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Инкубатори - автоматични, терморегулатор с PIC контролер
Инкубатори - напълно автоматични, терморегулатор с PIC контролер(0,1 градуса С). Реле за време с PIC контролер (от
1 с. до 999 мин. - циклично)за въртене на яйцата. Подробности, филмчета, както и друга полезна информация ще
намерите в обновения ни сайт. GSM:0892374714, 0988838774, 0876709831 inkubatori@abv.bg Skype - tangrabg
www.inkubatori.tk
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
http://obiavidnes.com/obiava/83838/inkubatori---avtomatichni-termoregulator-s-pic-kontroler

Gran Turismo 6 + 1 Милион Кредита (пакет 2 в 1)
Gran Turismo 6 + 1 Милион Кредита (пакет 2 в 1), за PlayStation 3
http://obiavidnes.com/obiava/84012/gran-turismo-6--1-milion-kredita-paket-2-v-1

Uncharted 3: Drakes Deception + Dualshock 3 Bundle
Uncharted 3: Drakes Deception + Dualshock 3 Bundle, за PlayStation 3
http://obiavidnes.com/obiava/84011/uncharted-3-drakes-deception--dualshock-3-bundle

Чехия - спешен подбор на персонал
Мъже , жени , семейства до 55 години за работа в Чехия – складови работници , персонал за перални помещения , за
пакетиране и сортиране на хранителни и нехранителни продукти , за цехове и заводи , шоколадова и бисквитена фабрики
. Майстори строители , общи работници , заварчици ( електрод , CO2 , аргон ) , шлосери. Над 20 вида работни позиции .
Заплата от 600 – 1400 евро в зависимост от позициите . Седмичен аванс , трудов договор , осигуровки, подсигурена
квартира.
За ваше спокойствие и сигурност сме осигурили транспорт, с който Ви откарват директно до работодателя, без да Ви
изпращат от София на автобуса и да се притеснявате, дали след като пристигнете ще Ви посрещне някой там .
Телефони за връзка : 0892 976 509 , 0878 023 468
http://obiavidnes.com/obiava/84038/chehiya---speshen-podbor-na-personal

Deus Ex: The Fall
Deus Ex: The Fall, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/84010/deus-ex-the-fall

Dungeon Siege III
Dungeon Siege III, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/84009/dungeon-siege-iii

Продавам металотърсач с PIC контролер
Продавам металотърсач с PIC контролер. Отделя металите (феромагнитни и др.) Не се влияе от вода, метални соли в
почвата и др. такива. Звукова и светлинна индикация. В комплекта влиза и DVD с над 30 схеми и техн. документация на
професионални и любителски металотърсачи, както и книгата "Калетата по българските земи". За повече инфо вижте
този клип http://www.youtube.com/watch?v=_Wn5F4egqTc&feature=youtu.be
За контакти GSM 0876709831
http://obiavidnes.com/obiava/84037/prodavam-metalotyrsach-s-pic-kontroler

Assassin's Creed 3
Assassin's Creed 3, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/84008/assassins-creed-3
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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/84036/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/84035/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/84034/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/84033/sigurna-rabota

Tom Clancy's Rainbow Six: Vegas - Classics
Tom Clancy's Rainbow Six: Vegas - Classics, за XBOX360
http://obiavidnes.com/obiava/84007/tom-clancys-rainbow-six-vegas---classics

Watch Dogs Special Edition
Watch Dogs Special Edition, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/84006/watch-dogs-special-edition

Prestigio MultiPhone 3501 DUO
Prestigio MultiPhone 3501 DUO, син, поддържа 2 sim карти, 5" (12.7 cm) сензорен TFT екран, двуядрен MT6572 1.20 GHz,
512MB RAM, 4GB памет (+microSD слот), WiFi 802.11n, 5.0 & 0.3Mpix camera, bluetooth, Android 4.2
http://obiavidnes.com/obiava/84003/prestigio-multiphone-3501-duo

Prestigio MultiPhone 4044 DUO
Prestigio MultiPhone 4044 DUO, бял, GSM, GPS, поддържа 2 sim карти, 4" (10.16cm) сензорен TFT екран. двуядрен Cortex
A9 1.20 GHz, 512MB RAM, 4GB памет (+microSD слот), WiFi 802.11n, 8.0 & 0.3 Mpix camera, bluetooth, Android 4.1
http://obiavidnes.com/obiava/84000/prestigio-multiphone-4044-duo
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Prestigio MultiPhone 5430
Prestigio MultiPhone 5430, бял, 3G GSM, GPS, 4.3" (10.92cm) сензорен IPS мултитъч екран, Intel Atom Z2420 1.20 GHz, 1GB
RAM, 4GB памет (+microSD слот), WiFi 802.11n, 8.0 & 0.3 Mpix camera, bluetooth, Android 4.0
http://obiavidnes.com/obiava/83997/prestigio-multiphone-5430

