аssault Horizon Enhanced Edition
Ace Combat: Аssault Horizon Enhanced Edition, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/83668/ace-combat-assault-horizon-enhanced-edition

Чехия , работни позиции
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. За ваше спокойствие и сигурност с наш транспорт Ви
извозваме от София до работодателя в Чехия. Тел. за контакт: вива ком : 0878 0234 67 , 0876 502 330 , глобул : 0896 598
331, 0896 598 261. скайп : europa_trans
http://obiavidnes.com/obiava/83699/chehiya--rabotni-pozicii

Въпроси за инвитро
Предлагам идеи, пряко обоснована с репродуктивното здраве. Задайте безплатно всеки ваш казус, на който ще ви бъде
даден възможно най-точен отговор. Безплатни консултации за всички жени и мъже.
http://obiavidnes.com/obiava/83698/vyprosi-za-invitro
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Блог на д-р Димитров - акушер гинеколог
Ако имате нужда от помощ при репродуктивни проблеми, блогът на Йосиф Димитров е правилното място за всеки.
Съвети и идеи за всички дами, които търсят сигурен и отличен специалист в акушергинекологията. При въпроси,
свързани с бременност и раждане - потърсете г-н Йосиф Димитров.
http://obiavidnes.com/obiava/83697/blog-na-d-r-dimitrov---akusher-ginekolog

MotoGP 14
MotoGP 14, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/83663/motogp-14

Автогара Стара Загора
Сайтът „Автогара Стара Загора” е част от сайтовете, с информация за автогари, градски транспорт и ж.п. гари в
градовете София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора, Сливен, Хасково, Казанлък и други.
http://obiavidnes.com/obiava/83696/avtogara-stara-zagora

НОВО! ЛЕЧЕБЕН КОЛАН С 32 МАГНИТА **от 60 на 28 лв.
НОВО! ЗА ПЪРВИ ПЪТ У НАС!
МАГНИТЕН ЛЕЧЕБЕН КОЛАН
MAGNETIC BELT С 32 МАГНИТА
Магнитният колан MAGNETIC BELT наследява хилядолетната традиция на магнитотерапията, с която е световно
известна китайската медицина. Магнитите и турмалинът съдействат за затопляне на кръста, отпускане на мускулите,
увеличаване на притока на кръв и премахване на болката при спазми, скованост, възпаления и дискомфорт. Увеличеният
приток на кръв спомага за отмиване на веществата, които причиняват болка.
Благодарение на система от 32 стратегически разположени магнита на колана, бързо се премахва болката, спазмите;
успокояват се възпаленията, подобрява се микроциркулацията на кръвта и др.
КОЛАНЪТ ЛЕКУВА: дископатии; дискова херния; шипове на лумбалните прешлени; лумбаго; ишиас; артроза;
възпаления и хронична преумора; неврологични проблеми и др.
Колкото по-продължително се носи колана, толкова повече се усилва неговото ползотворно въздействие и здравословен
ефект.
Дължината на колана е 115 см., но поради своята еластичност може да достигне до 125 см. Ширината в областта на
кръста е 15 см, а в краищата 11 см.
Коланът се пере на ръка, без химически препарати и без да се извива и усуква.
ВИДЕОКЛИП:
http://youtu.be/AdN8BKqRWJ8
Коланът е удобен за продължително носене от жени и мъже и помага за премахване на скованост, стягане, възпаления
и непоносими болки в кръста и гръбначния стълб.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: при наличие на пейсмейкър; склонност към кръвоизливи; инфаркт на миокарда; метални
импланти, реагиращи на магнит и непоносимост.
ПРОМОЦИОНАЛНА ШОКОВА ЦЕНА: от 60 на 28 лв.
При количества намаление и безплатна доставка!
ПОКУПКИ:
София, пазар БОРОВО, павилион 12
(срещу входа на супер Европа)
или по куриер на Еконт Експрес; такса при получаване от офиса 3,90 лв.,
до адрес 5,90 лв.,а до селища без офис такса 7,20 лв. и получаване до 3 дни.
Намаление на куриерската такса -20%!
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КОНТАКТИ:
0887/255 692; 02/855 2635
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ:
www.albo-bg.com
www.albobg.com
http://obiavidnes.com/obiava/83695/novo-lecheben-kolan-s-32-magnita-ot-60-na-28-lv

Ridge Racer Unbounded: Limited Edition
Ridge Racer Unbounded: Limited Edition, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/83662/ridge-racer-unbounded-limited-edition

The Defiance Limited Edition
The Defiance Limited Edition, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/83661/the-defiance-limited-edition

**0882551735*** -фини шпакловки. -гипсова шпакловка. -латекс. -топлоизолация. -обръщане
покрай pvc д
Започване веднага
0882551735,чсно лице
-фини шпакловки.
-гипсови шпакловки.
-обръщане покрай пвц дограма и врати с поставияне на лайсни или измазване.
-топлоизолация.
-гипсова мазилка.
-пръскана мазилка.
-минерални мазилки.
-зида и измазва комини.
-замазки.
-зидария.
майстор с дългодишна практика в стройтелството.
-гарантирано качество.
-започване веднага.
http://obiavidnes.com/obiava/83694/0882551735--fini-shpaklovki--gipsova-shpaklovka--lateks--toploizolaciya--o

iPod Универсално USB зарядно
iPod Универсално USB зарядно
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http://obiavidnes.com/obiava/83660/ipod-universalno-usb-zaryadno

Докинг станция за Iphone5
Докинг станция за Iphone5
http://obiavidnes.com/obiava/83659/doking-stanciya-za-iphone5

Зарядно за Ipad /Iphone/Ipod 220v 5v/2a
Зарядно за Ipad /Iphone/Ipod 220v 5v/2a
http://obiavidnes.com/obiava/83658/zaryadno-za-ipad-iphoneipod-220v-5v2a

The Sims 3: Ambitions
The Sims 3: Ambitions, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/83693/the-sims-3-ambitions

The Sims 3: Diesel Stuff Pack
The Sims 3: Diesel Stuff Pack, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/83692/the-sims-3-diesel-stuff-pack

The Sims 3: Fast Lane Stuff
The Sims 3: Fast Lane Stuff, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/83691/the-sims-3-fast-lane-stuff

The Sims 3: Generations
The Sims 3: Generations, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/83690/the-sims-3-generations

ТЪРГОВСКО ПРАВО - "КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ ! ОСВОБОЖДАВАМЕ
ОТ СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !
ИЗКУПУВАНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , АД ,
ЕАД и Събирателни Дружества !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
Освобождаваме от Длъжност и Солидарна Отговорност за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата !
Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост, съдебни
изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС,
ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител
, Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и
ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи !
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
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TЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО
В областта на търговското/фирмено право основните услуги, които кантората предлага са:
1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/83683/tyrgovsko-pravo---kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarna-o

ТЪРГОВСКО ПРАВО - "КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ ! ОСВОБОЖДАВАМЕ
ОТ СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !
ИЗКУПУВАНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , АД ,
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ЕАД и Събирателни Дружества !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
Освобождаваме от Длъжност и Солидарна Отговорност за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата !
Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост, съдебни
изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС,
ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител
, Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и
ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи !
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
TЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО
В областта на търговското/фирмено право основните услуги, които кантората предлага са:
1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
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17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/83684/tyrgovsko-pravo---kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarna-o

КУПУВАМЕ БИЗНЕС - ФИРМИ
ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.

СЪС

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

И

ОСВОБОЖДАВАМЕ

ОТ

ИЗКУПУВАНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , АД ,
ЕАД и Събирателни Дружества !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
Освобождаваме от Длъжност и Солидарна Отговорност за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата !
Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост, съдебни
изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС,
ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител
, Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и
ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи !
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
TЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО
В областта на търговското/фирмено право основните услуги, които кантората предлага са:
1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
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6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/83682/kupuvame-biznes---firmi-sys-zadyljeniya-i-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

Груб строеж, машинна мазилка и замазка, всякакви строителни услуги
Груб строеж ,зидария , къртене , топлоизолации , хидроизолации , облицовка с камък , замазка , гипсова мазилка и
шпакловка , сатен гипс , теракот , гранитогрес , фаянс , колор кит , латекс , боя , тапети ,всякакви декорации и
декоративни мазилки , обръщане на прозорци , усвояве на тераси , гипсокартон , окачени тавани ,скрито осветление
,всякакви вътрешни и външни преустройства , ВиК ,Ел. инсталации ,ОиВ и др .Оглед ,безплатни консултации , договор
,коректност , кратки срокове . Тел . за контакт - 0878 78 23 88 - Антон Стоянов .
http://obiavidnes.com/obiava/83677/grub-stroej-mashinna-mazilka-i-zamazka-vsyakakvi-stroitelni-uslugi

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.

Страница 15/100

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

29.06.2014

За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/83672/30-50-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/83671/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

Ремонт на покриви-Пловдив
.изграждане на нови покривни конструкции.
.преустройства на тавански помещения, капандури, табакери, тераси, навеси и гаражи.
.ремонт на стари керемиди с воалит, или полиестерно фолио метални керемиди.
.тенекеджиство и олуци обикновени и безшевни (тип американски)
.водосточни тръби-(алпинисти)
.обшиване на комини, капандури, бордове, палетни, калкани и др.
.хидроизолации с български и вносни материали.
.залепване на битумни керемиди върху OSB.
.отстранияване на течове .
.довършителни ремонти.
GSM:0888 432 962- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
ИЗПРАТЕТЕ ВАШЕТО ЗАПИТВАНЕ ПО Е-mail:angeliy@abv.bg И НИЕ ЩЕ ВИ ВЪРНЕМ С ГОТОВА ОФЕРТА.
http://obiavidnes.com/obiava/83670/remont-na-pokrivi-plovdiv

Ремонт на покриви-Разград
.изграждане на нови покривни конструкции.
.преустройства на тавански помещения, капандури, табакери, тераси, навеси и гаражи.
.ремонт на стари керемиди с воалит, или полиестерно фолио метални керемиди.
.тенекеджиство и олуци обикновени и безшевни (тип американски)
.водосточни тръби-(алпинисти)
.обшиване на комини, капандури, бордове, палетни, калкани и др.
.хидроизолации с български и вносни материали.
.залепване на битумни керемиди върху OSB.
.отстранияване на течове .
.довършителни ремонти.
GSM:0888 432 962- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
ИЗПРАТЕТЕ ВАШЕТО ЗАПИТВАНЕ ПО Е-mail:angeliy@abv.bg И НИЕ ЩЕ ВИ ВЪРНЕМ С ГОТОВА ОФЕРТА.
http://obiavidnes.com/obiava/83669/remont-na-pokrivi-razgrad

ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА БИЗНЕС ФИРМИ
АДВОКАТСКA КАНТОРА “INVESTCONSULT GROUP” Вашият Правен партньор-ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА БИЗНЕС
ФИРМИ. Оказваме съдействие за прехвърляне на фирми със задължения.
Ние сме екип от квалифицирани юристи, специализирани в извършването на всички видове дейности, свързани с
регистрация на фирма, промени в обстоятелствата на търговските дружества, продажба на дружествени дялове,
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правно обслужване на дружества, както и всички други услуги, подробно описани в сайта.
Нашата цел е да предоставим на клиентите ни качествени услуги на разумни цени и в максимално кратки срокове да
постигнем желаните резултати.
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 нов собственик на Вашата фирма , ново седалище и адрес за кореспонденция - извършваме пълна промяна по
обстоятелствата.
Освобождаваме Ви от финансова,Юридическа и Солидарна отговорност.
При нас ще получите подробна и компетентна информация по всички въпроси, които Ви интересуват. Заедно ще обсъдим
съответните действия, които е необходимо да бъдат предприети. Компетентната правна консултация е от
съществено значение, за да вземете правилното решение.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
АДВОКАТСКA КАНТОРА “INVESTCONSULT GROUP”
тел. за контакт 0897 55 83 20 0876 80 43 53
http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/83667/pokupko-prodajba-na-biznes-firmi

КУПУВАМЕ БИЗНЕС-ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ЮРИДИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ !!!
АДВОКАТСКA КАНТОРА “INVESTCONSULT GROUP” Вашият Правен партньор-ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА БИЗНЕС
ФИРМИ. Оказваме съдействие за прехвърляне на фирми със задължения.
Ние сме екип от квалифицирани юристи, специализирани в извършването на всички видове дейности, свързани с
регистрация на фирма, промени в обстоятелствата на търговските дружества, продажба на дружествени дялове,
правно обслужване на дружества, както и всички други услуги, подробно описани в сайта.
Нашата цел е да предоставим на клиентите ни качествени услуги на разумни цени и в максимално кратки срокове да
постигнем желаните резултати.
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 нов собственик на Вашата фирма , ново седалище и адрес за кореспонденция - извършваме пълна промяна по
обстоятелствата.
Освобождаваме Ви от финансова,Юридическа и Солидарна отговорност.
При нас ще получите подробна и компетентна информация по всички въпроси, които Ви интересуват. Заедно ще обсъдим
съответните действия, които е необходимо да бъдат предприети. Компетентната правна консултация е от
съществено значение, за да вземете правилното решение.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
АДВОКАТСКA КАНТОРА “INVESTCONSULT GROUP”
тел. за контакт 0897 55 83 20 0876 80 43 53
http://www.investconsultgroup.eu/
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http://obiavidnes.com/obiava/83666/kupuvame-biznes-firmi-sys-zadyljeniya-i-yuridicheski-problemi-

КУПУВАМЕ БИЗНЕС-ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ЮРИДИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ !!!
АДВОКАТСКA КАНТОРА “INVESTCONSULT GROUP” Вашият Правен партньор-ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА БИЗНЕС
ФИРМИ. Оказваме съдействие за прехвърляне на фирми със задължения.
Ние сме екип от квалифицирани юристи, специализирани в извършването на всички видове дейности, свързани с
регистрация на фирма, промени в обстоятелствата на търговските дружества, продажба на дружествени дялове,
правно обслужване на дружества, както и всички други услуги, подробно описани в сайта.
Нашата цел е да предоставим на клиентите ни качествени услуги на разумни цени и в максимално кратки срокове да
постигнем желаните резултати.
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 нов собственик на Вашата фирма , ново седалище и адрес за кореспонденция - извършваме пълна промяна по
обстоятелствата.
Освобождаваме Ви от финансова,Юридическа и Солидарна отговорност.
При нас ще получите подробна и компетентна информация по всички въпроси, които Ви интересуват. Заедно ще обсъдим
съответните действия, които е необходимо да бъдат предприети. Компетентната правна консултация е от
съществено значение, за да вземете правилното решение.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
АДВОКАТСКA КАНТОРА “INVESTCONSULT GROUP”
тел. за контакт 0897 55 83 20 0876 80 43 53
http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/83665/kupuvame-biznes-firmi-sys-zadyljeniya-i-yuridicheski-problemi-

НОВО! ЛЕЧЕБЕН КОЛАН С 32 МАГНИТА **от 60 на 28 лв.
НОВО! ЗА ПЪРВИ ПЪТ У НАС!
МАГНИТЕН ЛЕЧЕБЕН КОЛАН
MAGNETIC BELT С 32 МАГНИТА
Магнитният колан MAGNETIC BELT наследява хилядолетната традиция на магнитотерапията, с която е световно
известна китайската медицина. Магнитите и турмалинът съдействат за затопляне на кръста, отпускане на мускулите,
увеличаване на притока на кръв и премахване на болката при спазми, скованост, възпаления и дискомфорт. Увеличеният
приток на кръв спомага за отмиване на веществата, които причиняват болка.
Благодарение на система от 32 стратегически разположени магнита на колана, бързо се премахва болката, спазмите;
успокояват се възпаленията, подобрява се микроциркулацията на кръвта и др.
КОЛАНЪТ ЛЕКУВА: дископатии; дискова херния; шипове на лумбалните прешлени; лумбаго; ишиас; артроза;
възпаления и хронична преумора; неврологични проблеми и др.
Колкото по-продължително се носи колана, толкова повече се усилва неговото ползотворно въздействие и здравословен
ефект.
Дължината на колана е 115 см., но поради своята еластичност може да достигне до 125 см. Ширината в областта на
кръста е 15 см, а в краищата 11 см.
Коланът се пере на ръка, без химически препарати и без да се извива и усуква.
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ВИДЕОКЛИП:
http://youtu.be/AdN8BKqRWJ8
Коланът е удобен за продължително носене от жени и мъже и помага за премахване на скованост, стягане, възпаления
и непоносими болки в кръста и гръбначния стълб.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: при наличие на пейсмейкър; склонност към кръвоизливи; инфаркт на миокарда; метални
импланти, реагиращи на магнит и непоносимост.
ПРОМОЦИОНАЛНА ШОКОВА ЦЕНА: от 60 на 28 лв.
При количества намаление и безплатна доставка!
ПОКУПКИ:
София, пазар БОРОВО, павилион 12
(срещу входа на супер Европа)
или по куриер на Еконт Експрес; такса при получаване от офиса 3,90 лв.,
до адрес 5,90 лв.,а до селища без офис такса 7,20 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/83664/novo-lecheben-kolan-s-32-magnita-ot-60-na-28-lv

Tефтер Vollter за Samsung S4 mini/i9190
Tефтер Vollter за Samsung S4 mini/i9190, Кожен, Розов
http://obiavidnes.com/obiava/83657/tefter-vollter-za-samsung-s4-minii9190

Tефтер за Samsung S4 mini/i9190 Kaishi
Tефтер за Samsung S4 mini/i9190 Kaishi, Кожен, Розов
http://obiavidnes.com/obiava/83656/tefter-za-samsung-s4-minii9190-kaishi

Заден протектор DeTech за SAMSUNG GALAXY Trade/S7392 с картинка
Заден протектор DeTech за SAMSUNG GALAXY Trade/S7392 с картинка
http://obiavidnes.com/obiava/83655/zaden-protektor-detech-za-samsung-galaxy-trades7392-s-kartinka

Заден протектор DeTech за SAMSUNG GALAXY Trade/S7392 с картинка
Заден протектор DeTech за SAMSUNG GALAXY Trade/S7392 с картинка
http://obiavidnes.com/obiava/83654/zaden-protektor-detech-za-samsung-galaxy-trades7392-s-kartinka

Заден протектор DeTech за SAMSUNG GALAXY Trade/S7392 с картинка
Заден протектор DeTech за SAMSUNG GALAXY Trade/S7392 с картинка
http://obiavidnes.com/obiava/83653/zaden-protektor-detech-za-samsung-galaxy-trades7392-s-kartinka