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

GROUP”

Вашият

Правен

ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ И БЕЗПЛАТНИ КОНСУЛТАЦИИ ЗА ИЗКУПУВАНЕ И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ФИРМИ СЪС
ЗАДЪЛЖЕНИЯ,ДАНЪЧНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ.
Адвокатска Кантора "investconsult Group"
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.
Адвокатска Кантора "investconsult Group"
гр.ПЛОВДИВ
ул. "4-януари" №36
тел. за контакт от цялата страна- /0897 55 83 20 / 0876 80 43 53 /
http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/84032/advokatska-kantora-investconsult-group-vashiyat-praven-partnyor-pokupko-prodajba

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

GROUP”

Вашият

Правен

ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ И БЕЗПЛАТНИ КОНСУЛТАЦИИ ЗА ИЗКУПУВАНЕ И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ФИРМИ СЪС
ЗАДЪЛЖЕНИЯ,ДАНЪЧНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ.
Адвокатска Кантора "investconsult Group"
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.
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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.
Адвокатска Кантора "investconsult Group"
гр.ПЛОВДИВ
ул. "4-януари" №36
тел. за контакт от цялата страна- /0897 55 83 20 / 0876 80 43 53 /
http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/84031/advokatska-kantora-investconsult-group-vashiyat-praven-partnyor-pokupko-prodajba

Prestigio MultiPhone 5430
Prestigio MultiPhone 5430, черен, 3G GSM, GPS, 4.3" (10.92cm) сензорен IPS мултитъч екран, Intel Atom Z2420 1.20 GHz,
1GB RAM, 4GB памет (+microSD слот), WiFi 802.11n, 8.0 & 0.3 Mpix camera, bluetooth, Android 4.0
http://obiavidnes.com/obiava/83995/prestigio-multiphone-5430

ТЪРГОВСКО
ПРАВО
"ИЗКУПУВАМЕ"
ФИРМИ
СЪС
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

+

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
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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/84030/tyrgovsko-pravo---izkupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarna

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ + ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНАТА
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 !
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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
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
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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
http://obiavidnes.com/obiava/84029/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarnata-otgovornost-za-1-

"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 !
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
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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/84028/kupuvame-eood-ood-sd-ad-ead-sys-zadyljeniya-i-osvobojdavame-ot-otgovornost-

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 !

Страница 8/93

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

06.07.2014

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/84027/kupuvame-biznes---firmi-sys-zadyljeniya-i-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

Prestigio MultiPhone 5451 DUO
Prestigio MultiPhone 5451 DUO, GSM, бял, поддържа 2 sim карти , 4.5" (11.43 cm) сензорен TFT екран, двуядрен Cortex A7
1.20 GHz, 512MB RAM, 4GB памет (+microSD слот), WiFi 802.11n, 5.0 & 0.3 Mpix camera, bluetooth, Android 4.2
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http://obiavidnes.com/obiava/83994/prestigio-multiphone-5451-duo

Prestigio MultiPhone 5451 DUO
Prestigio MultiPhone 5451 DUO, GSM, черен, поддържа 2 sim карти , 4.5" (11.43 cm) сензорен TFT екран, двуядрен Cortex A7
1.20 GHz, 512MB RAM, 4GB памет (+microSD слот), WiFi 802.11n, 5.0 & 0.3 Mpix camera, bluetooth, Android 4.2
http://obiavidnes.com/obiava/83993/prestigio-multiphone-5451-duo

Prestigio MultiPhone 5501
Prestigio MultiPhone 5501,син ,NFC, GSM, GPS, 5" (12.7 cm) сензорен TFT екран, двуядрен A7 1.20 GHz, 512MB RAM, 4GB
памет (+microSD слот), WiFi 802.11n, 5.0 & 0.3 Mpix camera, bluetooth, Android 4.2
http://obiavidnes.com/obiava/83992/prestigio-multiphone-5501

Детективска Агенция Дискрет-БЛАГОЕВГРАД САНДАНСКИ БАНСКО ПЕТРИЧ
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/84026/detektivska-agenciya-diskret-blagoevgrad-sandanski-bansko-petrich

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/84025/detektivska-agenciya-diskret-burgas-ravda-sozopol-pomorie-primorsko

Детективска Агенция Аякс Частен Детектив-0888112075-Русе Шумен Силистра Свищов Варна
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/84024/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888112075-ruse-shumen-silistra-svishtov-v

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/84023/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-pazardjik-plovdiv-sliven-haskovo-yambol-

Prestigio MultiPhone 5503 DUO
Prestigio MultiPhone 5503 DUO, GSM, GPS, поддържа 2 sim карти, 5" (12.7 cm) сензорен IPS мултитъч екран, четириядрен
MT6582 1.30 GHz, 1GB RAM, 4GB памет (+microSD слот), WiFi 802.11n, 8.0 & 2.0Mpix camera, Bluetooth, Android 4.2
http://obiavidnes.com/obiava/83991/prestigio-multiphone-5503-duo

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/84022/remont-na-pokrivi-plovdiv

Ремонт на покриви-София
.изграждане на нови покривни конструкции.
.преустройства на тавански помещения, капандури, табакери, тераси, навеси и гаражи.
.ремонт на стари керемиди с воалит, или полиестерно фолио метални керемиди.
.тенекеджиство и олуци обикновени и безшевни (тип американски)
.водосточни тръби-(алпинисти)
.обшиване на комини, капандури, бордове, палетни, калкани и др.
.хидроизолации с български и вносни материали.
.залепване на битумни керемиди върху OSB.
.отстранияване на течове .
.довършителни ремонти.
GSM:0888 432 962- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
ИЗПРАТЕТЕ ВАШЕТО ЗАПИТВАНЕ ПО Е-mail:angeliy@abv.bg И НИЕ ЩЕ ВИ ВЪРНЕМ С ГОТОВА ОФЕРТА.
http://obiavidnes.com/obiava/84021/remont-na-pokrivi-sofiya
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Prestigio MultiPhone 7500
Prestigio MultiPhone 7500, бял, 3G GSM, NFC, GPS, micro Sim card, 5" (12.7 cm) сензорен IPS мултитъч екран, четириядрен
MT6589T 1.50 GHz, 1GB RAM, 16GB памет, WiFi 802.11n, 13 & 8.0 Mpix, bluetooth, Android 4.2
http://obiavidnes.com/obiava/83990/prestigio-multiphone-7500

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/84020/30-50-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/84019/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

Prestigio MultiPhone 7500
Prestigio MultiPhone 7500, бял, 3G GSM, NFC, GPS, microSim card, 5" (12.7 cm) сензорен IPS мултитъч екран, четириядрен
MT6589T 1.50 GHz, 2GB RAM, 32GB памет, WiFi 802.11n, 13 & 8.0 Mpix camera, bluetooth, Android 4.2
http://obiavidnes.com/obiava/83989/prestigio-multiphone-7500

Prestigio MultiPhone 7500
Prestigio MultiPhone 7500, черен, 3G GSM, NFC, GPS, micro Sim card, 5" (12.7 cm) сензорен IPS мултитъч екран,
четириядрен MT6589T 1.50 GHz, 1GB RAM, 16GB памет, WiFi 802.11n, 13 & 8.0 Mpix, bluetooth, Android 4.2
http://obiavidnes.com/obiava/83988/prestigio-multiphone-7500

Prestigio MultiPhone 7600 DUO
Prestigio MultiPhone 7600 DUO, кафяв, NFC, 3G GSM, GPS, поддържа 2 sim карти, 6" (15.24 cm) сензорен IPS мултитъч
екран, четириядрен Cortex A7 1.50 GHz, 1GB RAM, 4GB памет (+microSD слот), WiFi 802.11n, 13.0 & 8.0 Mpix camera,
bluetooth, Android 4.2
http://obiavidnes.com/obiava/83987/prestigio-multiphone-7600-duo

Haswell Core i7 4790K четири-ядрен (4.0/4.4GHz
Haswell Core i7 4790K четири-ядрен (4.0/4.4GHz, 8MB, 88W, LGA1150), BOX(без вентилатор)
http://obiavidnes.com/obiava/84018/haswell-core-i7-4790k-chetiri-yadren-4044ghz

Страница 12/93

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

06.07.2014

Farming Simulator 2013 Titanium
Farming Simulator 2013 Titanium, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/84017/farming-simulator-2013-titanium

Guild Wars 2 Heroic Edition
Guild Wars 2 Heroic Edition, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/84016/guild-wars-2-heroic-edition

Grand Theft Auto IV Complete Edition
Grand Theft Auto IV Complete Edition, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/84015/grand-theft-auto-iv-complete-edition

Grand Theft Auto IV
Grand Theft Auto IV, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/84014/grand-theft-auto-iv

Max Payne 3
Max Payne 3, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/84013/max-payne-3