Говорящ на български апарат за кръвно налягане и пулс, с диагностична функция
Говорящ на български апарат за кръвно налягане и пулс, с диагностична функция - уред с гарантирано немско качество.
За всички, които желаят да следят и да полагат своевременни грижи за здравословното си състояние, предлагаме
съвременна високотехнологична версия на удобен, практичен и прецизен уред за самоконтрол и диагностика. Служи за
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мерене на кръвно налягане и диагностично отчитане степента на отклонение по скала, отговаряща на директивите на
Световната здравна организация. С индикатор за аритмия. Напълно автоматизиран и лесен за самообслужване, с голям
дисплей и съобщаване на резултатите на български език! С памет, в която автоматично се записват резултатите. За
подробности и поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/83652/govoryasht-na-bylgarski-aparat-za-kryvno-nalyagane-i-puls-s-diagnostichna-funkciya

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.
http://obiavidnes.com/obiava/83651/elektrod-za-detoksikator

Бидета
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.
http://obiavidnes.com/obiava/83650/bideta

Плазмен въздухочистител, комбиниран с озонатор за вода
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.
http://obiavidnes.com/obiava/83649/plazmen-vyzduhochistitel-kombiniran-s-ozonator-za-voda

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.
http://obiavidnes.com/obiava/83648/kompleksna-vyzduhoprechistvatelna-sistema-8-v-1

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.
http://obiavidnes.com/obiava/83647/yonizirashta-dush-slushalka-s-filtyr-ot-germaniy-i-turmalin

Алкохолни тестери (дрегери)
Прецизен южнокорейски уред с 4-разреден LCD-дисплей за измерване на алкохолното съдържание в диапазон от 0 до 4
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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. Цена 192 лв.(с ДДС). Запитвания и поръчки в е-магазина ТехноМаг или на
тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994
http://obiavidnes.com/obiava/83646/alkoholni-testeri-dregeri

Персонално устройство за защита от комари
За предпазване от хапещи комари у дома, в офиса и при всякакви дейности на открито. Устройството е елегантно,
свръхлеко и удобно за носене – можете да го привързвате на ръка или крак, да го закачвате на джоб или друга част от
облеклото, да го окачвате на връзка за носене на врата или да го „монтирате” на детското колело. Можете да
избирате между два режима на работа (i.Наподобяващ мъжки комар 18.4khz; ii.Наподобяващ водно конче 38.4Hz).
Изборът правите сами, в зависимост от обстановката (при вторият режим, звукът от устройството се чува и от
хората). Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.Tehnomag.net или на тел.02/8298504, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/83645/personalno-ustroystvo-za-zashtita-ot-komari

Уред за икономия на ток – гарантирано от ТехноМаг
Вече 7-ма година предлаганото от «ТехноМаг» енергоспестяващо устройство доказва ефективността си и все повече
хора се убеждават в неговата потребност, въпреки опитите на някои подставени лица да го дискредитират в
медийното пространство с неверни твърдения. Това интелигентно устройство изпълнява ролята на своеобразен филтър,
който oптимизира локално работата на електрическия кръг, като стабилизира захранващото напрежение, изчиствайки
го от външните нежелани паразитни пикове, които акумулира и вкарва обратно в мрежата във вид на допълнителна
полезна енергия. Така, чрез натрупване, тази допълнителна енергия за период от един месец (а не за час или ден), може да
достигне 25-30% от общата консумация на домакинството, като съответно с толкова намалява платената
електроенергия. Ефективно е преди всичко за консуматори с ел.двигатели – перални, хладилници, фризери, съдомиялни,
климатици и т.н. Устройството е предназначено за ел.кръг в апартамент, офис, ресторант, малък хотел или цех с общо
натоварване на ел.мрежата до 19 kW. Отговаря на всички изисквания за безопасност в ЕС. Две години гаранция. Цената
е 29 лева, с вкл. 20% ДДС. Не губете пари, започнете от днес. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти
www.TehnoMag.net или на тел. тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/83644/ured-za-ikonomiya-na-tok--garantirano-ot-tehnomag

Eнергиен алкален нано-стик за вода
Този джобен алкален нано стик (известен още като диетичен, или йонизиращ, или турмалинов воден стик), може да
промени всяка чешмяна или бутилирана вода в здравословна питейна вода с качества на естествена изключително
полезна за организма минерална вода – антиоксидант с висок PH, с по-малки и лесно усвоими биомолекули, с повишено
съдържание на кислород алкална вода за пиене. Пречиства, алкализира и създава водородно наситена антиоксидантна
вода директно във Вашата бутилка или чаша само за няколко минути! Помага за нормализиране на алкално-киселинния
PH-баланс в организма Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.tehnomag.net или на тел.02/8298504,
02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/83643/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
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 „ТехноМаг” или на тел.02/8298504, 02/4224228, 0884386878.
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http://obiavidnes.com/obiava/83642/energiyna-alkalna-nano-chasha-za-jiva-voda

Озонатори за въздух и вода – здраве у дома
Озонатор за въздух и вода – здраве у дома – Пречиства вода за пиене и миене, дезинфекцира и лекува (зъби, венци,
стомашно-чревни болести, кожни заболявания и всякакви рани; за дълбоко почистване, омекотяване и предпазване от
стареене на кожата). Почиства и обезпаразитява месо, риба, плодове и зеленчуци. Предпазва от всякакви зарази, ако сте
обработили хранителните продукти с озонирана вода. Пречиства въздуха, премахва лошите миризми от риба, зеле,
цигарен дим, мухъл и др. Предпазва от заразни болести, които се разпространяват чрез въздуха. Вижте подробности и
поръчайте в е-магазина www.tehnomag.net или на тел.02/8298504, 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/83641/ozonatori-za-vyzduh-i-voda--zdrave-u-doma

Заден протектор DeTech за SAMSUNG GALAXY Trade/S7392 с картинка
Заден протектор DeTech за SAMSUNG GALAXY Trade/S7392 с картинка
http://obiavidnes.com/obiava/83640/zaden-protektor-detech-za-samsung-galaxy-trades7392-s-kartinka-

Зареждащ комплект LDNIO DL-210 - универсално
Зареждащ комплект LDNIO DL-210 - универсално
http://obiavidnes.com/obiava/83639/zarejdasht-komplekt-ldnio-dl-210---universalno

Зарядно 12v LDNIO DL-211 - универсално
Зарядно 12v LDNIO DL-211 - универсално
http://obiavidnes.com/obiava/83638/zaryadno-12v-ldnio-dl-211---universalno

Зарядно 12v LDNIO DL-AC214 - универсално
Зарядно 12v LDNIO DL-AC214 - универсално
http://obiavidnes.com/obiava/83637/zaryadno-12v-ldnio-dl-ac214---universalno

Бързи кредити от 500 до 5000лв.
Предлагаме заеми. Връзката с нас по скайп или GSM е за препоръчване. Skype - malkizaemi
имейли - не ги четем, просто някои от сайтовете за обяви искат имейли)

0882081514 (не ни пишете

http://obiavidnes.com/obiava/83636/byrzi-krediti-ot-500-do-5000lv

Циклично реле за време с PIC контролер
Циклично реле за време с PIC контролер за переодично включване на моторчето за въртене на яйцата в инкубатора или
други потребители с точност до 1 секунда. 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/83635/ciklichno-rele-za-vreme-s-pic-kontroler

Зарядно 220v/12v LDNIO DL-AC318 - универсално
Зарядно 220v/12v LDNIO DL-AC318 - универсално
http://obiavidnes.com/obiava/83634/zaryadno-220v12v-ldnio-dl-ac318---universalno

Зарядно 220v LDNIO DL-AC200 - универсално
Зарядно 220v LDNIO DL-AC200 - универсално
http://obiavidnes.com/obiava/83633/zaryadno-220v-ldnio-dl-ac200---universalno
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Зарядно за iPhone 12/220v +Слушалки
Зарядно за iPhone 12/220v +Слушалки
http://obiavidnes.com/obiava/83632/zaryadno-za-iphone-12220v-slushalki

Зарядно за iPhone(3GS/3G/nano/classic/touch/video)
Зарядно за iPhone(3GS/3G/nano/classic/touch/video)
http://obiavidnes.com/obiava/83631/zaryadno-za-iphone3gs3gnanoclassictouchvideo

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/83630/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/83629/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/83628/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/83627/sigurna-rabota

Рехабилирационен център.
Във „Вила Швейцария“ следваме световните тенденции за комплексна услуга – физическа, психическа и социална. Това
има голямо значение за възстановяването на болните и подобряване на физическата им активност.
http://obiavidnes.com/obiava/83626/rehabiliracionen-centyr

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 .
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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/83625/angliyski--vtoro-nivo-pre-intermediate

10% Отстъпка за Езикови курсове в Интер Алианс
Лицензираният Център за Професионално Обучение ИНТЕР АЛИАНС Ви предлага специализирано обучение по Английски
език,Немски ,Испански,Италиански и Френски език.Гарантираме висок стандарт в обучението и реални резултати! Ние
сме езиков център с дългогодишен опит и утвърден авторитет в сферата на чуждоезиковото обучение.При нас
работят квалифицирани и опитни филолози по най-новите и успешни системи за преподаване на съответния език.
Издаване на легитимно удостоверение, съгласно МОН.Използва се учебник, учебната тетрадка, аудио записи, както и
допълнителни материали, подбрани според нуждите и интересите на курсистите с цел по-бързото им приобщаване към
езика. Броят на курсистите в група е от пет до осем човека, което позволява добра индивидуална работа с всеки един!
Вечерни, дневни, съботно-неделни групи!
Предлагаме и индивидуално обучение, организирано съобразно изготвен за Вас график, оптимално съобразен с Вашите
възможности и потребности. За да откликнем на персоналните нужди на всеки един от Вас, без да се налага да
жертвате от служебните ангажименти или личните Ви планове!
Заповядайте на адрес: гр. Стара Загора, бул.” Цар Симеон Велики” 96, вх.Б, ет.1, /В масивната кооперация до
бизнес-входа на Верея/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470, interalliance_stz@abv.bg, skype:interalliance_stz
,http://interalliancestz.alle.bg
http://www.interalliance.bg
http://obiavidnes.com/obiava/83624/10-otstypka-za-ezikovi-kursove-v-inter-alians

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
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http://obiavidnes.com/obiava/83623/podgotovka-za-izpiti--ielts--toefl-fce--cae

Обучение по РЕДКИ ЕЗИЦИ в ИНТЕР АЛИАНС - Стара Загора!!! За начинаещи и напреднали!
Лицензираният Център за
Професионално обучение ИНТЕР Ви предлага специализирано обучение по
Румънски,Чешки,Полски, Норвежки, Шведски, Холандски,Арабски, Китайски, Японски език и други - за начинаещи и
напреднали. Ние сме езиков център с дългогодишен опит и утвърден авторитет в сферата на чуждо езиковото
обучение.При нас работят квалифицирани и опитни филолози, по най-новите и успешни системи за преподаване на
съответния език. Броят на курсистите в група е от пет до осем човека, което позволява добра индивидуална работа с
всеки един курсист! Вечерни, дневни, съботно-неделни групи.
Предлагаме и индивидуално обучение, организирано съобразно изготвен за Вас график, оптимално съобразен с Вашите
възможности и потребности. Издаване на легитимно удостоверение, съгласно МОН
За повече информация заповядайте при нас на адрес: гр. Стара Загора, бул.” Цар Симеон Велики” 96, вх.Б, ет.1 /В
масивната кооперация до бизнес-входа на Верея, с-у новите търговски центрове/; тел.042/ 60 53 63; 0895/ 622 470,
interalliance_stz@abv.bg , skype: interalliance_stz, http://interalliancestz.alle.bg http://www.interalliance.bg
http://obiavidnes.com/obiava/83622/obuchenie-po-redki-ezici-v-inter-alians---stara-zagora-za-nachinaeshti-i-napredna

cours de bulgare pour
Ecole de langues “Ability”propose des cours individuels ou en groupe de bulgare pour
http://obiavidnes.com/obiava/83621/cours-de-bulgare-pour-trangers

Немски език - Индивидуално и в малки групи
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуално обучение и в малки групи по Немски език в удобно за Вас време.
Предлагаме посещения и в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и
допълнителни материали, съобразени с нуждите на обучаващите се. Предлагаме различни отстъпки и възможност за
разсрочено плащане.
Цена 10 лева на учебен час
Предлагаме:
Подготовка за сертификати
Подготовка за матури
Подготовка за работа в Германия
Подготовка на деца и ученици
Разговорни курсове за поддържане на езиковата квалификация
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/83620/nemski-ezik---individualno--i-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
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За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/83619/nemski-ezik---individualno--i-v-malki-grupi

Зарядно за кола за Iphone
Зарядно за кола за Iphone
http://obiavidnes.com/obiava/83618/zaryadno-za-kola-za-iphone-

Превод на/от 30 езика и легализация на дипломи
Лицензирана агенция за преводи и легализации Нов Век предлага преводи на техническа документация, правни,
медицински, икономически, художествени текстове и други от/на над 30 езика. 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/83617/prevod-naot-30-ezika-i-legalizaciya-na-diplomi

Обзавеждане за баня - Luxima 21
Цялостно обзавеждане за баня от Луксима 21. Изключително разнообразен асортимент от плочки за баня, гранитогрес,
мебели за баня, санитарен фаянс, смесителни батерии, душ кабини, огледала, аксесоари за баня от водещи български и
световни производители.
http://obiavidnes.com/obiava/83616/obzavejdane-za-banya---luxima-21

0887232146,финни шпакловки,гипсови шпакловки,латекс,топлоизолация,обръщане покрай pvc
дограма и врат
0887232146фини
шпакловки,гипсова шпакловка,латекс,топлоизолация,обръщане покрай pvc
дограма ли измазване с поставияне на лайсни,гипсова мазилка,пръскана
мазилка,влачена мазилка,минерална мазилка,пръскана мазилка и
др.замазки,зидария,бързо,корекно,качеството си личи на момента,гарантирана корекност.0887232146
http://obiavidnes.com/obiava/83615/0887232146finni-shpaklovkigipsovi-shpaklovkilatekstoploizolaciyaobryshtane-pokra

Стойка за GSM
Стойка за GSM
http://obiavidnes.com/obiava/83614/stoyka-za-gsm

Стойка за GSM
Стойка за GSM, GPS,PSP,MP4
http://obiavidnes.com/obiava/83613/stoyka-za-gsm
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Стойка за GSM
Стойка за GSM,Ipad и др.
http://obiavidnes.com/obiava/83612/stoyka-za-gsm

Стойка за GSM
Стойка за GSM, Навигация
http://obiavidnes.com/obiava/83611/stoyka-za-gsm

Превоз на МЕБЕЛИ от офиси,жилища /ТОВАРНИ ТАКСИТА - София
Превози на мебели, багаж, покъщнина, лични вещи.Транспортни услуги без почивен ден. Перфектно чист камион.
Транспортни услуги в София, страната и ЕС. Товарни превози с бордови микробуси и камиони с дължина на товарната
част до 4,5 метра. Транспорт с мебелен фургон изцяло тапициран от вътрешна страна за запазване цялостта на
Вашето обзавеждане. Превоз на обзавеждане, мебели, багаж, черна и бяла техника от жилища, квартири, офиси,
магазини, складове. Транспорт на товари в рамките на ЕС. Възможност за експресни доставки на стоки до всяка точка в
ЕС. Коректност. Тел за връзка: 02/4890390 / 0877663995 / 0898874253 http://valtrans.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/83610/prevoz-na-mebeli-ot-ofisijilishta-tovarni-taksita---sofiya

ТЪРГОВСКО ПРАВО - "КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ ! ОСВОБОЖДАВАМЕ
ОТ СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !
ИЗКУПУВАНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , АД ,
ЕАД и Събирателни Дружества !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
Освобождаваме от Длъжност и Солидарна Отговорност за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата !
Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост, съдебни
изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС,
ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител
, Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и
ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи !
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
TЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО
В областта на търговското/фирмено право основните услуги, които кантората предлага са:
1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
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5. Консултиране на сделки
6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/83609/tyrgovsko-pravo---kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarna-o

КУПУВАМЕ БИЗНЕС - ФИРМИ
ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.

СЪС

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

И

ОСВОБОЖДАВАМЕ

ОТ

ИЗКУПУВАНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , АД ,
ЕАД и Събирателни Дружества !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
Освобождаваме от Длъжност и Солидарна Отговорност за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата !
Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост, съдебни
изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС,
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ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител
, Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и
ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи !
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
TЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО
В областта на търговското/фирмено право основните услуги, които кантората предлага са:
1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
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http://kupuvamefirmi.run-bg.com
noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/83608/kupuvame-biznes---firmi-sys-zadyljeniya-i-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНА
ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
ИЗКУПУВАНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , АД ,
ЕАД и Събирателни Дружества !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
Освобождаваме от Длъжност и Солидарна Отговорност за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата !
Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост, съдебни
изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС,
ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител
, Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и
ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи !
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
TЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО
В областта на търговското/фирмено право основните услуги, които кантората предлага са:
1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
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13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/83607/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas

Стойка за Iphone 4 с вакум за стъкло
Стойка за Iphone 4 с вакум за стъкло
http://obiavidnes.com/obiava/83606/stoyka-za-iphone-4-s-vakum-za-styklo-

НОВО! ЛЕЧЕБЕН КОЛАН С 32 МАГНИТА **от 60 на 28 лв.
НОВО! ЗА ПЪРВИ ПЪТ У НАС!
МАГНИТЕН ЛЕЧЕБЕН КОЛАН
MAGNETIC BELT С 32 МАГНИТА
Магнитният колан MAGNETIC BELT наследява хилядолетната традиция на магнитотерапията, с която е световно
известна китайската медицина. Магнитите и турмалинът съдействат за затопляне на кръста, отпускане на мускулите,
увеличаване на притока на кръв и премахване на болката при спазми, скованост, възпаления и дискомфорт. Увеличеният
приток на кръв спомага за отмиване на веществата, които причиняват болка.
Благодарение на система от 32 стратегически разположени магнита на колана, бързо се премахва болката, спазмите;
успокояват се възпаленията, подобрява се микроциркулацията на кръвта и др.
КОЛАНЪТ ЛЕКУВА: дископатии; дискова херния; шипове на лумбалните прешлени; лумбаго; ишиас; артроза;
възпаления и хронична преумора; неврологични проблеми и др.
Колкото по-продължително се носи колана, толкова повече се усилва неговото ползотворно въздействие и здравословен
ефект.
Дължината на колана е 115 см., но поради своята еластичност може да достигне до 125 см. Ширината в областта на
кръста е 15 см, а в краищата 11 см.
Коланът се пере на ръка, без химически препарати и без да се извива и усуква.
ВИДЕОКЛИП:
http://youtu.be/AdN8BKqRWJ8
Коланът е удобен за продължително носене от жени и мъже и помага за премахване на скованост, стягане, възпаления
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и непоносими болки в кръста и гръбначния стълб.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: при наличие на пейсмейкър; склонност към кръвоизливи; инфаркт на миокарда; метални
импланти, реагиращи на магнит и непоносимост.
ПРОМОЦИОНАЛНА ШОКОВА ЦЕНА: от 60 на 28 лв.
При количества намаление и безплатна доставка!
ПОКУПКИ:
София, пазар БОРОВО, павилион 12
(срещу входа на супер Европа)
или по куриер на Еконт Експрес; такса при получаване от офиса 3,90 лв.,
до адрес 5,90 лв.,а до селища без офис такса 7,20 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/83605/novo-lecheben-kolan-s-32-magnita-ot-60-na-28-lv

Стойка за PAD2
Стойка за PAD2,PAD,Touch Pad
http://obiavidnes.com/obiava/83604/stoyka-za-pad2

Масажна кушетка MSG-PRO 2
Масажна кушетка MSG-PRO 2 Двусекционна
Кушетки за масаж "MSG-PRO" Цвят черен,бежов,кремав,кафяв,лилав,червен,розов и оранжев
Кушетки за масаж "MSG-PRO" - перфектното съотношение между качество и цена!