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

GROUP”

Вашият

Правен

Адвокатска Кантора "investconsult Group" Оказваме юридическо съдействие за изкупуване и прехвърляне на фирми със
задължения и юридически-данъчни проблеми.
Прехвърляне на акции, дружествени дялове и търговски предприятия;
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.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
Адвокатска Кантора "investconsult Group"
тел. за контакт 0897 55 83 20 0876 80 43 53
http://www.investconsultgroup.eu/
http://vip-obiavi-bg.blogspot.com/
http://obiavidnes.com/obiava/84005/advokatska-kantora-investconsult-group-vashiyat-praven-partnyor-pokupko-prodajba

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

GROUP”

Вашият

Правен

Адвокатска Кантора "investconsult Group" Оказваме юридическо съдействие за изкупуване и прехвърляне на фирми със
задължения и юридически-данъчни проблеми.
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Прехвърляне на акции, дружествени дялове и търговски предприятия;
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.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
Адвокатска Кантора "investconsult Group"
тел. за контакт 0897 55 83 20 0876 80 43 53
http://www.investconsultgroup.eu/
http://vip-obiavi-bg.blogspot.com/
http://obiavidnes.com/obiava/84004/advokatska-kantora-investconsult-group-vashiyat-praven-partnyor-pokupko-prodajba

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

GROUP”

Вашият

Правен

Адвокатска Кантора "investconsult Group" Оказваме юридическо съдействие за изкупуване и прехвърляне на фирми със
задължения и юридически-данъчни проблеми.
Прехвърляне на акции, дружествени дялове и търговски предприятия;
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.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
Адвокатска Кантора "investconsult Group"
тел. за контакт 0897 55 83 20 0876 80 43 53
http://www.investconsultgroup.eu/
http://vip-obiavi-bg.blogspot.com/
http://obiavidnes.com/obiava/84002/advokatska-kantora-investconsult-group-vashiyat-praven-partnyor-pokupko-prodajba

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

GROUP”

Вашият

Правен

Адвокатска Кантора "investconsult Group" Оказваме юридическо съдействие за изкупуване и прехвърляне на фирми със
задължения и юридически-данъчни проблеми.
Прехвърляне на акции, дружествени дялове и търговски предприятия;
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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.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
Адвокатска Кантора "investconsult Group"
тел. за контакт 0897 55 83 20 0876 80 43 53
http://www.investconsultgroup.eu/
http://vip-obiavi-bg.blogspot.com/
http://obiavidnes.com/obiava/84001/advokatska-kantora-investconsult-group-vashiyat-praven-partnyor-pokupko-prodajba

Детективска агенция Хамелеон-Детективски услуги на територията на Цялата страна!!!
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/83999/detektivska-agenciya-hameleon-detektivski-uslugi-na-teritoriyata-na-cyalata-strana

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,
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e-mail:detectivi@abv.bg,
http;//avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/83998/detektivska-agenciya-avalon-24ch-diskretni-detektivski-uslugi

Автосервизи в Стара Загора
Сайтът Автосервизи в Стара Загора е част от веригата сайтове, даващи информация за автогари, автокъщи,
автосервизи, адвокати, аптеки, архитекти, банки, болници, градски транспорт, ж.п. гари и други.
http://obiavidnes.com/obiava/83996/avtoservizi-v-stara-zagora

Hitman 2 Silent Assassin
Hitman 2 Silent Assassin, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/83986/hitman-2-silent-assassin

Hitman: Blood Money
Hitman: Blood Money, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/83985/hitman-blood-money

Hitman: Codename 47
Hitman: Codename 47, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/83984/hitman-codename-47

Hitman Collection - (пакет 4в1)
Hitman Collection - (пакет 4в1), за PC
http://obiavidnes.com/obiava/83983/hitman-collection---paket-4v1

Hitman: Triple Pack
Hitman: Triple Pack, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/83982/hitman-triple-pack

Half-Life 2: Episode One
Half-Life 2: Episode One, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/83981/half-life-2-episode-one

Half-Life 2: The Orange Box
Half-Life 2: The Orange Box, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/83980/half-life-2-the-orange-box

Portal 2
Portal 2, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/83979/portal-2

Зарядно за кола PNY Dual USB Car Charger
Зарядно за кола PNY Dual USB Car Charger, 12/24V към 2x USB А(ж), 2.1+1A
http://obiavidnes.com/obiava/83978/zaryadno-za-kola-pny-dual-usb-car-charger

Гарантирана работа в Чехия
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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/83977/garantirana-rabota-v-chehiya