Масажните легла "Ем Си Джи ПРО Стандарт 2" се предлагат в следните цветове: кремав, бежов, черен, червен, кафяв,
розов, оранжев и лилав.
Професионална преносима кушетка за масаж "MSG-PRO Standard 2" - здрава, лесна за употреба, изключително
комфортна и удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас! Кушетката е подходяща както за всички видове
масажни и козметични процедури,
така и за иглотерапевтични и татуировъчни сеанси.
Красивата дървена рамка на козметичната кушетка, изработена от твърдата дървесина на германски европейски бук,
осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и предотвратява
възможността
от появата на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MSG-PRO :
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
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O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.
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 "Ем Си Джи ПРО Стандарт 2" 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.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/83603/masajna-kushetka-msg-pro-2

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
http://obiavidnes.com/obiava/83602/magic-ex-hose-markuch-eks-hos--magicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-

Ридекс Про Плюс - уред против гризачи, хлебарки, мравки, паяци
Ридекс Про Плюс - уред против гризачи, хлебарки, мравки, паяци
Отървете дома си на плъхове, мишки и хлебарки и други досадни вредители!
Както сте виждали по телевизията, просто включвате Riddex Pro Plus и уредът започва да работи веднага!
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"Риддекс Про Плюс" превръща дома ви в една невидима репелент област, в която гризачите просто не може да живеят.
Използва се патентована Digital Pulse технология от Motorola с Freescale микропроцесор.Ридекс Про създава непоносима
среда за вредителите,
дори и в стените, прогонва ги далеч от дома ви. Riddex Pro Plus включва също и вградена нощна светлина и LED светлини.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/83601/rideks-pro-plyus---ured-protiv-grizachi-hlebarki-mravki-payaci

Найсер Дайсер Кухненско ренде - помощник на всяка домакиня
Найсер Дайсер Кухненско ренде - помощник на всяка домакиня
Имате желание да зарадвате съпругата си?
Ето имате шанс като закупите от нашият артикул -кухненско ренде.
Какви са преимуществата на кухненското ренде Найсер Дайсер Плюс?
С Найсер Дайсер работите без сълзи, без дразнене и миризми
Nicer Dicer Plus реже лесно, бързо и без усилия
Изпитвате задоволство от резултатите при всяко ползване на кухненското ренде.
Найсер Дайсер предпазва ръцете от порязване.
Безопасен за деца
Лесно режете всякакви видове плодове и зеленчуци с различни по големина форми.
Бързо и лесно нарязвате ситно зеленчуци, плодове, месо, сирене,.Може да се мие в миялна машина.Цена 59лв
1 Лесен и удобен за употреба от цялото семейство
2 Реже лесно, бързо и без усилия
3 Безопасен за деца
4 Предпазва ръцете от порязване
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/83600/nayser-dayser-kuhnensko-rende---pomoshtnik-na-vsyaka-domakinya

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.
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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/83599/kvantov-analizator---bioskener-3to-pokolenie-na-bylgarski-ezik

Стойка за кола за Ipad
Стойка за кола за Ipad
http://obiavidnes.com/obiava/83598/stoyka-za-kola-za-ipad

Phicomm i803wa
Phicomm i803wa, 3G GSM, GPS, поддържа 2 sim карти, 4.7" (11.94 cm) сензорен IPS мултитъч екран, четириядрен
Qualcomm MSM8225Q 1.2GHz, 1GB RAM, 4GB памет (+microSD слот), WiFi 802.11n, 8.0 & 0.3Mpix camera, bluetooth,
Android 4.1
http://obiavidnes.com/obiava/83597/phicomm-i803wa

120GB
120GB, PNY XLR8, 2.5" (6.35 cm), SATA 6Gb/s, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/83596/120gb-pny-xlr8-25-635-cm-sata-6gbs-3g

240GB
240GB, PNY XLR8, 2.5" (6.35 cm), SATA 6Gb/s, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/83595/240gb-pny-xlr8-25-635-cm-sata-6gbs-3g

Бъмпер DeTech с твърд гръб и картинки за Galaxy Fame s6810
Бъмпер DeTech с твърд гръб и картинки за Galaxy Fame s6810, Черен
http://obiavidnes.com/obiava/83594/bymper-detech-s-tvyrd-gryb-i-kartinki-za-galaxy-fame-s6810

Бъмпер DeTech с твърд гръб и картинки за Galaxy Trade 7392
Бъмпер DeTech с твърд гръб и картинки за Galaxy Trade 7392, Бял
http://obiavidnes.com/obiava/83593/bymper-detech-s-tvyrd-gryb-i-kartinki-za-galaxy-trade-7392
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Бъмпер DeTech с твърд гръб и картинки за Galaxy Trade 7392
Бъмпер DeTech с твърд гръб и картинки за Galaxy Trade 7392, Черен
http://obiavidnes.com/obiava/83592/bymper-detech-s-tvyrd-gryb-i-kartinki-za-galaxy-trade-7392

Бъмпер DeTech с твърд гръб и картинки за Samsung Note 3
Бъмпер DeTech с твърд гръб и картинки за Samsung Note 3, Бял
http://obiavidnes.com/obiava/83591/bymper-detech-s-tvyrd-gryb-i-kartinki-za-samsung-note-3

Бъмпер DeTech с твърд гръб и картинки за Samsung Note 3
Бъмпер DeTech с твърд гръб и картинки за Samsung Note 3, Черно
http://obiavidnes.com/obiava/83590/bymper-detech-s-tvyrd-gryb-i-kartinki-za-samsung-note-3

Бъмпер DeTech с твърд гръб и картинки за Samsung S2/i9100
Бъмпер DeTech с твърд гръб и картинки за Samsung S2/i9100, Бял
http://obiavidnes.com/obiava/83589/bymper-detech-s-tvyrd-gryb-i-kartinki-za-samsung-s2i9100

Еротичен видео чат. Стриптиз. Виртуален секс
Еротичен видео чат. Стриптиз. Виртуален секс. Елате на
www.syborg.wix.com/skype
http://obiavidnes.com/obiava/83588/erotichen-video-chat-striptiz-virtualen-seks

Еротичен видео чат. Стриптиз. Виртуален секс.
Еротичен видео чат. Стриптиз. Виртуален секс. Елате на
www. syborg. wix. com/skype
http://obiavidnes.com/obiava/83587/erotichen-video-chat-striptiz-virtualen-seks

Бъмпер DeTech с твърд гръб и картинки за Samsung S2/i9100
Бъмпер DeTech с твърд гръб и картинки за Samsung S2/i9100, Черен
http://obiavidnes.com/obiava/83586/bymper-detech-s-tvyrd-gryb-i-kartinki-za-samsung-s2i9100

Бъмпер DeTech с твърд гръб и картинки за Samsung S3/i9300
Бъмпер DeTech с твърд гръб и картинки за Samsung S3/i9300, Бял
http://obiavidnes.com/obiava/83585/bymper-detech-s-tvyrd-gryb-i-kartinki-za-samsung-s3i9300

Давам под наем етаж от къща, 145 кв. м. в гр. Пловдив
Давам под наем етаж от къща, 145 кв. м. в гр. Пловдив,
ул. „Г Кирков” № 73
за живеене или за офис
тел: 0898753578
http://obiavidnes.com/obiava/83584/davam-pod-naem-etaj-ot-kyshta-145--kv-m-v-gr-plovdiv

Бъмпер DeTech с твърд гръб и картинки за Samsung S3/i9300
Бъмпер DeTech с твърд гръб и картинки за Samsung S3/i9300, Черен
http://obiavidnes.com/obiava/83583/bymper-detech-s-tvyrd-gryb-i-kartinki-za-samsung-s3i9300

Бъмпер DeTech с твърд гръб и картинки за Samsung S3 mini/i8190
Бъмпер DeTech с твърд гръб и картинки за Samsung S3 mini/i8190, Бял
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http://obiavidnes.com/obiava/83582/bymper-detech-s-tvyrd-gryb-i-kartinki-za-samsung-s3-minii8190

Шперплат – Водоустойчив директен вносител - WWW.SHPERPLAT.COM
Планет Строй 2008 ООД е директен вносител на:
http://obiavidnes.com/obiava/83581/shperplat--vodoustoychiv-direkten-vnositel---wwwshperplatcom

Бъмпер DeTech с твърд гръб и картинки за Samsung S3 mini/i8190
Бъмпер DeTech с твърд гръб и картинки за Samsung S3 mini/i8190, Черен
http://obiavidnes.com/obiava/83580/bymper-detech-s-tvyrd-gryb-i-kartinki-za-samsung-s3-minii8190

Бъмпер DeTech с твърд гръб и картинки за Samsung S4 mini/i9190
Бъмпер DeTech с твърд гръб и картинки за Samsung S4 mini/i9190, Черен
http://obiavidnes.com/obiava/83579/bymper-detech-s-tvyrd-gryb-i-kartinki-za-samsung-s4-minii9190

Разговорен английски
Езикова школа Абилити предлага курсове по разговорен английски . Материалите са разработени за завършили ниво
А1,А2,В1 и В2.
Курсовете спомагат за преодоляване на езиковата бариера , посредством диалози и дискусии.
Темите са :
ежедневие
свободно време,
пазаруване,
културни събития,
семейство,
бит и начин на живот,
образование,
околна среда и други.
Разговорите са основна част от методиката на обучение. Тяхната цел е упражняването на граматични и лексикални
конструкции в среда, симулираща реални ежедневни дейности.
Така те допълват традиционните езикови курсове.
Тематичните разговори са ефикасен метод за развиване на умението за говорене , като обогатяват речниковия запас
на курсистите .
Организираме :
разговорни срещи един път седмично в малки групи до трима души
индивидуални разговорни срещи
интересни преподаватели
Разговори с англичани и американци .
Онлайн разговори .
Обърнете се към нас , за да си поприказваме на английски , за да преодолеете езиковата бариера , за да научите нови
неща лесно .
Нуждаете се от лист и химикалка – защото всички учебни материали са включени в цената от 15 лева за 60 минути .
Свържете се с нас по:
e-mail abilityschool@gmail.com
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/83578/razgovoren-angliyski

Bulgarian for foreigners
ABILITY Language School offers individual and group studies in Bulgarian
languages:
- English
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- 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/83577/bulgarian-for-foreigners

Руски език- Индивидуално и в малки групи
Езикова школа АБИЛИТИ организира индивидуално и групово обучение по Руски език в удобно за Вас време. Предлагаме
посещения и в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи, като се използват и допълнителни
материали, съобразени с нуждите на обучаващите се.
Цена на индивидуално обручение - 10 лева на учебен час
Цена за участник в група - 150 лева за 30 учебни часа .
В цената са включени учебните материали .
Предлагаме :
- обучение за начинаещи
- обучение за напреднали
- обучение за подготовка за сертификатни нива
- обучение за деца и ученици
- обучение за подготовка за матура
- курсове по разговорен руски за поддържане на нивото на езикова компетентност .
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
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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/83576/ruski-ezik---individualno-i-v-malki-grupi

Разговорен Английски с бизнес насоченост
Езикова школа Абилити организира курс по разговорен Английски с бизнес насоченост . Учебните материали са по
системата за бизнес английски на Oxford University . Курсът е предназначен за курсисти, завършили първо ниво бизнес
английски (Elementary) и има за цел поддържане и усъвършенстване на придобитите знания.
Включени са аудио и видео уроци в учебния план .
Заниманията са : понеделник от 18.30 до 20.30
Продължителност на курса – 30 учебни часа
Цена : 150 лева
Предлагаме малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/83575/razgovoren-angliyski-s-biznes-nasochenost

Заден капак Samsung i9000
Заден капак Samsung i9000
http://obiavidnes.com/obiava/83574/zaden-kapak--samsung-i9000-

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/83573/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnostkorektnostprofesionaliz

Заден капак за Samsung i9500/S4
Заден капак за Samsung i9500/S4
http://obiavidnes.com/obiava/83572/zaden-kapak-za--samsung-i9500s4-
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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/83571/detektivska-agenciya-avalon-24ch-diskretni-detektivski-uslugi

Заден силиконов протектор за NOKIA LUMIA 300
Заден силиконов протектор за NOKIA LUMIA 300
http://obiavidnes.com/obiava/83570/zaden-silikonov-protektor-za-nokia-lumia-300

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/83569/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888112075-ruse-shumen-silistra-svishtov-v

ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ-Д
Детективска Агенция Фокс с пълна гама детективски услуги за частни лица и фирми.Бързина,точност,ефективност!
Частни детективи - 24 ч.Гарантира 100% Дискретно разследване!
Професионални детективски услуги на територията на България и ЕС
- Безплатни консултации
- Разкриване и доказване на изневери
- Фирмени проучвания
- Консултации на фирми относно сигурността
- Установяване и издирване на лица
- Частен детектив - Разследване
- Справки на лица, автомобили, телефони и др.
- Издирване на биологични родители
- "Откриване" на скрити микрофони и камери в жилища, автомобили, офиси и др.
- Проверка на телефони и компютри за вграден в тях шпионски софтуер
- GPS системи за проучване и установяване
- Други ефективни детективски услуги !
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Дискретността на проведения разговор или разследване е гарантирана
от нашите Частни Детективи.
За контакти:
GSM: 0888400413,0897024504,0879527229
e-mail: detective-fox@infojoker.bg
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/83568/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-fox--bylgariya-0888400413--tochniyat-izbor

Заден силиконов протектор за NOKIA LUMIA 610
Заден силиконов протектор за NOKIA LUMIA 610
http://obiavidnes.com/obiava/83567/zaden-silikonov-protektor-za-nokia-lumia-610

Заден силиконов протектор за NOKIA LUMIA 710
Заден силиконов протектор за NOKIA LUMIA 710
http://obiavidnes.com/obiava/83566/zaden-silikonov-protektor-za-nokia-lumia-710

Гласът на Стара Загора
Сайтът Гласът на Стара Загора доминира сред старозагорските сайтове при търсене в Гугъл на комбинация на думата
Стара Загора с думите: новина, видео, автогара, автокъщи, автосервизи, автошколи, адвокати, аптеки, архитекти и др.
http://obiavidnes.com/obiava/83565/glasyt-na-stara-zagora

Уроци по китара.
Дипломиран преподавател- музикален педагог с опит предлага уроци по класическа,акустична и електрическа
китара,както и по хармония,ел. теория на музиката,солфеж импровизация и композиция за начинаещи и напреднали във
удобно за тях място и време.За контакти- 0884038938,www.kitara.bg- Пламен Бояджиев plamen9745@yahoo.com , skype
plamen9745.Уроците са само за София и струват 10 лева за 1 астрономически час.
http://obiavidnes.com/obiava/83564/uroci-po-kitara

Уроци по китара.
Дипломиран преподавател- музикален педагог с опит предлага уроци по класическа,акустична и електрическа
китара,както и по хармония,ел. теория на музиката,солфеж импровизация и композиция за начинаещи и напреднали във
удобно за тях място и време.За контакти- 0884038938,www.kitara.bg- Пламен Бояджиев plamen9745@yahoo.com , skype
plamen9745.Уроците са само за София и струват 10 лева за 1 астрономически час.
http://obiavidnes.com/obiava/83563/uroci-po-kitara

Заден силиконов протектор за NOKIA LUMIA 800
Заден силиконов протектор за NOKIA LUMIA 800
http://obiavidnes.com/obiava/83562/zaden-silikonov-protektor-za-nokia-lumia-800

Превод и легализация на нотариални актове
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 нотариални актове, удостоверения за раждане и семейно положение, пълномощни, дипломи,
академични справки, медицински документи, свидетелства за съдимост, съдебни решения и други във всички държавни
институции и чуждестранни посолства в Република България.
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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/83561/prevod-i-legalizaciya-na-notarialni-aktove

Кожен Тефтер Griffin за Samsung Galaxy i9070 S Advance черно
Кожен Тефтер Griffin за Samsung Galaxy i9070 S Advance черно
http://obiavidnes.com/obiava/83560/kojen-tefter-griffin-za-samsung-galaxy-i9070-s-advance-cherno

Детективска Агенция Дискрет-Русе Шумен Велико Търново
Детективска Агенция ДИСКРЕТ е специализирана единствено и само в областа на изневярата.
Установяване собственост на телефони автомобили и месторабота.Издирване на бивши и
настоящи адреси.Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
0888116420
discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
http://obiavidnes.com/obiava/83559/detektivska-agenciya-diskret-ruse-shumen-veliko-tyrnovo

Детективска агенция "Стар"-0885350440
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
- събиране на данни
- намиране на лица
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!!!
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
starinvestigator@gmail.com
http://detective-star.com
тел.0885350440
http://obiavidnes.com/obiava/83558/detektivska-agenciya-star-0885350440

Детективска агенция "Стар"-0885350440
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
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- събиране на данни
- намиране на лица
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!!!
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
starinvestigator@gmail.com
http://detective-star.com
тел.0885350440
http://obiavidnes.com/obiava/83557/detektivska-agenciya-star-0885350440

Масажна кушетка MSG-PRO 2
Масажна кушетка MSG-PRO 2 Двусекционна
Кушетки за масаж "MSG-PRO" Цвят черен,бежов,кремав,кафяв,лилав,червен,розов и оранжев
Кушетки за масаж "MSG-PRO" - перфектното съотношение между качество и цена!

Масажните легла "Ем Си Джи ПРО Стандарт 2" се предлагат в следните цветове: кремав, бежов, черен, червен, кафяв,
розов, оранжев и лилав.
Професионална преносима кушетка за масаж "MSG-PRO Standard 2" - здрава, лесна за употреба, изключително
комфортна и удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас! Кушетката е подходяща както за всички видове
масажни и козметични процедури,
така и за иглотерапевтични и татуировъчни сеанси.
Красивата дървена рамка на козметичната кушетка, изработена от твърдата дървесина на германски европейски бук,
осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и предотвратява
възможността
от появата на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MSG-PRO :
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.
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 "Ем Си Джи ПРО Стандарт 2" 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.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/83556/masajna-kushetka-msg-pro-2
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Вентилатор с водна мъгла
Вентилатор с водна мъгла
Особено подходящ както за заведения и търговски обекти, така също и за собствената ви градина или тераса.
Осигурете комфорта си през летните жеги!
Вентилаторът, произвеждащ водна мъгла осезателно понижава околната температура, повишава влажността,
спомага за прогонването на нежеланите насекоми, отстранява прах и вредни частици във въздуха.
Посредством ултразвук, този иновативен модел вентилатор превръща водата в мъгла с големина на микрокапката до 3
микрона.
Образуваните микрокапки поглъщат топлинната енергия от въздуха и се изпаряват.
Температурата се понижава с до 8°C. Създава се приятен хладен бриз.
Колкото по-горещ и сух е обкръжаващия въздух, толкова по-интензивно е изпарението, a съответно и охлаждането.
Гаранционен срок: 12 месеца
Произход: Китай
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/83555/ventilator--s-vodna-mygla

Вентилатор с водна мъгла
Вентилатор с водна мъгла
Особено подходящ както за заведения и търговски обекти, така също и за собствената ви градина или тераса.
Осигурете комфорта си през летните жеги!
Вентилаторът, произвеждащ водна мъгла осезателно понижава околната температура, повишава влажността,
спомага за прогонването на нежеланите насекоми, отстранява прах и вредни частици във въздуха.
Посредством ултразвук, този иновативен модел вентилатор превръща водата в мъгла с големина на микрокапката до 3
микрона.
Образуваните микрокапки поглъщат топлинната енергия от въздуха и се изпаряват.
Температурата се понижава с до 8°C. Създава се приятен хладен бриз.
Колкото по-горещ и сух е обкръжаващия въздух, толкова по-интензивно е изпарението, a съответно и охлаждането.
Гаранционен срок: 12 месеца
Произход: Китай
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/83554/ventilator--s-vodna-mygla

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
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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/83553/kvantov-analizator---bioskener-3to-pokolenie-na-bylgarski-ezik

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
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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/83552/magic-ex-hose-markuch-eks-hos--magicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-

Кожен Тефтер Griffin за Samsung Galaxy Nexus I9250 черен
Кожен Тефтер Griffin за Samsung Galaxy Nexus I9250 черен
http://obiavidnes.com/obiava/83551/kojen-tefter-griffin-za-samsung-galaxy-nexus-i9250-cheren

Кожен тефтер Kaishi за Samsung S4
Кожен тефтер Kaishi за Samsung S4, бял
http://obiavidnes.com/obiava/83550/kojen-tefter-kaishi--za-samsung-s4

Купувам обработваема земеделска земя във всички села на общините в Северна България
Купувам обработваема земеделска земя във всички села на общините: ВИДИН, Бойница, Брегово, Грамада, Димово, Кула,
Макреш, Ружинци, МОНТАНА, Берковица, Боичиновци, Брусарци, Вълчедръм, Георги Дамяново, Лом, Медковец, Якимово,
ВРАЦА, Борован, Бяла Слатина, Козлудуй, Криводол, Мизия, Оряхово, Хайредин, ПЛЕВЕН, Белене, Гулянци, Долна
Митрополия, ДолниДъбник, Искър, Кнежа, Левски, Никопол, Пордим, Червен Бряг, Ловеч, Летница, Угърчин, Ябланица,
ВЕЛИКО
ТЪРНОВО,
Горна
Оряховица,
Златарица,
Лясковец,
ПАВЛИКЕНИ,
Полски
Трмбеш,
Свищов,Стражица,Сухиндол,РАЗГРАД, ЗАВЕТ, Исперих, Кубрат, Лозница, Самуил, Цар Калоян, ТЪРГОВИЩЕ, Омуртаг,
Попово, ШУМЕН, Велики Преслав,Венец,Върбица,Каолиново, Каспичан, Никола Козлево, Нови Пазар , Смядово, Хитрино,
СИЛИСТРА, Алфатар, Главиница, Дулово, Кайнарджа, Ситово и Тутракан, РУСЕ, Борово, Бяла,Ветово,Две Могили,
Иваново, Сливо Поле, Ценово.
ВИСОКИ-ЦЕНИ!!!!!! Плащане Веднага при договорена цена. Съдействие за документите. С Възможност за закупуване
на идеални части в някои общини. Безплатни консултации. БЪРЗИНА и КОРЕКТНОСТ по сделката.
Тел-0878-34-33-12 и 0886-236-248.
http://obiavidnes.com/obiava/83549/kupuvam-obrabotvaema-zemedelska-zemya-vyv-vsichki-sela-na-obshtinite-v-severna-bylga

Купувам обработваема земеделска земя във всички села на общините: ВИДИН, Враца,Плевен...
Купувам обработваема земеделска земя във всички села на общините: ВИДИН, Бойница, Брегово, Грамада, Димово, Кула,
Макреш, Ружинци, МОНТАНА, Берковица, Боичиновци, Брусарци, Вълчедръм, Георги Дамяново, Лом, Медковец, Якимово,
ВРАЦА, Борован, Бяла Слатина, Козлудуй, Криводол, Мизия, Оряхово, Хайредин, ПЛЕВЕН, Белене, Гулянци, Долна
Митрополия, ДолниДъбник, Искър, Кнежа, Левски, Никопол, Пордим, Червен Бряг, Ловеч, Летница, Угърчин, Ябланица,
ВЕЛИКО
ТЪРНОВО,
Горна
Оряховица,
Златарица,
Лясковец,
ПАВЛИКЕНИ,
Полски
Трмбеш,
Свищов,Стражица,Сухиндол,РАЗГРАД, ЗАВЕТ, Исперих, Кубрат, Лозница, Самуил, Цар Калоян, ТЪРГОВИЩЕ, Омуртаг,
Попово, ШУМЕН, Велики Преслав,Венец,Върбица,Каолиново, Каспичан, Никола Козлево, Нови Пазар , Смядово, Хитрино,
СИЛИСТРА, Алфатар, Главиница, Дулово, Кайнарджа, Ситово и Тутракан, РУСЕ, Борово, Бяла,Ветово,Две Могили,
Иваново, Сливо Поле, Ценово.
ВИСОКИ-ЦЕНИ!!!!!! Плащане Веднага при договорена цена. Съдействие за документите. С Възможност за закупуване
на идеални части в някои общини. Безплатни консултации. БЪРЗИНА и КОРЕКТНОСТ по сделката.
Тел-0878-34-33-12 и 0886-236-248.
http://obiavidnes.com/obiava/83548/kupuvam-obrabotvaema-zemedelska-zemya-vyv-vsichki-sela-na-obshtinite-vidin-vracap

Кожен тефтер Kaishi за Samsung S4
Кожен тефтер Kaishi за Samsung S4, черен
http://obiavidnes.com/obiava/83547/kojen-tefter-kaishi-za-samsung-s4
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Кожен Тефтер за Samsung Galaxy Nexus I9250 черен
Кожен Тефтер за Samsung Galaxy Nexus I9250 черен
http://obiavidnes.com/obiava/83546/kojen-tefter-za-samsung-galaxy-nexus-i9250-cheren

Протектор(преден и заден) за Samsung i9100
Протектор(преден и заден) за Samsung i9100, диаманти
http://obiavidnes.com/obiava/83545/protektorpreden-i-zaden-za-samsung-i9100

Масажна кушетка 229 лева
Доставка в София 10 лева.
Доставка в страната 15 лева.
Кушетката е здрава и стабилна, удобна е заработа, стандартен модел, стандартни размери.
Ширина: 70 см, Ширина с подлакътници: 95 см
Регулируема височина от 63 см до 84 см
Работно тегло до 250 кг.
Статично натоварване: 950 кг.
Тапицерия: Винил (изкустена кожа)
Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 20 см
Тегло: 15 кг
Преносимата масажна кушетката се сгъва на две, има чанта, подлакатници и удължител за глава. Дървеният
материал, използван за направата на сгъваемото козметично легло е немски бук / който се използва за направата на 90%
от кушетките от дърво в целия свят./. Масажната кушетка е тапицирана с винил - водоустойчив и устойчив на
масажно олио, материал на основата на полимери.
Цена: 229 лв.
http://obiavidnes.com/obiava/83544/masajna-kushetka-229-leva

Алуминиева масажна кушетка нова
Аз съм масажист с опит и години наред съм работил точно с такава кушетка, както и много мои познати.
Кушетките са супер и досега нямам никаква забележка. не са се оплакали и клиентите, но това вече си е до майсторлък :)
Доставка в София 10 лева.
Доставка в страната 15 лева.
Ако търсите най- изгодното съотношение:
ЦЕНА-КАЧЕСТВО-ФУНКЦИОНАЛНОСТ това е вашият избор!
Алуминиева масажна кушетка, лека и удобна за пренасяне.
Налична е в тъмно син цвят.
Тази кушетка е възможно най-олекотения вариант който можете да намерите, но това не и пречи и да е по-здрава и
стабилна от много по-тежките си конкуренти.
Издържа 250 килограмово натоварване по време на работа, а статично почти един тон.
Лично съм работил с такава, както и мои колеги. Кушетката е лесна за транспортиране в кола, на рамо и дори в
градския транспорт. В сгънато положение размера и е 90 на 62 на 20 см с удобна чанта за пренасяне на ррамо и почти
няма да усетите тежеста и.
Размерите и са 186 на 62 см, а височината се регулира от 60 до 80 см. Към нея има подлакътници, удължител за глава и
стойка за ръцете на клиента.
Ако имате други въпроси, обадете ми се или пишете.
Внимание! Не вярвайте на измамници, които лъжат че кушетките им са произведени в Германия, Англия или вече дори и
Латвия! Това че е внесена от там не означава че е произведена там!
Цена: 268 лв.
http://obiavidnes.com/obiava/83543/aluminieva-masajna-kushetka-nova
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Масажна кушетка 229 лева
Доставка в София 10 лева.
Доставка в страната 15 лева.
Кушетката е здрава и стабилна, удобна е заработа, стандартен модел, стандартни размери.
Ширина: 70 см, Ширина с подлакътници: 95 см
Регулируема височина от 63 см до 84 см
Работно тегло до 250 кг.
Статично натоварване: 950 кг.
Тапицерия: Винил (изкустена кожа)
Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 20 см
Тегло: 15 кг
Преносимата масажна кушетката се сгъва на две, има чанта, подлакатници и удължител за глава. Дървеният
материал, използван за направата на сгъваемото козметично легло е немски бук / който се използва за направата на 90%
от кушетките от дърво в целия свят./. Масажната кушетка е тапицирана с винил - водоустойчив и устойчив на
масажно олио, материал на основата на полимери.
Цена: 229 лв.
http://obiavidnes.com/obiava/83542/masajna-kushetka-229-leva

Заден капак JZZS за Samsung S2/i9100
Заден капак JZZS за Samsung S2/i9100, Бял
http://obiavidnes.com/obiava/83541/zaden-kapak-jzzs-za-samsung-s2i9100

Заден капак JZZS за Samsung S2/i9100
Заден капак JZZS за Samsung S2/i9100, Зелен
http://obiavidnes.com/obiava/83540/zaden-kapak-jzzs-za-samsung-s2i9100

Заден капак JZZS за Samsung S2/i9100
Заден капак JZZS за Samsung S2/i9100, Розов
http://obiavidnes.com/obiava/83539/zaden-kapak-jzzs-za-samsung-s2i9100

Заден капак JZZS за Samsung S2/i9100
Заден капак JZZS за Samsung S2/i9100, Син
http://obiavidnes.com/obiava/83538/zaden-kapak-jzzs-za-samsung-s2i9100

Заден капак JZZS за Samsung S2/i9100
Заден капак JZZS за Samsung S2/i9100, Черен
http://obiavidnes.com/obiava/83537/zaden-kapak-jzzs-za-samsung-s2i9100

Село Крушуна - почивка сред природата
Къщите за гости в района предлагат както старинното очарование на типичната селска къща, така и всички удобства
и необходимото за приятен престой с приятели или със семейството. Тук ще намерите информация за някои от къщите
за гости в Крушуна, разположени в близост до Крушунските водопади и резервата „Маарата”.
http://obiavidnes.com/obiava/83536/selo-krushuna---pochivka-sred-prirodata

Заден капак JZZS за Samsung S3/i9300
Заден капак JZZS за Samsung S3/i9300, Бял
http://obiavidnes.com/obiava/83535/zaden-kapak-jzzs-za-samsung-s3i9300
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samo za gospoda
80лв.на час, 60 за половин час, стандартен секс и френска, секса е с кондом френската може без кондом свършване в
устата ми или по тялото, може взаимна френска неправя анален секс
http://obiavidnes.com/obiava/83534/samo-za-gospoda

Заден капак JZZS за Samsung S3/i9300
Заден капак JZZS за Samsung S3/i9300, Зелен
http://obiavidnes.com/obiava/83533/zaden-kapak-jzzs-za-samsung-s3i9300

РОЯЛ акустичен – НОВ, марка: "FEURICH”
РОЯЛ акустичен – НОВ, марка: "FEURICH”
В наличност бял гланц, черен гланц
Нов акустичен роял, дължина – 148см., 88 клавиша, три педала. Произведен 2014г. Прекрасен дизайн!!! Отличен
тембър!!! Богат и колоритен звук!!!Безплатен транспорт!!! Безплатно акордиране!Гаранция и поддръжка 10г.!!!Подарък столче за роял!!! Пианата и Роялите FEURICH са вдъхновение за хората по целият свят.
Цена при запитване!
Пиано Магазин Акустико може да посетите в гр.СОФИЯ, ул."Одрин"№160 /до булевард Сливница/
www.acusticobg.com
тел:02/8914053 ; 0887/514046
РАБОТНО ВРЕМЕ
от ПОНЕДЕЛНИК до ПЕТЪК
от 10.00 - 18.30
ПОЧИВЕН ДЕН - СЪБОТА
В извън работно време с предварителна уговорка !!!
http://obiavidnes.com/obiava/83532/royal-akustichen--nov-marka-feurich

Заден капак JZZS за Samsung S3/i9300
Заден капак JZZS за Samsung S3/i9300, Розов
http://obiavidnes.com/obiava/83531/zaden-kapak-jzzs-za-samsung-s3i9300

Заден капак JZZS за Samsung S3/i9300
Заден капак JZZS за Samsung S3/i9300, Син
http://obiavidnes.com/obiava/83530/zaden-kapak-jzzs-za-samsung-s3i9300

продавам чихуахуа
продавам уникален сладур
http://obiavidnes.com/obiava/83529/prodavam-chihuahua

Детективск
Детективска Агенция Фокс с пълна гама детективски услуги за частни лица и фирми.Бързина,точност,ефективност!
Частни детективи - 24 ч.Гарантира 100% Дискретно разследване!
Професионални детективски услуги на територията на България и ЕС
- Безплатни консултации
- Разкриване и доказване на изневери
- Фирмени проучвания
- Консултации на фирми относно сигурността
- Установяване и издирване на лица
- Частен детектив - Разследване
- Справки на лица, автомобили, телефони и др.
- Издирване на биологични родители
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- "Откриване" на скрити микрофони и камери в жилища, автомобили, офиси и др.
- Проверка на телефони и компютри за вграден в тях шпионски софтуер
- GPS системи за проучване и установяване
- Други ефективни детективски услуги !
Дискретността на проведения разговор или разследване е гарантирана
от нашите Частни Детективи.
За контакти:
GSM: 0888400413,0897024504,0879527229
e-mail: detective-fox@infojoker.bg
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/83528/detektivska-agenciya-foks-detektivski-uslugi-burgas-izneverirazsledvaprouchv

Заден капак JZZS за Samsung S3/i9300
Заден капак JZZS за Samsung S3/i9300, Черен
http://obiavidnes.com/obiava/83527/zaden-kapak-jzzs-za-samsung-s3i9300

Заден капак JZZS за Samsung S3 mini/i8190
Заден капак JZZS за Samsung S3 mini/i8190, бял
http://obiavidnes.com/obiava/83526/zaden-kapak-jzzs-za-samsung-s3-minii8190

Фаворит Спорт БГ ЕООД – официален внос на оборудване за фитнес центрове
Описание - Фаворит Спорт БГ ЕООД е официален вносител на марките : DKN TECHNOLOGY , Christopeit Sport , MARBO
SPORT , TELJU , Axer Sport , METAL SPORT , TITAN , Bodytone,APUS Sports. Фаворит Спорт БГ ЕООД предлага цялостно
проектиране и оборудване на фитнес центрове. Нашите решения са съобразени с конкретните параметри на даден
обект, както и с изискванията на всеки клиент. Вариантите са динамични, с възможност за корекции в хода на
изпълнение на проекта. Броят и вида на уредите, както и тяхната техническа спецификация са съобразени с големината
на обекта и неговото предназначение. Допълнителни услуги: Пространствени решения за всяко едно от помещенията на
фитнес центъра като например сауна, зала за аеробика, фитнес зала, зала за солариум, зала бойни спортове и борба,
съблекални, мокри помещения, рецепция на спортния клуб; Пълни списъци с необходимото обзавеждане на база
интериорния дизайн за всяко от помещенията; Изготвяне на професионален 2-D и 3-D проект и спецификация за фитнес
залата; Наръчник с подовите настилки за всички помещения; Препоръчителни размери и изисквания при проектиране
http://obiavidnes.com/obiava/83525/favorit-sport-bg-eood--oficialen-vnos-na-oborudvane-za-fitnes-centrove

Заден капак JZZS за Samsung S3 mini/i8190
Заден капак JZZS за Samsung S3 mini/i8190, Зелен
http://obiavidnes.com/obiava/83524/zaden-kapak-jzzs-za-samsung-s3-minii8190

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.
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Усвояване до 3 дни.
За градовете София и Перник.
Разплащанята се извършват по банков път.
Тел: 0877 99 99 60
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/57078/finansova-instituciya-opuska-zaem-sreshtu-ipoteka-do-200-000-lv-na-burzikreditibg

Детективска Агенция АЯКС-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/83523/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-pazardjik-plovdiv-sliven-haskovo-yambol-

Заден капак JZZS за Samsung S3 mini/i8190
Заден капак JZZS за Samsung S3 mini/i8190, Розов
http://obiavidnes.com/obiava/83522/zaden-kapak-jzzs-za-samsung-s3-minii8190