Зарядно за кола PNY Rapid USB Car Charger
Зарядно за кола PNY Rapid USB Car Charger, 12-18V към 1x USB А(ж), 2.1A
http://obiavidnes.com/obiava/83976/zaryadno-za-kola-pny-rapid-usb-car-charger

Частен Детектив Иван Иванов-Дет
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/83975/chasten-detektiv-ivan-ivanov-detektivski-uslugi

8" (20.32cm) Lenovo IdeaPad Miix 2 (59404502)
8" (20.32cm) Lenovo IdeaPad Miix 2 (59404502), сребрист, IPS дисплей, четириядрен Intel Atom Z3740 1.33 GHz, 2GB RAM,
64GB вградена памет (+microSD слот), Wi-Fi 802.11n, Bluetooth, 350g, Windows8.1, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/83974/8-2032cm-lenovo-ideapad-miix-2-59404502

10.1" (25.65 cm) Prestigio MultiPad 4 Ultimate 10.1 3G
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10.1" (25.65 cm) Prestigio MultiPad 4 Ultimate 10.1 3G, черен, MVA дисплей, четириядрен Cortex A9 1.60 GHz, 1GB RAM,
16GB вградена памет (+Micro SD слот), miniHDMI, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth, 680g, Android 4.2, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/83973/101-2565-cm-prestigio-multipad-4-ultimate-101-3g

10.1" (25.65cm) Prestigio MultiPad Visconte
10.1" (25.65cm) Prestigio MultiPad Visconte, 3G, черен, IPS дисплей, двуядрен Celeron N2805 1.46 GHz, 2GB RAM, 64GB
вградена памет (+Micro SD слот), mini HDMI, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth, 590g, Windows 8.1, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/83972/101-2565cm-prestigio-multipad-visconte

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/83971/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-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
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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/83970/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-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/83969/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

АДВОКАТСКA
КАНТОРА“INVESTCONSULT
GROUP”
Вашият
Правен
партньор-ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА БИЗНЕС ФИРМИ. Оказваме съдействие за прехвърляне
на фирми със задължения.
Адвокатска Кантора "investconsult Group" Оказваме юридическо съдействие за изкупуване и прехвърляне на фирми със
задължения и юридически-данъчни проблеми.
Прехвърляне на акции, дружествени дялове и търговски предприятия;
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.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
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Адвокатска Кантора "investconsult Group"
тел. за контакт 0897 55 83 20 0876 80 43 53
http://www.investconsultgroup.eu/
http://vip-obiavi-bg.blogspot.com/
http://obiavidnes.com/obiava/83968/advokatska-kantorainvestconsult-group-vashiyat-praven-partnyor-pokupko-prodajba-

КУПУВАМЕ БИЗНЕС-ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ЮРИДИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ !!!
Адвокатска Кантора "investconsult Group" Оказваме юридическо съдействие за изкупуване и прехвърляне на фирми със
задължения и юридически-данъчни проблеми.
Прехвърляне на акции, дружествени дялове и търговски предприятия;
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.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
Адвокатска Кантора "investconsult Group"
тел. за контакт 0897 55 83 20 0876 80 43 53
http://www.investconsultgroup.eu/
http://vip-obiavi-bg.blogspot.com/
http://obiavidnes.com/obiava/83967/kupuvame-biznes-firmi-sys-zadyljeniya-i-yuridicheski-problemi-

10.1" (25.65cm) Prestigio MultiPad Visconte
10.1" (25.65cm) Prestigio MultiPad Visconte, черен, IPS дисплей, двуядрен Celeron N2805 1.46 GHz, 2GB RAM, 32GB вградена
памет (+Micro SD слот), mini HDMI, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth, 580g, Windows 8.1, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/83966/101-2565cm-prestigio-multipad-visconte

Английски – ВТОРО ниво Pre –intermediate
Езикова школа Абилити организира курс по общ Английски.- ВТОРОнивоPre -intermediate
Цена 250 лв Продължителност -50 учебни часа.В цената не е включена цената на учебника .
Занятията се провеждат по системата New Headway the Third edition – Pre-Intermediate. Включени са аудио и видео уроци
в учебния план .
Предлагаме малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/83965/angliyski--vtoronivopreintermediate
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Пожароустойчиви врати ,монтаж до няколко работни дни
Врати за вашия дом от Борман Комерс представя на вашето внимание модерни полски, вътрешни врати,
противовзломни турски входни врати, противопожарни врати, врати за панелни жилища, отговарящи на европейските
стандарти за качество, в хармония с стилните тенденции в съвременния дизайн и ниски цени. Широкото разнообразие
от мостри и декори са адекватен отговор на индивидуалния вкус на нашите клиенти. Адекватното помощ на нашите
тътговски представители, ще ви насочи към вярното решение при избор на врата, задоволяваща всички ваши
предпочитания. Качествен монтаж, осигурен от с богат опит служители най- добрите в занаята и доказани умения в
този бранш. Вратите предлагани от Борман Комерс ще внесат хармония във Вашето жилище и офис. Заповядайте в
нашите магазини.0888 148346 Мтел мобилен, в офис Лозенец
0878 146904 Виваком мобилен,в офис Бели брези
0892 760711 Глобул мобилен
http://obiavidnes.com/obiava/83964/pojaroustoychivi-vrati-montaj-do-nyakolko-rabotni-dni