Манимпекс- търговия с авточасти
Манимпекс е директен вносител на оригинални резервни части за леки и лекотоварни европейски и азиатски автомобили
от фирми производители като:
Brembo, Continental Teves, ThyssenKrupp Bilstein, ADL - Blue Print, Icer Brakes, Autex, KW automotive, Febi Bilstein, Hans
Pries, Hengst, Holzer, Corteco, Klaxcar и други.
Основните ни доставчици са сертифицирани по ISO 9001.
ADL - BLUE PRINT - ЧАСТИ ЗА АЗИАТСКИ И АМЕРИКАНСКИ АВТОМОБИЛИ
Държава на произход : Великобритания
Продукти - части по: Управление на Двигателя, Ангренаж и скоростна кутия, Спирачна система, Електрическа
система
Марка : BLUE PRINT
Blue Print - Вашият най-добър избор за резервни части за Азиатски и Американски автомобили. Седем пъти носител на
наградата Най-добър доставчик във Великобритания.
Blue Print покрива японски, корейски и американски марки, модели от малайзииски, китайски и индийски производители,
както и автомобили с десен волан. Филтри, Спирачна система, Ангренаж и скоростна кутия, Охлаждаща система,
Управление на Двигателя, Ходова част, Електрическа система, Ангренажни Ремъци и Вериги, “Dealer Only” Parts,
Продукти за специализирани сервизи и Инструменти.
FEBI Bilstein - ОРИГИНАЛНИ ЧАСТИ ПО ОКАЧВАНЕ, ХОДОВА ЧАСТ И ДВИГАТЕЛ
Държава на произход : Германия
Продукти - части по: Двигател, Окачване, Спирачна система
Марка : FEBI
Febi Bilstein е немски концерн - един от водещите в света производители на авточасти за леки и лекотоварни
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автомобили. FEBI предага пълна гама от авточасти за леки и лекотоварни автомобили, кaто със своята марка
гарантира за качеството на предлаганите авточасти.
BREMBO - ФОРМУЛА 1 Е ВЕЧЕ И НА ТВОЯТА КОЛА
Държава на произход : Италия
Продукти : Спирачни дискове и барабани
Марка : BREMBO
Световно известната марка BREMBO е популярна с производството на високотехнологични спортни дискове и цели
спирачни системи. Паралелно с тях Brembo предлага стандартна серия, която се отличава с изключително качество и
преференциални цени. Brembo развива иноваторски продукти и технологически процеси за състезателни коли и
мотоциклети.
Continental Teves - ATE - ПЪРВОНАЧАЛНО ВГРАЖДАНЕ ЗА ВОДЕЩИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ АВТОМОБИЛИ
Държава на произход : Германия
Продукти - части по: Спирачна система
Марка : ATE
ATE - безкомпромисно качество, наложено в цял свят.Първоначално вграждане на конкуренти цени. Спирачни апарати,
спирачни помпи, помпи за съединител, спирачни дискове и барабани, спирачни цилиндри, маркучи, спирачна течност, жила
за ръчна спирачка и съединител, датчици... Накладките на
ThyssenKrupp BILSTEIN - ВОДЕЩИТЕ НЕМСКИ АМОРТИСЬОРИ, ПЪРВОНАЧАЛНО ВГРАЖДАНЕ
Държава на произход : Германия
Продукти : Амортисьори газови и маслени
Марка : BILSTEIN
BILSTEIN са специализирани в производството на амортисьори, както за оригинално вграждане, така и за резервни
части. Те са с високи характеристики, отговарящи на високите стандарти за качество, съобразени с новите технологии,
което осигурява надеждност на извършваните ремонти.
Bilstein предлага стандартни маслени и газови амортисьори за всички марки автомобили. Световен лидер в иновациите и
високите технологии. Манимпекс предлага атрактивни цени и гаранция от производителя.
Многоточково регулируеми пружини и амортисьори за тунинг автомобили. Спортни амортисьори – повече забавление,
без риск.
HANS PRIES - Topran - ОКАЧВАНЕ И ХОДОВА ЧАСТ ЗА ВСЕКИ
Държава на произход : Германия
Продукти - части по: Двигател, Окачване, Спирачна система
Марка : Topran
Hans Pries - немска фирма, с изключително широка гама авточасти, висококачествени продукти на много достъпни цени.
Манимпекс поддържа големи наличности на склад от широката гама на Hans Pries, както за масовия автопарк, така
също и за най-новите автомобили.
ICER Brakes - НАЙ-ГОЛЕМИЯ ИСПАНСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ НА НАКЛАДКИ, ПЪРВОНАЧАЛНО ВГРАЖДАНЕ
Държава на произход : Испания
Продукти : Накладки
Марка : ICER
ICER Brakes е испански производител, предлагащ пълна гама от дискови накладки за всички марки автомобили.
Новите технологии на icer за по-добро захващане на феродото и по-добро охлаждане ( icer multilayer technology ), в
комбинация с ниските цени, са крачка пред всички останали конкуренти.
AUTEX - ПЪРВОНАЧАЛНО ВГРАЖДАНЕ, ВОДНИ ПОМПИ С ГАРАНТИРАНО НЕМСКО КАЧЕСТВО
Държава на произход : Германия
Продукти : Водни помпи, Ролки, Главини, Лагери
Марка : GK
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Високото качество на GK се предлага от Манимпекс на конкурентни цени.
Водните помпи на марката на AUTEX - GK се използват за първоначално вграждане от редица автомобилни
производители.
http://obiavidnes.com/obiava/83521/manimpeks--tyrgoviya-s-avtochasti

Заден капак JZZS за Samsung S3 mini/i8190
Заден капак JZZS за Samsung S3 mini/i8190, Син
http://obiavidnes.com/obiava/83520/zaden-kapak-jzzs-za-samsung-s3-minii8190

Детективски услуги-Инкогнито-Доказан професионализъм
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/83519/detektivski-uslugi-inkognito-dokazan-profesionalizym

Детективски услуги-Инкогнито-Доказан професионализъм
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция

Страница 53/100

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

29.06.2014

на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/83518/detektivski-uslugi-inkognito-dokazan-profesionalizym

Детективски услуги-Инкогнито-Доказан професионализъм
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/83517/detektivski-uslugi-inkognito-dokazan-profesionalizym

Пожароустойчиви врати
Вижте последните изменения на цените в каталозите на Борман Комерс. Предлагат ви се множество модели на
качествени пожароустойчиви врати, произведени в Европа и Турция!
http://obiavidnes.com/obiava/83516/pojaroustoychivi-vrati

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 .
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Методиката , която предлагаме е актуална и съвременна . Тя е базирана на комуникативния подход и логическото
усвояване на необходимия лексикално – граматически и фонетичен материал . На курсистите се предоставя комплексно :
• Грамматика
• Фонетика
• Разговор
• Четене
• Слушане
При индивидуалното обучение методиката е съобразена с индивидуалните потребности , особености и професия на
курсиста . То се провежда в удобно за курсиста време , както и има вариант за посещения на преподавател във вашия
офис .
Школа Абилити предлага няколко програми за изучаване на български език от чужденци .
• общ курс по български
• бизнес курс
• разговорен курс за усъвършенстване на езиковите умения .
Продължителността на обучение за всяко ниво е 30 учебни часа / 15 академични / . два пъти в седмицата – 2 месеца .
Цената на академичен час / два учебни / е 20 лева.
При завършване на всяко ниво , се издава удостоверение , в което са посочени броят часове и нивото на езикова
компетентност на всеки курсист .
Всички учебни материали са включени в цената .
За повече информация :
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/83515/bylgarski-ezik-za-chujdenci

Бизнес английски- ПЪРВО ниво
Езикова школа Абилити организира обучение по бизнес английски - ПЪРВО ниво – индивидуално и в малки групи .
Часовете са съобразени със свободното време на курсистите . Занятията се провеждат по системата Market Leader –
Elementary .
Цена 250 лв.Продължителност -50 учебни часа. В цената не е включена цената на учебника .
Предлагаме квалифицирани препсдаватели , аудио и видео уроци.
За повече информация :
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/83514/biznes-angliyski--pyrvo-nivo

Френски език - Индивидуално обучение
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуално обучение по Френски език в удобно за Вас време. Предлагаме
посещения и в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи , като се използват и допълнителни
материали, съобразени с нуждите на обучаващите се. Предлагаме различни отстъпки и възможност за разсрочено
плащане.
Цена 10 лева на учебен час
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
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http://obiavidnes.com/obiava/83513/frenski-ezik---individualno-obuchenie

Английски език - Индивидуално обучение и в малки групи
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуално обучение по Английски език в удобно за Вас време. Предлагаме
посещения в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и допълнителни
материали, съобразени с нуждите на обучаващите се. Предлагаме различни отстъпки и възможност за разсрочено
плащане.
Ние предлагаме работа mо водещи учебни системи :
-общ английски – New Headway – всички нива
-общ английски с интерактивна насоченост – Cutting Edge – всички нива
- бизнес атглийски – Market leader – всички нива
-подготовка за сертификат
- подготовка за кандидат-студентски изпит
-разговорен английски – системите на Oxford University
Цена 10 лева на учебен час
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/83512/angliyski-ezik---individualno-obuchenie-i-v-malki-grupi

Уеб директория и SEO блог за дигитален маркетинг
Българска do-follow уеб директория, без регистрация. Блог за SEO оптимизация, дигитален маркетинг и актуално
съдържание. Любопитни истории от света на мобилните технологии, интернета и междуофисните пространства.
Ревюта на книги, филми и приложения.
http://obiavidnes.com/obiava/83511/ueb-direktoriya-i-seo-blog-za-digitalen-marketing

Заден капак JZZS за Samsung S3 mini/i8190
Заден капак JZZS за Samsung S3 mini/i8190, Черен
http://obiavidnes.com/obiava/83510/zaden-kapak-jzzs-za-samsung-s3-minii8190

Арт магазин „Стъклен гълъб“
Стъклени миниатюри за декорация, арт пластики и ръчно изработени бижута от стъкло. Авторски уникати за
любители на неподправения стил и арт произведенията.
http://obiavidnes.com/obiava/83509/art-magazin-styklen-gylyb

Заден капак JZZS за Samsung S4/i9500
Заден капак JZZS за Samsung S4/i9500, Бял
http://obiavidnes.com/obiava/83508/zaden-kapak-jzzs-za-samsung-s4i9500

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!
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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.
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/83507/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/83506/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:
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• 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/83505/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.
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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/83504/kursove-za-kandidat-studenti-na-rodina

Ролетки Дизилайн
"Дизи Лайн" произвежда метални и термоизолирани охранителни ролетки. Широк набор от секционни врати, плъзгащи
портални врати с ел.задвижване за тях.
Навеси от стъкло и поликарбонатни плоскости.
Външни алуминиеви и PVC щори.
Вътрешни щори, които могат да бъдат вертикално и хоризонтално разположени според желанието на клиента.
IMF окачени тавани...
Външни охладителни системи за дома, заведения и обществени места.
Метални врати с елементи на ковани желязо, огради, парапети и метални стълбища...
Всички продукти на фирма "Дизи Лайн" имат 2 години гаранция от датата на монтажа.
http://obiavidnes.com/obiava/83503/roletki-dizilayn

ПРЕДЛАГАМЕ РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА БЕЗ КОМИСИОН В
БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства-без комисион 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/83502/predlagame-rabota-v-chehiya-za-myjejeni-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 комисион 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/83501/chehiya-legalna-rabota-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya
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ЧЕХИЯ-ВСЯКАКЪВ ВИД РАБОТА БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства-без комисион 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/83500/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 комисион 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/83499/rabota-v-chehiya----zaminavane-vednaga----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 комисион 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/83498/rabota-v-chehiya-za-myje--jeni-i-semeystva--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 комисион 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/83497/predlagame-rabota-v-chehiya-za-myjejeni-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 комисион 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/83496/chehiya-legalna-rabota-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

Страница 60/100

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

29.06.2014

ЧЕХИЯ-ВСЯКАКЪВ ВИД РАБОТА БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства-без комисион 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/83495/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 комисион 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/83494/rabota-v-chehiya----zaminavane-vednaga----bez--komision-v-bylgariya

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/83493/detektivska-agenciya-avalon-24ch-diskretni-detektivski-uslugi

Заден капак JZZS за Samsung S4/i9500
Заден капак JZZS за Samsung S4/i9500, Зелен
http://obiavidnes.com/obiava/83492/zaden-kapak-jzzs-za-samsung-s4i9500

Рекламнa агенция Гравико
Рекламна агенция - външна и вътрешна реклама, светеща реклама, ЛЕД (LED) осветление и дисплеи, видео стени.
http://obiavidnes.com/obiava/83491/reklamna-agenciya-graviko

Коли за бракуване на място
Купуваме развалени,изгнили,ударени може и в движение леки коли за скрап,като цената се определя от модела или на
килограм като се мери на място и се плаща веднага.Издаваме удостоверение за снемане от отчет в Кат и данъчно.Бърза
реакция в рамките на деня на тел 0896025832
http://obiavidnes.com/obiava/83490/koli-za-brakuvane-na-myasto
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Заден капак JZZS за Samsung S4/i9500
Заден капак JZZS за Samsung S4/i9500, Син
http://obiavidnes.com/obiava/83489/zaden-kapak-jzzs-za-samsung-s4i9500

Превод, заверка и легализация на документи от и за чужбина
БЪРЗИ преводачески услуги от и на английски, немски, френски, руски, италиански, испански, гръцки, турски, румънски,
сръбски, хърватски... и още 30 езика! Заверки и ЛЕГАЛИЗАЦИЯ на дипломи, академични справки, нотариални актове,
удостоверения от НАП и НОИ, медицински документи, свидетелства за съдимост, съдебни решения и други във всички
държавни институции и чуждестранни посолства в Република България. Отлично качество на конкурентни цени!
гр. София, бул. Васил Левски 1Б
тел: 02 49 00 756
моб.тел.: 0895 60 71 50
E - mail: sofia@nov-vek.org
Уеб страница: www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/83488/prevod-zaverka-i-legalizaciya-na-dokumenti-ot-i-za-chujbina

Заден капак JZZS за Samsung S4/i9500
Заден капак JZZS за Samsung S4/i9500, Черен
http://obiavidnes.com/obiava/83487/zaden-kapak-jzzs-za-samsung-s4i9500

Детективска Агенция Дискрет-Русе Шумен Велико Търново
Детективска Агенция ДИСКРЕТ е специализирана единствено и само в областа на изневярата.
Установяване собственост на телефони автомобили и месторабота.Издирване на бивши и
настоящи адреси.Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
0888116420
discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
http://obiavidnes.com/obiava/83486/detektivska-agenciya-diskret-ruse-shumen-veliko-tyrnovo

Мини УЛТРАЗВУКОВА ПЕРАЛНЯ- ПЕРЕ БЕЗПЛАТНО! **от 70 на 39 лв.
УЛТРАЗВУКОВА мини „ДЖОБНА” ПЕРАЛНЯ ЕVRО
** ПЕРЕ БЕЗПЛАТНО С УЛТРАЗВУК И “ВАРОВИКОВА ВОДА”!
** ДЖОБЕН РАЗМЕР: Ф70х18 мм., ТЕГЛО 230 гр. и МОЩНОСТ 15 W!
** НЕ ДЕФОРМИРА ТЪКАНИТЕ! ПРЕМАХВА ПЕТНАТА И МИРИЗМИТЕ!
** ИКОНОМИЯ НА ТОК, ВОДА, ОМЕКОТИТЕЛ, ПРАХ ЗА ПРАНЕ и др.
Мини ултразвуковата пералня е най-икономичната и безшумна за изпиране и дезинфекция на тъканите. Обединява
три съвременни технологии за максимална ефективност и качество на изпиране: ултразвукова обработка на тъканите,
магнитна на водата и нано-сребърна за 100% дезинфекция.
Предимство е, че ултразвукът прониква между влакната на тъканите и отстранява мръсотията не само на
повърхността, но почиства и вътрешността на тъканта. Изпира без механично въздействие (изтриване, мачкане и
износване) на дрехите, както е при традиционните скъпоструващи автоматични перални.
Изключително удобна за пране, почистване и дезинфекция на маратонки, гуменки, чанти, изделия от изкуствена кожа,
захабени мръсни и омаслени работни дрехи, бижута и много др,
Магнитната обработка на водата неутрализира вредното влияние на “твърдата варовикова вода” и благодарение на
съвременна нано-силвър технология се отделят милиарди сребърни йони, които 100% дезинфекцират тъканите. За пране
могат да се използват: легени, кофи, мивки, вани и др. Странно е, че при пране видимо не се забелязва кипене и движение
на водата, както вибрации и шум.
Препоръчително използване на мини пералнята: от пенсионери, млади майки, шофьори, студенти и др.
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ПРЕДИМСТВА:
- съхранява цветовете и структурата на тъканите и напълно ги дезинфекцира (без необходимост от висока
температура);
- дрехите не се деформират и износват, тъй като липсва механично триене;
- невероятни икономии: на ток 99,9%; вода: 70% (само 10 л.); перилни препарати 60% и 100% на омекотител;
- изключително високо качество на изпиране и ефективност, като цената е десетки пъти по-ниска от класическите
перални;
- поради джобния формат и тегло само 230 гр. мини пералнята е много удобна при командировка, на вилата, почивка
на море и планина, екскурзии и пътешествия и т.н.;
- премахва петната и миризмите;
- пълна безопасност и безвредност при експлоатация (без шум и вибрации) и не изисква присъствие при пране.
ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ:
- форма кръгла с размери: Ф70х18 мм;
- напрежение: 220V, 50Hz;
- потребляема мощност: до 15 W; фактически пере безплатно!;
- честота на акустични вибрации: 23kHz±2kHz;
- оптимално количество на пране: 1-2 кг.;
- оптимална температура на водата: 40-650С;
- минимална продължителност на изпиране: 40 мин.;
- максимално време на работа: без ограничение;
- тегло: 230 гр.;
ВИДЕОКЛИП:
http://youtu.be/shgxV4vgk_A - на руски
Гаранция 1 г. Произход: Китай,
ШОКОВО НАМАЛЕНИЕ НА ЦЕНАТА: от 70 на 39 лв.
ПОКУПКИ:
София, пазар БОРОВО, павилион 12
(срещу входа на супер Европа)
или по куриер Еконт Експрес; такса от офиса 4,10 лв., до адрес 6,10 лв.
и получаване на следващия ден, а до селища без офис такса 7,40 лв.
и получаване до три работни дни.
Ползва се намаление на куриерската такса -20%!
КОНТАКТИ:
0887/255 692; 02/855 26 35
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ ОНЛАЙН МАГАЗИНИ:
www.albo-bg.com
www.albobg.com
http://obiavidnes.com/obiava/83485/mini-ultrazvukova-peralnya--pere-bezplatno-ot-70-na-39-lv

Заден капак JZZS за Samsung S4 mini/i9190
Заден капак JZZS за Samsung S4 mini/i9190, Бял
http://obiavidnes.com/obiava/83484/zaden-kapak-jzzs-za-samsung-s4-minii9190

Заден капак JZZS за Samsung S4 mini/i9190
Заден капак JZZS за Samsung S4 mini/i9190, Зелен
http://obiavidnes.com/obiava/83483/zaden-kapak-jzzs-za-samsung-s4-minii9190
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Заден капак JZZS за Samsung S4 mini/i9190
Заден капак JZZS за Samsung S4 mini/i9190, Розов
http://obiavidnes.com/obiava/83482/zaden-kapak-jzzs-za-samsung-s4-minii9190

Заден капак JZZS за Samsung S4 mini/i9190
Заден капак JZZS за Samsung S4 mini/i9190, Син
http://obiavidnes.com/obiava/83481/zaden-kapak-jzzs-za-samsung-s4-minii9190

Заден капак JZZS за Samsung S4 mini/i9190
Заден капак JZZS за Samsung S4 mini/i9190, Черен
http://obiavidnes.com/obiava/83480/zaden-kapak-jzzs-za-samsung-s4-minii9190

Заден капак DeTech Ultra Slim за Samsung S4/i9500
Заден капак DeTech Ultra Slim за Samsung S4/i9500, Тъмно Син
http://obiavidnes.com/obiava/83479/zaden-kapak-detech-ultra-slim-za-samsung-s4i9500

Заден капак DeTech Ultra Slim за Samsung S4/i9500
Заден капак DeTech Ultra Slim за Samsung S4/i9500, Цикламен
http://obiavidnes.com/obiava/83478/zaden-kapak-detech-ultra-slim-za-samsung-s4i9500

Заден капак DeTech Ultra Slim за Samsung S4 mini/i9190
Заден капак DeTech Ultra Slim за Samsung S4 mini/i9190, Бял
http://obiavidnes.com/obiava/83477/zaden-kapak-detech-ultra-slim-za-samsung-s4-minii9190

Заден капак DeTech Ultra Slim за Samsung S4 mini/i9190
Заден капак DeTech Ultra Slim за Samsung S4 mini/i9190, Лилав
http://obiavidnes.com/obiava/83476/zaden-kapak-detech-ultra-slim-za-samsung-s4-minii9190

Заден капак DeTech Ultra Slim за Samsung S4 mini/i9190
Заден капак DeTech Ultra Slim за Samsung S4 mini/i9190, Розов
http://obiavidnes.com/obiava/83475/zaden-kapak-detech-ultra-slim-za-samsung-s4-minii9190

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 групово или индивидуално .
Телефони за връзка : 0878 023 468 , 0892 976 509
http://obiavidnes.com/obiava/83474/garantirana-rabota-v-chehiya

Гарантирана работа в Чехия
Мъже , жени , семейства до 55 години за работа в Чехия като неквалифициран персонал на следните позиции : складове
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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 групово или индивидуално .
Телефони за връзка : 0878 023 468 , 0892 976 509
http://obiavidnes.com/obiava/83473/garantirana-rabota-v-chehiya

Заден капак DeTech Ultra Slim за Samsung S4 mini/i9190
Заден капак DeTech Ultra Slim за Samsung S4 mini/i9190, Сив
http://obiavidnes.com/obiava/83472/zaden-kapak-detech-ultra-slim-za-samsung-s4-minii9190

Заден капак DeTech Ultra Slim за Samsung S4 mini/i9190
Заден капак DeTech Ultra Slim за Samsung S4 mini/i9190, Тъмно Сив
http://obiavidnes.com/obiava/83471/zaden-kapak-detech-ultra-slim-za-samsung-s4-minii9190

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/61018/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/83470/tovarni-prevozi-s-bus

Заден капак DeTech Ultra Slim за Samsung S4 mini/i9190
Заден капак DeTech Ultra Slim за Samsung S4 mini/i9190, Тъмно Син
http://obiavidnes.com/obiava/83469/zaden-kapak-detech-ultra-slim-za-samsung-s4-minii9190

Заден капак DeTech Ultra Slim за Samsung S4 mini/i9190
Заден капак DeTech Ultra Slim за Samsung S4 mini/i9190, Цикламен
http://obiavidnes.com/obiava/83468/zaden-kapak-detech-ultra-slim-za-samsung-s4-minii9190
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Заден капак JZZS за Samsung S4/i9500 метал
Заден капак JZZS за Samsung S4/i9500 метал, златист
http://obiavidnes.com/obiava/83467/zaden-kapak-jzzs-za-samsung-s4i9500-metal

Заден капак JZZS за Samsung S4/i9500 метал
Заден капак JZZS за Samsung S4/i9500 метал, син
http://obiavidnes.com/obiava/83466/zaden-kapak-jzzs-za-samsung-s4i9500--metal

Заден капак JZZS за Samsung S4/i9500 метал
Заден капак JZZS за Samsung S4/i9500 метал, сребрист
http://obiavidnes.com/obiava/83465/zaden-kapak-jzzs-za-samsung-s4i9500-metal

Заден капак JZZS за Samsung S4/i9500 метал
Заден капак JZZS за Samsung S4/i9500 метал, черен
http://obiavidnes.com/obiava/83464/zaden-kapak-jzzs-za-samsung-s4i9500-metal

Мини УЛТРАЗВУКОВА ПЕРАЛНЯ- ПЕРЕ БЕЗПЛАТНО! **от 70 на 39 лв.
УЛТРАЗВУКОВА мини „ДЖОБНА” ПЕРАЛНЯ ЕVRО
** ПЕРЕ БЕЗПЛАТНО С УЛТРАЗВУК И “ВАРОВИКОВА ВОДА”!
** ДЖОБЕН РАЗМЕР: Ф70х18 мм., ТЕГЛО 230 гр. и МОЩНОСТ 15 W!
** НЕ ДЕФОРМИРА ТЪКАНИТЕ! ПРЕМАХВА ПЕТНАТА И МИРИЗМИТЕ!
** ИКОНОМИЯ НА ТОК, ВОДА, ОМЕКОТИТЕЛ, ПРАХ ЗА ПРАНЕ и др.
Мини ултразвуковата пералня е най-икономичната и безшумна за изпиране и дезинфекция на тъканите. Обединява
три съвременни технологии за максимална ефективност и качество на изпиране: ултразвукова обработка на тъканите,
магнитна на водата и нано-сребърна за 100% дезинфекция.
Предимство е, че ултразвукът прониква между влакната на тъканите и отстранява мръсотията не само на
повърхността, но почиства и вътрешността на тъканта. Изпира без механично въздействие (изтриване, мачкане и
износване) на дрехите, както е при традиционните скъпоструващи автоматични перални.
Изключително удобна за пране, почистване и дезинфекция на маратонки, гуменки, чанти, изделия от изкуствена кожа,
захабени мръсни и омаслени работни дрехи, бижута и много др,
Магнитната обработка на водата неутрализира вредното влияние на “твърдата варовикова вода” и благодарение на
съвременна нано-силвър технология се отделят милиарди сребърни йони, които 100% дезинфекцират тъканите. За пране
могат да се използват: легени, кофи, мивки, вани и др. Странно е, че при пране видимо не се забелязва кипене и движение
на водата, както вибрации и шум.
Препоръчително използване на мини пералнята: от пенсионери, млади майки, шофьори, студенти и др.
ПРЕДИМСТВА:
- съхранява цветовете и структурата на тъканите и напълно ги дезинфекцира (без необходимост от висока
температура);
- дрехите не се деформират и износват, тъй като липсва механично триене;
- невероятни икономии: на ток 99,9%; вода: 70% (само 10 л.); перилни препарати 60% и 100% на омекотител;
- изключително високо качество на изпиране и ефективност, като цената е десетки пъти по-ниска от класическите
перални;
- поради джобния формат и тегло само 230 гр. мини пералнята е много удобна при командировка, на вилата, почивка
на море и планина, екскурзии и пътешествия и т.н.;
- премахва петната и миризмите;
- пълна безопасност и безвредност при експлоатация (без шум и вибрации) и не изисква присъствие при пране.
ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ:
- форма кръгла с размери: Ф70х18 мм;
- напрежение: 220V, 50Hz;
- потребляема мощност: до 15 W; фактически пере безплатно!;
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- честота на акустични вибрации: 23kHz±2kHz;
- оптимално количество на пране: 1-2 кг.;
- оптимална температура на водата: 40-650С;
- минимална продължителност на изпиране: 40 мин.;
- максимално време на работа: без ограничение;
- тегло: 230 гр.;
ВИДЕОКЛИП:
http://youtu.be/shgxV4vgk_A - на руски
Гаранция 1 г. Произход: Китай,
ШОКОВО НАМАЛЕНИЕ НА ЦЕНАТА: от 70 на 39 лв.
ПОКУПКИ:
София, пазар БОРОВО, павилион 12
(срещу входа на супер Европа)
или по куриер Еконт Експрес; такса от офиса 4,10 лв., до адрес 6,10 лв.
и получаване на следващия ден, а до селища без офис такса 7,40 лв.
и получаване до три работни дни.
Ползва се намаление на куриерската такса -20%!
КОНТАКТИ:
0887/255 692; 02/855 26 35
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ ОНЛАЙН МАГАЗИНИ:
www.albo-bg.com
www.albobg.com
http://obiavidnes.com/obiava/83463/mini-ultrazvukova-peralnya--pere-bezplatno-ot-70-na-39-lv

Развъдник за Британска късокосместа котка
Развъдник"Fluffy Pearls"регистриран в международна организация НФФе(FIFe), Ви предлага чистокръвно британски
късокосмести котета от родители шампиони, които притежават дипломи и отличия.При напускане на развъдника
котетата ще са научени на хигиенни навици,ще са имунизирани,обезпаразитени, международен вет.паспорт(по желание
чип+родословие).Всички котета в развъдника са с добър нрав,при закупуването ще получите препоръки за отглеждане.За
допълнителни снимки посетете сайта на развъдника http://www.breedingcattery.eu
http://obiavidnes.com/obiava/83462/razvydnik-za-britanska-kysokosmesta-kotka

Късокосместо персийско котенце
Развъдник предлага на вашето внимание персийско късокосместо женско котенце от елитни родители.За повече
информация обадете се на тел: 0885246459. Всяко коте при напускане на развъдника има изградени хигиенни навици,
ваксинирано, обезпаразетено вътрешно и външно, социализирано, с добър нрав и препоръки при отглеждане.
http://obiavidnes.com/obiava/83461/kysokosmesto-persiysko-kotence

Персийско котенце колорпойнт със сини очи
Развъдник продава персийско котенце колорпойнт със сини очи.Котенце е гальовно и игриво, научено на хигиенни навици и
да точи нокти върху специални уреди. Всички котета с добър нрав,при закупуването ще получите препоръки за
отглеждане .тел: 0885246459
http://obiavidnes.com/obiava/83460/persiysko-kotence-kolorpoynt-sys-sini-ochi

Късокосместо сребристо женско коте
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Продавам късокосместо женско коте,цвят силвер таби.Котенце е здраво и игриво.Ще бъде приучена към котешка
тоалетна,да се храни и да остри ноктите си върху специални уреди,предназначени за това.При закупуване ще получите
съвети за правилното хранене,грижи и отглеждане на вашето котенце.За друга информация само на GSM:0885246459
http://obiavidnes.com/obiava/83459/kysokosmesto-srebristo-jensko-kote

Синьо клепоухо шотландче
Шотландско клепоухо късокосместо синьо женско коте,си търси грижовно семейство.От свойте породисти родители
той е получил отлични породни данни,активен и здрав.Ще бъде приучен към котешка тоалетна,да се храни и да остри
ноктите си върху специални уреди,предназначени за това.При закупуване ще получите съвети за правилното
хранене,грижи и отглеждане на вашето котенце.За друга информация само на GSM:0885246459
http://obiavidnes.com/obiava/83458/sinyo-klepouho-shotlandche

Шотландска клепоуха късокосместа
Продавам шотландско клепоухо късокосместо женско коте.От свойте породисти родители тя е получила отлични
породни данни.Котето е здраво и игриво, ще бъде научено на хигиенни навици, да точи нокти върху специални уреди.При
закупуване ще получите съвети за правилното хранене,грижи и отглеждане на вашето котенце.За друга информация
само на GSM:0885246459
http://obiavidnes.com/obiava/83457/shotlandska-klepouha-kysokosmesta

Тристаен апартамент, Лозенец
Отлично местоположение !!! ул. Криволак до ул. Света гора - в близост - детски градини, училища, удобен градски
транспорт. Малка тухлена кооперация от 1960г. , изцяло санирана /външна топлоизолация/ с отлично поддържани общи
части и заключващ се вход. Апартаментът е в добро състояние, ПВЦ дограма. ет. 1над висок партер /обезопасен/.
Състои се от: голям хол с портал към стая, балкон, преход към втора стая, кухня с остъклена тераса, баня, тоалетна.
мазе, таван. За повече информация и огледи: Деница:0877500407, Кристина: 0877500402
http://obiavidnes.com/obiava/83456/tristaen-apartament-lozenec

Заден капак за Samsung S3/i9300 DeTech
Заден капак за Samsung S3/i9300 DeTech, Зелен
http://obiavidnes.com/obiava/83455/zaden-kapak-za-samsung-s3i9300-detech

Български език за чужденци – корпоративно обучение
Езикова школа Абилити организира
чуждоезиково обучение по :
Български език за чужденци
гарантиращо бързо и качествено овладяване на езика .
- индивидуално и групово обучение по български език за чужденци с работни езици :
- английски
-френски
-немски
- руски
- сръбски
- хърватски
- словенски
Обучението обхваща всички нива – от начално (А1) до експертно( С2) .
В учебния процес вие не само ще учите български , но и ще се запознаете с бита и обичаите , особеностите и
народопсихологията на българите . Ще придобиете представа за общественото , културното , икономическото и
историческото развитие на България – всичко това е с цел да се постигне максимален комфорт за по- добра и бърза
адаптация в новата чуждо езикова среда .
Школа Абилити предлага собствена учебна система . Методиката , която предлагаме е актуална и съвременна . Тя е
базирана на комуникативния подход и логическото усвояване на необходимия лексикално – граматически и фонетичен
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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/83454/bylgarski-ezik-za-chujdenci--korporativno-obuchenie

Френски език първо ниво- за начинаещи
Езикова школа АБИЛИТИ организира обучение по Френски език първо ниво- за начинаещи индивидуално и в малки групи..
График на занятията : стобразно времето ба курсистите
В учебния план са включени аудио и видео уроци.
Продължителност :30 учебни часа – два месеца
Цена 210 лева В посоченага цена за курса са включени учебните материали .
Учебна система – Campus 1
Предлагаме работа в малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
Възможност за разсрочено плащане и различни видове отстъпки.
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
GSM 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/83453/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 .
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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/83452/angliyski-ezik--korporativno-obuchenie

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/83451/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/83450/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/83449/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt

СИГУРНА РАБОТА
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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/83448/sigurna-rabota

Ремонт на покриви в цялата страна.
Извършвани услуги:
- Ремонт на покриви
- Хидроизолация
- Пренареждане на керемиди
- Поставяне на хоризонтални и вертикални улуци
- Водосточни тръби
- Битумни керемиди
- Повдигане на тавански стай
- Изграждане на нови покривни конструкции
- Тенекеджийски услуги
- Измазване на капаци и комини
- На добра цена и гаранция
- Тел:0895460909
РАБОТИМ В ЦЯЛАТА СТРАНА!
http://obiavidnes.com/obiava/83447/remont-na-pokrivi-v-cyalata-strana

Заден капак за Samsung S3/i9300 DeTech. Лилав
Заден капак за Samsung S3/i9300 DeTech. Лилав
http://obiavidnes.com/obiava/83446/zaden-kapak-za-samsung-s3i9300-detech-lilav

Превод на/от над 30 езика и легализация на дипломи
Лицензирана агенция за преводи и легализации Нов Век предлага преводи на техническа документация, правни,
медицински, икономически, художествени текстове и др. Заверки на преводи на документи от чужбина в МВнР и
ЛЕГАЛИЗАЦИЯ на дипломи, академични справки, нотариални актове, медицински документи,свидетелства за съдимост,
съдебни решения и други във всички държавни институции и чуждестранни посолства в Република България.
гр. София, бул. Васил Левски 1Б
тел: 02 49 00 756
моб.тел.: 0895 60 71 50
E - mail: sofia@nov-vek.org
Уеб страница: www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/83445/prevod-naot-nad-30-ezika-i-legalizaciya-na-diplomi

Частен Детектив-Детективска Агенция Фокс-Ловеч,Троян,Габрово,Карлово
Детективска Агенция Фокс с пълна гама детективски услуги за частни лица и фирми.Бързина,точност,ефективност!
Частни детективи - 24 ч.Гарантира 100% Дискретно разследване!
Професионални детективски услуги на територията на България и ЕС
- Безплатни консултации
- Разкриване и доказване на изневери
- Фирмени проучвания
- Консултации на фирми относно сигурността
- Установяване и издирване на лица
- Частен детектив - Разследване
- Справки на лица, автомобили, телефони и др.
- Издирване на биологични родители
- "Откриване" на скрити микрофони и камери в жилища, автомобили, офиси и др.
- Проверка на телефони и компютри за вграден в тях шпионски софтуер
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- GPS системи за проучване и установяване
- Други ефективни детективски услуги !
Дискретността на проведения разговор или разследване е гарантирана
от нашите Частни Детективи.
За контакти:
GSM: 0888400413,0897024504,0879527229
e-mail: detective-fox@infojoker.bg
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/83444/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-foks-lovechtroyangabrovokarlovo

Детективск
Детективска Агенция Фокс с пълна гама детективски услуги за частни лица и фирми.Бързина,точност,ефективност!
Частни детективи - 24 ч.Гарантира 100% Дискретно разследване!
Професионални детективски услуги на територията на България и ЕС
- Безплатни консултации
- Разкриване и доказване на изневери
- Фирмени проучвания
- Консултации на фирми относно сигурността
- Установяване и издирване на лица
- Частен детектив - Разследване
- Справки на лица, автомобили, телефони и др.
- Издирване на биологични родители
- "Откриване" на скрити микрофони и камери в жилища, автомобили, офиси и др.
- Проверка на телефони и компютри за вграден в тях шпионски софтуер
- GPS системи за проучване и установяване
- Други ефективни детективски услуги !
Дискретността на проведения разговор или разследване е гарантирана
от нашите Частни Детективи.
За контакти:
GSM: 0888400413,0897024504,0879527229
e-mail: detective-fox@infojoker.bg
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/83443/detektivska-agenciya-foks-chasten-detektiv-burgasnesebyrpomorieslynchev-brya

Заден капак за Samsung S3/i9300 DeTech
Заден капак за Samsung S3/i9300 DeTech, Сив
http://obiavidnes.com/obiava/83442/zaden-kapak-za-samsung-s3i9300-detech

SEO оптимизация
Професионална SEO оптимизация и изработка на сайт
http://obiavidnes.com/obiava/83441/seo-optimizaciya

Заден капак за Samsung S3/i9300 DeTech
Заден капак за Samsung S3/i9300 DeTech, Син
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http://obiavidnes.com/obiava/83440/zaden-kapak-za-samsung-s3i9300-detech

Заден капак за Samsung S3/i9300 DeTech
Заден капак за Samsung S3/i9300 DeTech, Цикламен
http://obiavidnes.com/obiava/83439/zaden-kapak-za-samsung-s3i9300-detech

Алкомет АД
Техническо фолио, както и голямо разнообразие от обработени алуминиеви сплави и продукти от горещо пресован
алуминий произвежда за страната и за износ Алкомет. Устойчиви горещо пресовани профили, пръти и тръби за
промишлеността. За кореспонденция: Шумен, 054 858 601, www.alcomet.eu.
http://obiavidnes.com/obiava/83438/alkomet-ad

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНА
ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
ИЗКУПУВАНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , АД ,
ЕАД и Събирателни Дружества !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
Освобождаваме от Длъжност и Солидарна Отговорност за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата !
Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост, съдебни
изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС,
ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител
, Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и
ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи !
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
noveconsultvt.blogspot.com
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
http://obiavidnes.com/obiava/83437/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas

Страница 73/100

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

29.06.2014

ТЪРГОВСКО ПРАВО - "КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ ! ОСВОБОЖДАВАМЕ
ОТ СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !
ИЗКУПУВАНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , АД ,
ЕАД и Събирателни Дружества !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
Освобождаваме от Длъжност и Солидарна Отговорност за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата !
Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост, съдебни
изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС,
ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител
, Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и
ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи !
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
noveconsultvt.blogspot.com
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
http://obiavidnes.com/obiava/83436/tyrgovsko-pravo---kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarna-o

КУПУВАМЕ БИЗНЕС - ФИРМИ
ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.