Подготовка за изпити IELTS , TOEFL ,FCE , CAE
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуална и полу – индивидуална подготовка по Английски език за
изпити IELTS ,TOEFL ,FCE в удобно за Вас време.
Продължителност - 30 занятия.
Цена – 20 лева за занятие .
Таксата за курса включва учебните материали .
Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и допълнителни материали, съобразени с
нуждите на обучаващите се.
Подготовката включва интерактивни задачи, свързани с изискванията за успешно представяне на изпита за
сертифициране на познанията и уменията :
Четене, слушане и устен отговор на въпрос.
Слушане и устен отговор на въпрос.
Четене, слушане и писмен отговор на въпрос.
Във всички раздели се тестват уменията , като се правят и анализират текущи практически тестове .
Курсистите се обучават в раздела Разговор, като се запознават с типовете въпроси, критериите и изисквания за
оценяване, структурата и времетраенето на отговора .
Те се упражняват върху теста – разговор , като записват гласовете си и така анализират индивидуалното си ниво по
отношение изискванията на задачата и нейното времетраене.
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/83963/podgotovka-za-izpitiieltstoeflfcecae

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/83962/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%.
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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/83961/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

cours de bulgare pour
Ecole de langues “Ability”propose des cours individuels ou en groupe de bulgare pour
http://obiavidnes.com/obiava/83960/cours-debulgarepourtrangers

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/83959/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/83958/sigurna-rabota

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/83957/nemski-ezik---individualnoi-v-malki-grupi

7" (17.78cm) Prestigio MultiPad 7.0 Ultra +
7" (17.78cm) Prestigio MultiPad 7.0 Ultra +, черен, TFT дисплей, Cortex A8 1.00 GHz, 512MB RAM, 4GB вградена памет
(+Micro SD слот), Micro USB, Wi-Fi 802.11n, 305g, Android 4.2, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/83956/7-1778cm-prestigio-multipad-70-ultra-

Комплексна въздухопречиствателна система "8 в 1"
За идеално пречистване на въздуха в помещението. С антиалергично и антибактериално действие. За ефективно
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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.
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
Промоцията е валидна до 02 август 2014г.!
http://obiavidnes.com/obiava/83955/kompleksna-vyzduhoprechistvatelna-sistema-8-v-1

Йонизатор с озонатор от ТехноМаг
Плазмен въздухочистител, комбиниран с озонатор за вода – последно поколение технология за пречистване и
стерилизиране на въздуха в помещението. Без консумативи. Плюс функция за озониране на вода и дълбоко пречистване на
хранителни продукти.Този многофункционален уред, освен за домашни условия, се препоръчва за ползване и в здравни, и
медицински заведения, биохимични лаборатории, аптеки, детски градини, училища, магазини, хотели, ресторанти и др. За
подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
Промоцията е валидна до 02 август 2014г.!
http://obiavidnes.com/obiava/83954/yonizator-s-ozonator-ot-tehnomag

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.
Купете сега само за 130.00 лв. и спестете 25.00 лева от нормалната цена! Промоцията е валидна до 01 август 2014г.!
http://obiavidnes.com/obiava/83953/bideta

Електроди 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.
Купете сега само за 15.30 лв. и спестете 15 % от нормалната цена! Промоцията е валидна до 01 август 2014г.!
http://obiavidnes.com/obiava/83952/elektrodi-za-detoksikator

7" (17.78cm) Prestigio MultiPad Color 7.0 3G
7" (17.78cm) Prestigio MultiPad Color 7.0 3G, бял, IPS дисплей, четириядрен Cortex A7 1.30 GHz, 1GB RAM, 16GB вградена
памет (+Micro SDHC слот), micro USB, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth, 296g, Android 4.2, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/83951/7-1778cm-prestigio-multipad-color-70-3g