СЪС

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

И

ОСВОБОЖДАВАМЕ

ОТ

ИЗКУПУВАНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , АД ,
ЕАД и Събирателни Дружества !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
Освобождаваме от Длъжност и Солидарна Отговорност за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата !
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Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост, съдебни
изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС,
ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител
, Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и
ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи !
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
noveconsultvt.blogspot.com
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
http://obiavidnes.com/obiava/83435/kupuvame-biznes---firmi-sys-zadyljeniya-i-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

Заден капак за Samsung S3 mini/i8190 DeTech
Заден капак за Samsung S3 mini/i8190 DeTech, Зелен
http://obiavidnes.com/obiava/83434/zaden-kapak-za-samsung-s3-minii8190-detech

Мини УЛТРАЗВУКОВА ПЕРАЛНЯ- ПЕРЕ БЕЗПЛАТНО! **от 70 на 39 лв.
УЛТРАЗВУКОВА мини „ДЖОБНА” ПЕРАЛНЯ ЕVRО
** ПЕРЕ БЕЗПЛАТНО С УЛТРАЗВУК И “ВАРОВИКОВА ВОДА”!
** ДЖОБЕН РАЗМЕР: Ф70х18 мм., ТЕГЛО 230 гр. и МОЩНОСТ 15 W!
** НЕ ДЕФОРМИРА ТЪКАНИТЕ! ПРЕМАХВА ПЕТНАТА И МИРИЗМИТЕ!
** ИКОНОМИЯ НА ТОК, ВОДА, ОМЕКОТИТЕЛ, ПРАХ ЗА ПРАНЕ и др.
Мини ултразвуковата пералня е най-икономичната и безшумна за изпиране и дезинфекция на тъканите. Обединява
три съвременни технологии за максимална ефективност и качество на изпиране: ултразвукова обработка на тъканите,
магнитна на водата и нано-сребърна за 100% дезинфекция.
Предимство е, че ултразвукът прониква между влакната на тъканите и отстранява мръсотията не само на
повърхността, но почиства и вътрешността на тъканта. Изпира без механично въздействие (изтриване, мачкане и
износване) на дрехите, както е при традиционните скъпоструващи автоматични перални.
Изключително удобна за пране, почистване и дезинфекция на маратонки, гуменки, чанти, изделия от изкуствена кожа,
захабени мръсни и омаслени работни дрехи, бижута и много др,
Магнитната обработка на водата неутрализира вредното влияние на “твърдата варовикова вода” и благодарение на
съвременна нано-силвър технология се отделят милиарди сребърни йони, които 100% дезинфекцират тъканите. За пране
могат да се използват: легени, кофи, мивки, вани и др. Странно е, че при пране видимо не се забелязва кипене и движение
на водата, както вибрации и шум.
Препоръчително използване на мини пералнята: от пенсионери, млади майки, шофьори, студенти и др.
ПРЕДИМСТВА:
- съхранява цветовете и структурата на тъканите и напълно ги дезинфекцира (без необходимост от висока
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температура);
- дрехите не се деформират и износват, тъй като липсва механично триене;
- невероятни икономии: на ток 99,9%; вода: 70% (само 10 л.); перилни препарати 60% и 100% на омекотител;
- изключително високо качество на изпиране и ефективност, като цената е десетки пъти по-ниска от класическите
перални;
- поради джобния формат и тегло само 230 гр. мини пералнята е много удобна при командировка, на вилата, почивка
на море и планина, екскурзии и пътешествия и т.н.;
- премахва петната и миризмите;
- пълна безопасност и безвредност при експлоатация (без шум и вибрации) и не изисква присъствие при пране.
ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ:
- форма кръгла с размери: Ф70х18 мм;
- напрежение: 220V, 50Hz;
- потребляема мощност: до 15 W; фактически пере безплатно!;
- честота на акустични вибрации: 23kHz±2kHz;
- оптимално количество на пране: 1-2 кг.;
- оптимална температура на водата: 40-650С;
- минимална продължителност на изпиране: 40 мин.;
- максимално време на работа: без ограничение;
- тегло: 230 гр.;
ВИДЕОКЛИП:
http://youtu.be/shgxV4vgk_A - на руски
Гаранция 1 г. Произход: Китай,
ШОКОВО НАМАЛЕНИЕ НА ЦЕНАТА: от 70 на 39 лв.
ПОКУПКИ:
София, пазар БОРОВО, павилион 12
(срещу входа на супер Европа)
или по куриер Еконт Експрес; такса от офиса 4,10 лв., до адрес 6,10 лв.
и получаване на следващия ден, а до селища без офис такса 7,40 лв.
и получаване до три работни дни.
Ползва се намаление на куриерската такса -20%!
КОНТАКТИ:
0887/255 692; 02/855 26 35
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ ОНЛАЙН МАГАЗИНИ:
www.albo-bg.com
www.albobg.com
http://obiavidnes.com/obiava/83433/mini-ultrazvukova-peralnya--pere-bezplatno-ot-70-na-39-lv

Детективска Агенция Аякс Частен Детектив-0888112075-Бургас
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
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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/83432/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888112075-burgas

Заден капак за Samsung S3 mini/i8190 DeTech
Заден капак за Samsung S3 mini/i8190 DeTech, Лилав
http://obiavidnes.com/obiava/83431/zaden-kapak-za-samsung-s3-minii8190-detech

Мрежа против насекоми с магнити
Мрежа против насекоми с магнити
за врати, с размери 100/200см.
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 200 см
- Магнитна лента
- Кабарчета
-двустранно залепващи лепенки
-Цвят черен
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/83430/mreja-protiv-nasekomi-s-magniti

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
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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/83429/terapevtichen-aparat-za-povliyavane-na-diskopatii

Турмалинов Колан-Турмалинова яка,наколенки и нараменник
Турмалинов Колан-Турмалинова яка,наколенки и нараменник
Турмалинов Колан е създаден по японска технология с използването на турмалинови кристали,
постоянни магнити, бамбукови въглища и органичен германий. Те са имплантирани в трислойна структура на специална
тъкан,
изградена от високотехнологични полимерни влакна. Коланът идеално поддържа кръста
Турмалинов Колан -29 лв
Турмалинова яка -15 лв
Турмалинови наколенки -29 лв
Турмалинов нараменник -29 лв
Турмалинов налакътник -29 лв
Ефективно подпомага при:

• Болка и схващане в областта на шията
• Болки в раменете и горната част на гърба
• Стрес, напрежение, тежка умствена работа
• Шипове, ревматизъм, плексит
• Главоболие, простуда, настинка, умора
• Световъртеж
• Втрисане
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/83428/turmalinov-kolan-turmalinova-yakanakolenki-i-naramennik

2 бр очила за нощно и дневно шофиране HD Vision
2 бр очила за нощно и дневно шофиране HD Vision
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2 бр очила за нощно и дневно шофиране HD Vision WrapArounds
HD Vision & NightVision - 2 чифта очила за перфектна видимост на пътя! Шофирате, четете или играете голф тези
очила ще ви направят свидетели на изцяло ново преживяване!
Тегло - 0.200 кг.HD NightVision - очила за нощно шофиране
Изработени специално за акцентиране върху релефите. Подобряват визуалния комфорт по време на шофиране и
допринасят за отчетливото разпознаване на обектите, за перфектна яснота през нощта.
Намаляват вероятността от заслепяване, причинено от фарове и улично осветление.
Подобряват видимостта при здрач и при лоши атмосферни условия.
Прилягат добре, могат да се носят върху диоптрични очила.
Комбиниран модел с широки стъкла и с малки отстрани, от жълт акрил.Рамка от пластмаса.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/83427/2-br-ochila-za-noshtno-i-dnevno-shofirane-hd-vision

Масажна кушетка MSG-PRO 2 Двусекционна
Масажна кушетка MSG-PRO 2 Двусекционна
Кушетки за масаж "MSG-PRO" Цвят черен,бежов,кремав,кафяв,лилав,червен,розов и оранжев
Кушетки за масаж "MSG-PRO" - перфектното съотношение между качество и цена!

Масажните легла "Ем Си Джи ПРО Стандарт 2" се предлагат в следните цветове: кремав, бежов, черен, червен, кафяв,
розов, оранжев и лилав.
Професионална преносима кушетка за масаж "MSG-PRO Standard 2" - здрава, лесна за употреба, изключително
комфортна и удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас! Кушетката е подходяща както за всички видове
масажни и козметични процедури,
така и за иглотерапевтични и татуировъчни сеанси.
Красивата дървена рамка на козметичната кушетка, изработена от твърдата дървесина на германски европейски бук,
осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и предотвратява
възможността
от появата на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MSG-PRO :
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.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
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O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 20 см
O Тегло: 15 кг
Преносимата масажна кушетката "Ем Си Джи ПРО Стандарт 2" 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.
http://obiavidnes.com/obiava/83426/masajna-kushetka-msg-pro-2-dvusekcionna

Заден капак за Samsung S3 mini/i8190 DeTech
Заден капак за Samsung S3 mini/i8190 DeTech, Сив
http://obiavidnes.com/obiava/83425/zaden-kapak-za-samsung-s3-minii8190-detech

0887232146,финни шпакловки,гипсови шпакловки,латекс,топлоизолация,обръщане покрай pvc
дограма и врат
0887232146фини
шпакловки,гипсова шпакловка,латекс,топлоизолация,обръщане покрай pvc
дограма ли измазване с поставияне на лайсни,гипсова мазилка,пръскана
мазилка,влачена мазилка,минерална мазилка,пръскана мазилка и
др.замазки,зидария,бързо,корекно,качеството си личи на момента,гарантирана корекност.0887232146
http://obiavidnes.com/obiava/83424/0887232146finni-shpaklovkigipsovi-shpaklovkilatekstoploizolaciyaobryshtane-pokra

Заден капак за Samsung S3 mini/i8190 DeTech
Заден капак за Samsung S3 mini/i8190 DeTech, Син
http://obiavidnes.com/obiava/83423/zaden-kapak-za-samsung-s3-minii8190-detech

Заден капак за Samsung S3 mini/i8190 DeTech
Заден капак за Samsung S3 mini/i8190 DeTech, Цикламен
http://obiavidnes.com/obiava/83422/zaden-kapak-za-samsung-s3-minii8190-detech

8" (20.32cm) Lenovo IdeaTab A8-50 (59407800)
8" (20.32cm) Lenovo IdeaTab A8-50 (59407800), бял, GPS, IPS екран, четириядрен Mediatek 1.3GHz, 1GB RAM, 16GB
вградена памет, bluetooth, microUSB, Android, 2 г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/83421/8-2032cm-lenovo-ideatab-a8-50-59407800

Заден протектор DeTech за SAMSUNG GALAXY Fame S6810 с картинка
Заден протектор DeTech за SAMSUNG GALAXY Fame S6810 с картинка
http://obiavidnes.com/obiava/83362/zaden-protektor-detech-za-samsung-galaxy-fame-s6810-s-kartinka

Заден протектор DeTech за SAMSUNG GALAXY Fame S6810 с картинка
Заден протектор DeTech за SAMSUNG GALAXY Fame S6810 с картинка
http://obiavidnes.com/obiava/83361/zaden-protektor-detech-za-samsung-galaxy-fame-s6810-s-kartinka-

Заден протектор DeTech за SAMSUNG GALAXY Fame S6810 с картинка
Заден протектор DeTech за SAMSUNG GALAXY Fame S6810 с картинка
http://obiavidnes.com/obiava/83360/zaden-protektor-detech-za-samsung-galaxy-fame-s6810-s-kartinka-
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Заден протектор DeTech за SAMSUNG GALAXY NOTE 2/N7100 с картинка
Заден протектор DeTech за SAMSUNG GALAXY NOTE 2/N7100 с картинка
http://obiavidnes.com/obiava/83359/zaden-protektor-detech-za-samsung-galaxy-note-2n7100-s-kartinka

Заден протектор DeTech за SAMSUNG GALAXY NOTE 2/N7100 с картинка
Заден протектор DeTech за SAMSUNG GALAXY NOTE 2/N7100 с картинка
http://obiavidnes.com/obiava/83358/zaden-protektor-detech-za-samsung-galaxy-note-2n7100-s-kartinka

Заден протектор DeTech за SAMSUNG GALAXY NOTE 2/N7100 с картинка
Заден протектор DeTech за SAMSUNG GALAXY NOTE 2/N7100 с картинка
http://obiavidnes.com/obiava/83357/zaden-protektor-detech-za-samsung-galaxy-note-2n7100-s-kartinka

Заден протектор DeTech за SAMSUNG GALAXY NOTE 2/N7100 с картинка
Заден протектор DeTech за SAMSUNG GALAXY NOTE 2/N7100 с картинка
http://obiavidnes.com/obiava/83356/zaden-protektor-detech-za-samsung-galaxy-note-2n7100-s-kartinka

Товарни превози k
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/83420/tovarni-prevozi-k

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/59413/tovarni-prevozi-s-bus-do-1500-kg

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/60969/tovarni-prevozi-s-bus-do-1500-kg
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Евтин превоз
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/83419/evtin-prevoz

Обувки от comfort-obuvki.com
Comfort-obuvki.com е интернет магазин предлагащ най-новите модели обувки, на цени директно от производител.
Изберете своите немски обувки сега!
http://obiavidnes.com/obiava/83418/obuvki-ot-comfort-obuvkicom

Заден протектор DeTech за SAMSUNG GALAXY NOTE 2/N7100 с картинка
Заден протектор DeTech за SAMSUNG GALAXY NOTE 2/N7100 с картинка
http://obiavidnes.com/obiava/83355/zaden-protektor-detech-za-samsung-galaxy-note-2n7100-s-kartinka

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/83417/0882551735kachestven-i-korekten-remont-na-vashiya-domofisvhod

Заден протектор DeTech за SAMSUNG GALAXY NOTE 2/N7100 с картинка
Заден протектор DeTech за SAMSUNG GALAXY NOTE 2/N7100 с картинка
http://obiavidnes.com/obiava/83353/zaden-protektor-detech-za-samsung-galaxy-note-2n7100-s-kartinka

обувки от Спортмода
Спортмода е оналйн магазин за обувки, кецове и маратонки, с много бързо развиващ се бизнес из цялата страна.
Фирмата предлага маратонки и кецове на най-известните компании като Адидас,Найк, Асикс и други. Заповядайте
онлайн при нас и изберете своя модел.
http://obiavidnes.com/obiava/83416/obuvki-ot-sportmoda

Чехия - спешен подбор на персонал
Мъже , жени , семейства до 55 години за работа в Чехия – складови работници , персонал за перални помещения , за
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пакетиране и сортиране на хранителни и нехранителни продукти , за цехове и заводи , шоколадова и бисквитена фабрики
, опаковане на салфетки , мокри кърпи , детски играчки , почистващ персонал . Майстори строители , общи работници ,
заварчици ( електрод , CO2 , аргон ) , шлосери. Над 20 вида работни позиции . Заплата от 700 – 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/83415/chehiya---speshen-podbor-na-personal

Заден протектор DeTech за SAMSUNG GALAXY NOTE 2/N7100 с картинка
Заден протектор DeTech за SAMSUNG GALAXY NOTE 2/N7100 с картинка
http://obiavidnes.com/obiava/83352/zaden-protektor-detech-za-samsung-galaxy-note-2n7100-s-kartinka

Само сега лятна промоция на Редуктан!!!
ХАПЧЕТА ЗА ОТСЛАБВАНЕ РЕДУКТАН – Гарантирано ефикасен начин за бързо отслабване. Нашият продукт за
редукция на теглото е оръжието за борба с излишните килограми - без диети, без йо-йо ефект.
Вече не е нужно да губите времето си във фитнес залата или да гладувате, за да постигнете желаното от вас тегло.
Ние ви предлагаме лесен, бърз и ефективен начин за перфектна фигура. Вземете нашия изцяло натурален продукт за
бързо отслабване и сами ще се убедите в резултата.
За повече информация: http://www.reductan.com/
http://obiavidnes.com/obiava/83414/samo-sega-lyatna-promociya-na-reduktan

Заден протектор DeTech за SAMSUNG GALAXY NOTE 2/N7100 с картинка
Заден протектор DeTech за SAMSUNG GALAXY NOTE 2/N7100 с картинка
http://obiavidnes.com/obiava/83351/zaden-protektor-detech-za-samsung-galaxy-note-2n7100-s-kartinka