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
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
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подробности и поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
Купете сега само за 89.00 лв. и спестете 20.00 лева от нормалната цена! Промоцията е валидна до 02 август 2014г.!
http://obiavidnes.com/obiava/83950/govoryasht-na-bylgarski-aparat-za-kryvno-nalyagane-i-puls-s-diagnostichna-funkciya

Детективска Агенция Аякс Частен Детектив-0888112075-Поморие Приморско Созопол Лозенец
Равда
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/83949/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888112075-pomorie-primorsko-sozopol-lo

Детективска Агенция Дискрет-БЛАГОЕВГРАД САНДАНСКИ БАНСКО ПЕТРИЧ
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/83948/detektivska-agenciya-diskret-blagoevgrad-sandanski-bansko-petrich

7" (17.78cm) Prestigio MultiPad Color 7.0 3G
7" (17.78cm) Prestigio MultiPad Color 7.0 3G, черен, IPS дисплей, четириядрен Cortex A7 1.30 GHz, 1GB RAM, 16GB вградена
памет (+Micro SDHC слот), micro USB, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth, 296g, Android 4.2, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/83947/7-1778cm-prestigio-multipad-color-70-3g

Уроци по класическа, акустична и електрическа 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/83946/uroci-po-klasicheska-akustichna-i-elektricheska--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.

Страница 24/93

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

06.07.2014

http://obiavidnes.com/obiava/83945/uroci-po-kitara

НАШИЙНИК ЗА ДРЕСИРОВКА НА КУЧЕ ** от 148 на 88 лв.!
ЕЛЕКТРОНЕН НАШИЙНИК ЗА ОБУЧЕНИЕ НА КУЧЕ
** ОБХВАТ 300 м; СИГНАЛИ: ВИБРИРАЩ, ШОКОВ, СВЕТЛИНЕН И ЗВУКОВ!
** 100 СТЕПЕНИ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ; LCD ЕКРАН; ФЕНЕРЧЕ; УДАРОУСТОЙЧИВ!
** УПРАВЛЕНИЕ НА ДВА НАШИЙВИКА ЕДНОВРЕМЕННО!
Вашето куче не знае как да се държи: безпричинно лае, хапе, разкъсва и не отговоря на устните команди. Решението е
нашийник за дресура с дистанционно управление. Използват се вибрации или лек токов удар (щипене) за отказване на
лошите навици. Това се постига посредством дресировка и обучение на домашния любимец, на ловни кучета,
кучета-водачи и кучета-охрана, независимо от теглото (от 2 до 90 кг.).
ХАРАКТЕРИСТИКА:
- работен обхват: 300 м. (в зависимост от терена и препятствията);
- сигнали: вибрации; токов удар; звуков и светлинен;
- фенерче за откриване на кучето вечер;
- 100 степени на сигналите и показване на LCD екрана (при 0 не действа!);
- над 3000 кода за идентичност за нежелано въздействие от други нашийници;
- накрайници за два вида окосмяване на кучето: къси и дълги по 2 бр.;
- захранване с батерии: нашийник 2х1,5V; дистанционно 2х6V (включени);
- размери на нашийника: 7,0х3,6х3,8 см.; каишка 36-54 см.; тегло 63 гр. с батерии;;
- размери на дистанционното: 12,8х4,5х2,3 см. и тегло 65 гр. с батерии;
- водоустоийчив нашийник и удароустойчиво дистанционно;
- напълно безопасен, хуманен и ефективен начин за дресиране на куче.
Обхватът на нашийника зависи от препятствията на терена, като обикновено е до 300 м., а при открита площ без
дървета, храсти и др. препятствия може да достигне до 500 м.
Подходящ начин за обучение на ловджийски кучета, понеже накрайникът издава звук наподобяващ на птица.
Комплектът съдържа: дистанционно, нашийник, 2 вида накрайници за окосмяване и по 2 батерии за нашийника и
дистанционното и резервна лампа за нашийника.
Гаранция 1 г. Сертификат СЕ и др.
Произход: Китай
ПРОМОЦИОНАЛНА ЦЕНА: от 148 на 88 лв. СПЕСТЯВАТЕ 60 лв.!
ПОКУПКИ:
София, пазар БОРОВО, павилион 12
(срещу входа на супер Европа)
или по куриер на Еконт Експрес; такса при получаване от офиса 5,20 лв.,
до адрес 7,10 лв. и получаване на следващия ден,а до селища без офис
такса 8,40 лв. и получаване до три работни дни.
Намаление на куриерската такса -20%!
КОНТАКТИ:
0887/255 692; 02/855 2635
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ:
www.albo-bg.com
www.albobg.com
http://obiavidnes.com/obiava/83944/nashiynik-za-dresirovka-na-kuche--ot-148-na-88-lv