От 01.07 - КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ 1-ниво в Център МАКСИМА
Курсът включва работа с WINDOWS, WORD, EXСEL, INTERNET) в рамките на 50 учебни часа.
Като Център за професионално обучение ние притежаваме висок стандарт на преподаване, съобразено със
съвременните постижения в компютърните технологии и осигурено от квалифицирани преподаватели в съвременна
учебна база.
Обучаваме Ви в МАЛКИ ГРУПИ (3-4 човека).
Избирате УДОБЕН ГРАФИК – сутрешни, дневни, вечерни и съботно-неделни занятия.
Предлагаме и ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ, изцяло съобразено с вашите потребности, интензитет на обучение и
ангажираност.
След положен тест в края на обучението издаваме ЛЕГИТИМНО УДОСТОВЕРЕНИЕ (лицензирано от МОН). Център за
образование и наука Максима е одобрен като доставчик за обучение по Оперативна програма ,,Аз мога повече”!
Възможност за РАЗСРОЧЕНО ПЛАЩАНЕ на таксата, при това без оскъпяване!
ОТДЕЛЕТЕ ВРЕМЕ ЗА СЕБЕ СИ И СВОЯТА КВАЛИФИКАЦИЯ!
Една нова компетенция може да промени живота Ви и да отвори нови възможности пред Вас!
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/
тел. 042/ 23 05 86 ; Мобилен: 0893 55 65 50
Skype: naukastz
E-mail: nauka_stz@abv.bg
Web address: http://obrazovanienaukastz.alle.bg/
http://center-maxima.com/
http://obiavidnes.com/obiava/83413/ot-0107---kompyutyrna-gramotnost-1-nivo-v-centyr-maksima
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Заден протектор DeTech за SAMSUNG GALAXY NOTE 2/N7100 с картинка
Заден протектор DeTech за SAMSUNG GALAXY NOTE 2/N7100 с картинка
http://obiavidnes.com/obiava/83350/zaden-protektor-detech-za-samsung-galaxy-note-2n7100-s-kartinka

УПОТРЕБЯВАНИ ПОДОПОЧИСТВАЩИ МАШИНИ HAKO 450/530
ako B 450/530
Технически параметри:
Брой четки 1
Диаметър на четката /mm/ 530
Скорост на четката r.p.m. 160
Ниво на шума dB(A)20
http://obiavidnes.com/obiava/83412/upotrebyavani-podopochistvashti-mashini-hako-450530

Машина под наем за пране на килими, мокети, меки подови настилки
Машина под наем за пране и подсушаване на мокети, тапицерии,
столове, мека мебел и килими.
Машината е окомплектована с всички видове накрайници за почистване
на всякакви видове меки повърхности.
Почистете и изперете изгодно, качествено и бързо.
Можем да Ви доставим машината на адрес,обучим и предложим подходящ препарат и вземем след приключване на
наема.
http://obiavidnes.com/obiava/83411/mashina-pod-naem-za-prane-na-kilimi-moketi-meki-podovi-nastilki

Седлова подопочистваща машина под наем
Машина със седлово управление с много голяма производителност.Напълно автоматизирана и удобна за работа от
непрофесионалисти.Ние Ви доставяме машината на адрес,обучаваме и съветваме за най добрият метод на почистване и
вземаме когато свърши периода на наем.Предлагаме за всчкакъв период на наем според Вашите нужди.Машината
разтърква,след което изсмуква.Подходяща за големи площи с голяма замърсеност.
http://obiavidnes.com/obiava/83410/sedlova-podopochistvashta-mashina-pod-naem

Бързо отслабване с Липовон
БЪРЗО ОТСЛАБВАНЕ със завидна лекота! Просто се усмихнете, защото решението вече е налице – НАТУРАЛНИЯ
ПРОДУКТ ЛИПОВОН!
Стига сте си губили времето и усилията с тежките тренировки във фитнес залата, спрете вредните и продължителни
диети, от които имате само краткотраен и несигурен ефект след дълготрайно изтощение на вашето тяло. Всички
знаем, че недохранването, което сте прилагали месец след месец е вредно за вашият организъм. Но с нашия уникален
продукт за бързо отслабване Липовон, бързо бихте могли да отслабнете и да подобрите своята фигура.
За повече информация: http://www.lipovon-bg.com/
http://obiavidnes.com/obiava/83409/byrzo-otslabvane-s-lipovon

Заден протектор DeTech за SAMSUNG GALAXY NOTE 2/N7100 с картинка
Заден протектор DeTech за SAMSUNG GALAXY NOTE 2/N7100 с картинка
http://obiavidnes.com/obiava/83346/zaden-protektor-detech-za-samsung-galaxy-note-2n7100-s-kartinka

Сатурн 2 ООД
Фирма „Сатурн 2” ООД е специализирана в областта на електроинсталациите, като предлага на своите клиенти
проектиране, изграждане и поддръжка на силнотокови и слаботокови електрически инсталации. С извършването на
тези услуги, фирмата гарантира качеството на изградените инсталации, както и следгаранционна поддръжка на
обслужените обекти.
http://obiavidnes.com/obiava/83408/saturn-2-ood
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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/83407/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/83406/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/83405/video-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientsk

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/83404/3d-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/83403/3d-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/83402/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

Заден протектор DeTech за SAMSUNG GALAXY S4 mini с картинка
Заден протектор DeTech за SAMSUNG GALAXY S4 mini с картинка
http://obiavidnes.com/obiava/83345/zaden-protektor-detech-za-samsung-galaxy-s4-mini-s-kartinka-
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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/83401/korporativno-obuchenie-po-angliyski-bylgarski--nemski--ruski

Болгарский язык для иностранцев
Школа иностранных языков АБИЛИТИ организует индивидуальное и групповое обучение по болгарскому языку для
русскоговорящих . Обучение проводится на русском языке. Наши занимания от начального уровня (А1) до уровня эксперта
(С2).
Если Вы ведете бизнес в Болгарии, купили недвижимость, ездите на отдых, то обязательно нужно говорить на
болгарском .
В процессе обучения на курсах болгарского языка Вы сможете не только изучить язык, но и познакомиться с
особенностями, нравом и бытом болгарского народа.
Интересно изучать язык, с которым есть общий алфавит и в котором слова читаются так же, как у русского, но имеют
другое значение.
На курсах происходит ознакомление курсистов с общественными, культурными, экономическими и историческими
реалиями Болгарии, с целью максимально комфортной и быстрой адаптации в языковой среде.
Для обучения Вам не надо покупать учебник , т.к. наша школа предлагает свою систему обучения и методику.
Наша методика , которая предлагаем -очень современяя и актуальная . Она
заключается в совмещении коммуникативного подхода с логическим и естественным освоением необходимого
лексико-грамматического и фонетического материала .
Обучение предусматривает комплекс аспектов:
Грамматика
Фонетика
Практика речи
Чтение
Аудирование
При индивидуальном обучении, методика выстраивается с учетом Ваших пожеланий. Индивидульное обучение может
проводиться в офисе курсиста в удобное для Вас время.
Школа Абилити предлагает несколько программ обучения на курсах болгарского языка:
общий курс болгарского
курс делового болгарского
разговорный курс для усовершенствования навыков владения болгарским языком .
Длительность каждого уровня обучения 20 академических часов (2 месяца).
По окончании программы выдается свидетельство, с указанием курса и количества часов.
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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/83400/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/83399/angliyski-nemski--frenski--ruski--grupovo-i-individualno

Заден протектор DeTech за SAMSUNG GALAXY S4 mini с картинка
Заден протектор DeTech за SAMSUNG GALAXY S4 mini с картинка
http://obiavidnes.com/obiava/83344/zaden-protektor-detech-za-samsung-galaxy-s4-mini-s-kartinka-

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ХАМЕЛЕОН
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 ,
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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/83398/detektivska-agenciya-hameleon

Заден протектор DeTech за SAMSUNG GALAXY S4 mini с картинка
Заден протектор DeTech за SAMSUNG GALAXY S4 mini с картинка
http://obiavidnes.com/obiava/83339/zaden-protektor-detech-za-samsung-galaxy-s4-mini-s-kartinka-

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/83397/detektivska-agenciya-avalon-24ch-diskretni-detektivski-uslugi

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/83338/zaden-protektor-detech-za-samsung-galaxy-s-iii-mini-i8190-s-kartinka

ТЪРГОВСКО ПРАВО - "КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ ! ОСВОБОЖДАВАМЕ
ОТ СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !
ИЗКУПУВАНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , АД ,
ЕАД и Събирателни Дружества !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
Освобождаваме от Длъжност и Солидарна Отговорност за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата !
Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост, съдебни
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изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС,
ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител
, Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и
ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи !
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
noveconsultvt.blogspot.com
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
http://obiavidnes.com/obiava/83396/tyrgovsko-pravo---kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarna-o

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНА
ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
ИЗКУПУВАНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , АД ,
ЕАД и Събирателни Дружества !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
Освобождаваме от Длъжност и Солидарна Отговорност за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата !
Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост, съдебни
изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС,
ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител
, Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и
ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи !
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
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гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
noveconsultvt.blogspot.com
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
http://obiavidnes.com/obiava/83395/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas

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/83394/kursove-i--individualni-uroci-za-kandidat-studenti-po-himiya-i-biologiya

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/83337/zaden-protektor-detech-za-samsung-galaxy-s-iii-mini-i8190-s-kartinka

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/83393/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/83392/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/83391/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!
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http://obiavidnes.com/obiava/83390/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/83389/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/83388/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/83387/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/83386/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!
http://obiavidnes.com/obiava/83385/trening-izpiti-za-matura-i-kandidatstvane-sled-7-i-12-klas

Кариерно консултиране за избор на професия и направление за развитие
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/83384/karierno-konsultirane-za-izbor-na-profesiya-i-napravlenie-za-razvitie

INVESTCONSULT GROUP-Перфектно юридическо съдействие на фирми със задължения.
INVESTCONSULT GROUP-Оказваме съдействие за Изкупуване и прехвърляне на фирми със задължения.Безплатни
юридически консултации.
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 нов собственик на Вашата фирма , ново седалище и адрес за кореспонденция - извършваме пълна промяна по
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обстоятелствата.
Прехвърляне на акции, дружествени дялове и търговски предприятия;
Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
Освобождаваме Ви от финансова,Юридическа и Солидарна отговорност.
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
За повече информация за услугите които предлагаме-ЮРИДИЧЕСКИ СЧЕТОВОДНИ И БИЗНЕС УСЛУГИ на сайта
ниhttp://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/83383/investconsult-group-perfektno-yuridichesko-sydeystvie-na-firmi-sys-zadyljeniya

INVESTCONSULT GROUP-КУПУВАМЕ БИЗНЕС
INVESTCONSULT GROUP-Оказваме съдействие за Изкупуване и прехвърляне на фирми със задължения.Безплатни
юридически консултации.
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 нов собственик на Вашата фирма , ново седалище и адрес за кореспонденция - извършваме пълна промяна по
обстоятелствата.
Прехвърляне на акции, дружествени дялове и търговски предприятия;
Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
Освобождаваме Ви от финансова,Юридическа и Солидарна отговорност.
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
За повече информация за услугите които предлагаме-ЮРИДИЧЕСКИ СЧЕТОВОДНИ И БИЗНЕС УСЛУГИ на сайта
ниhttp://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/83382/investconsult-group-kupuvame-biznes

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/83336/zaden-protektor-detech-za-samsung-galaxy-s-iii-mini-i8190-s-kartinka

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/83335/zaden-protektor-detech-za-samsung-galaxy-s-iii-mini-i8190-s-kartinka

Заден протектор DeTech за SAMSUNG GALAXY S III mini i8190 с картинка
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Заден протектор DeTech за SAMSUNG GALAXY S III mini i8190 с картинка
http://obiavidnes.com/obiava/83332/zaden-protektor-detech-za-samsung-galaxy-s-iii-mini-i8190-s-kartinka

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/83331/zaden-protektor-detech-za-samsung-galaxy-s-iii-mini-i8190-s-kartinka

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/83329/zaden-protektor-detech-za-samsung-galaxy-s-iii-mini-i8190-s-kartinka-

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/83328/zaden-protektor-detech-za-samsung-galaxy-s-iii-minii8190-s-kartinka-

"КУПУВАМЕ" ЕООД, ООД, СД, АД, ЕАД със ЗАДЪЛЖЕНИЯ и ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ
ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
ИЗКУПУВАНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , АД ,
ЕАД и Събирателни Дружества !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
Освобождаваме от Длъжност и Солидарна Отговорност за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата !
Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост, съдебни
изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС,
ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител
, Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и
ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи !
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
noveconsultvt.blogspot.com
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Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
http://obiavidnes.com/obiava/83381/kupuvame-eood-ood-sd-ad-ead-sys-zadyljeniya-i-osvobojdavame-ot-otgovornost-

ТЪРГОВСКО ПРАВО - "КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ ! ОСВОБОЖДАВАМЕ
ОТ СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !
ИЗКУПУВАНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , АД ,
ЕАД и Събирателни Дружества !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
Освобождаваме от Длъжност и Солидарна Отговорност за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата !
Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост, съдебни
изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС,
ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител
, Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и
ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи !
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
noveconsultvt.blogspot.com
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
http://obiavidnes.com/obiava/83380/tyrgovsko-pravo---kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarna-o

КУПУВАМЕ БИЗНЕС - ФИРМИ
ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.

СЪС

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

И

ОСВОБОЖДАВАМЕ

ОТ

ИЗКУПУВАНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , АД ,
ЕАД и Събирателни Дружества !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
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Освобождаваме от Длъжност и Солидарна Отговорност за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата !
Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост, съдебни
изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС,
ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител
, Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и
ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи !
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
noveconsultvt.blogspot.com
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
http://obiavidnes.com/obiava/83379/kupuvame-biznes---firmi-sys-zadyljeniya-i-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

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/68250/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
http://www.prevozi.tk
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http://obiavidnes.com/obiava/83378/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/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/82683/tovarni-prevozi-s-bus

Евтин превоз
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/83377/evtin-prevoz

Работа в Чехия
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. Телефон за контакт: 0896598261
http://obiavidnes.com/obiava/83376/rabota-v-chehiya

работници за Чехия
Работа за мъже,жени и семейства до 55 год.
з-д за кис.мляко "Данон", месокомбинат, пекарна, з-д за шоколад, склад
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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. Телефон за контакт:
0876502330
http://obiavidnes.com/obiava/83375/rabotnici-za-chehiya

кана за жива и мъртва вода
Обикновената чешмяна вода е неутрална. Пълна е с примеси, като хлор, флуор, тежки метали, котлен камък
причинявщ камъни в бъбреците и жлъчката и много други заболявания. Като цяло водата по търбопроводите
разболява, отслабва имунната система. Хлорът в нея също, а освен това и подтиска и отслабва мозъчните
функции.
Какво прави електрическият активатор за ВОДА?
1. На електролитен принцип водата бива разделена от неутрална на жива и мъртва.
2. Живата Вода действа стимулиращо, тонизиращо и с възстановителни функции за човешкия организъм.
Жива вода за астма
Жива вода за простуди
Жива вода за опорно двигателната с-ма
Жива вода за дихателната с-ма
Жива вода за имунната с-ма
Жива вода за храносмилателната с-ма
Жива вода за ниско кръвно
Жива вода за съня
Жива вода за кръвоносната с-ма
Жива вода за тонуса
Жива вода за нервната с-ма
Жива вода за идеална фигура
Жива вода киселините в стомаха
Жива вода за детоксикация
Мъртва вода за дезинфектант
Мъртва вода за високо кръвно
Мъртва вода за зъбобола
Мъртва вода за компреси
http://www.jivavoda.net
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http://obiavidnes.com/obiava/83374/kana-za-jiva-i-myrtva-voda

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/83373/30-50-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/83372/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

Задочен курс по класически масаж
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

mirabg@abv.bg

Skype - arabescvt

http://obiavidnes.com/obiava/83371/zadochen-kurs-po-klasicheski-masaj

Задочен курс по класически масаж
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
http://obiavidnes.com/obiava/83370/zadochen-kurs-po-klasicheski-masaj

Инкубатори - лятна промоция
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/83369/inkubatori---lyatna-promociya

заеми от 500 – 3000 евро
Avc
http://obiavidnes.com/obiava/83368/zaemi-ot-500--3000-evro

Детективска Агенция АЯКС-Право на избор!-Пазарджик Пловдив Сливен Хасково Ямбол
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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/83367/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-pazardjik-plovdiv-sliven-haskovo-yambol-

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/83366/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-pazardjik-plovdiv-sliven-haskovo-yambol-

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/83365/detektivska-agenciya-diskret-burgas-ravda-sozopol-pomorie-primorsko

КУПУВАМЕ ФИРМИ-Покупко - Продажба На Бизнес
INVESTCONSULT GROUP-Покупко - продажба на фирми.Оказваме съдействие за прехвърляне на фирми със задължения.
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 нов собственик на Вашата фирма , ново седалище и адрес за кореспонденция - извършваме пълна промяна по
обстоятелствата.
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Прехвърляне на акции, дружествени дялове и търговски предприятия;
Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
Освобождаваме Ви от финансова,Юридическа и Солидарна отговорност.
В случай, че имате въпроси, относно продажбата на Вашата фирма, можете да се свържете с нас на посочените
телефони, за да договорим точен ден и час за среща. Ако вземете решение да извършим вписване в Търговския регистър
на продажбата на Вашата фирма, консултацията ще бъде безплатна.
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
За повече информация за услугите които предлагаме-ЮРИДИЧЕСКИ СЧЕТОВОДНИ И БИЗНЕС УСЛУГИ на сайта ни
http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/83364/kupuvame-firmi-pokupko---prodajba-na-biznes

INVESTCONSULT GROUP-Купуваме Бизнес-фирми със задължения !!!
INVESTCONSULT GROUP-Покупко - продажба на фирми.Оказваме съдействие за прехвърляне на фирми със задължения.
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 нов собственик на Вашата фирма , ново седалище и адрес за кореспонденция - извършваме пълна промяна по
обстоятелствата.
Прехвърляне на акции, дружествени дялове и търговски предприятия;
Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
Освобождаваме Ви от финансова,Юридическа и Солидарна отговорност.
В случай, че имате въпроси, относно продажбата на Вашата фирма, можете да се свържете с нас на посочените
телефони, за да договорим точен ден и час за среща. Ако вземете решение да извършим вписване в Търговския регистър
на продажбата на Вашата фирма, консултацията ще бъде безплатна.
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
За повече информация за услугите които предлагаме-ЮРИДИЧЕСКИ СЧЕТОВОДНИ И БИЗНЕС УСЛУГИ на сайта ни
http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/83363/investconsult-group-kupuvame-biznes-firmi-sys-zadyljeniya-
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