7.85" (19.93cm) Prestigio MultiPad 4 Quantum 7.85 3G
7.85" (19.93cm) Prestigio MultiPad 4 Quantum 7.85 3G, бял, таблет, IPS дисплей, четириядрен Cortex A7 1.20 GHz, 1GB RAM,
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8GB вградена памет (+microSD слот), Wi-Fi 802.11n, Bluetooth, 406g, Android 4.2, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/83943/785-1993cm-prestigio-multipad-4-quantum-785-3g

Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти по БЕЛ и История
Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти по БЕЛ и История. Целогодишна подготовка за ученици в 11 и 12
клас; безплатно първо занятие; готови учебни материали, включени в цената; преподаване на целия учебен материал и
регулярно изпитване; 5 пробни изпита по предмет; удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за посещение;
разумна цена и разсрочено плащане. Помощ за попълване на документи. Записване за 2014/15г. от 01.юни!
http://obiavidnes.com/obiava/83942/kursove-i--individualni-uroci-za-kandidat-studenti-po-bel-i-istoriya

Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти по Химия и Биология
Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти по Химия и Биология. Целогодишна подготовка за ученици в 11 и 12
клас; безплатно първо занятие; готови учебни материали, включени в цената; преподаване на целия учебен материал и
регулярно изпитване; 5 пробни изпита по предмет; удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за посещение;
разумна цена и разсрочено плащане. Помощ за попълване на документи. Записване за 2014/15г. от 01.юни!
http://obiavidnes.com/obiava/83941/kursove-i--individualni-uroci-za-kandidat-studenti-po-himiya-i-biologiya

Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти по Английски и Немски език
Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти по Английски и Немски език. Целогодишна подготовка за ученици в
11 и 12 клас; безплатно първо занятие; готови учебни материали, включени в цената; преподаване на целия учебен
материал и регулярно изпитване; 5 пробни изпита по предмет; удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за
посещение; разумна цена и разсрочено плащане. Помощ за попълване на документи. Записване за 2014/15 от 01.юни!
http://obiavidnes.com/obiava/83940/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/83939/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/83938/kursove-i-individualni-uroci-po-bel-i-matematika-za-sedmoklasnici

Курсове и индивидуални уроци по немски език
Курсове и индивидуални уроци по немски език за всички нива – А1-С1. Подходящи за деца, ученици и възрастни.
Подготовка по системите на издателство „Хюбер” –Schritte International/ Ciel/ Lagune и др.Удобни офиси в центъра на
София; гъвкав график за посещение; разумна цена и разсрочено плащане. Безплатен тест за определяне на реалното ви
ниво по езика! Издаване на сертификат за всяко ниво.Можете да започнете веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/83937/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!
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http://obiavidnes.com/obiava/83936/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/83935/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/83934/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/83933/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/83932/trening-izpiti-za-matura-i-kandidatstvane-sled-7-i-12-klas

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/83931/trening-izpiti-za-matura-i-kandidatstvane-sled-7-i-12-klas

Кариерно консултиране
Кариерно консултиране за избор на професия и направление за развитие. Подходящ за ученици в 7 и 12 клас. Онлайн тест
на Magellano Universita и две срещи с кариерен консултант. Разумният начин да разберете в какво сте най-добри и да не
учите напразно! Удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за посещение. Можете да се запишете веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/83930/karierno-konsultirane

7.85" (19.93cm) Prestigio MultiPad 4 Quantum 7.85 3G
7.85" (19.93cm) Prestigio MultiPad 4 Quantum 7.85 3G, бял, четириядрен Cortex A7 1.20 GHz, 1GB RAM, 8GB вградена памет
(+Micro SD слот), micro USB, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth, 406 g, Android 4.2, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/83929/785-1993cm-prestigio-multipad-4-quantum-785-3g

Найсер Дайсер Кухненско ренде - помощник на всяка домакиня
Найсер Дайсер Кухненско ренде - помощник на всяка домакиня
Имате желание да зарадвате съпругата си?
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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
http://obiavidnes.com/obiava/83928/nayser-dayser-kuhnensko-rende---pomoshtnik-na-vsyaka-domakinya

Масажна-масажираща седалка
Масажна-масажираща седалка
Масажиращата седалка осигурява успокояващ и тонизиращ масаж на гърба,
кръста и бедрата, премахва болките в мускулите чрез китайските методи "Шиатсу масаж"
за разлика от традиционните вибрации, използвани при другите подобни масажори.
Масажорът е уникален със своята масажираща глава, която се движи под повърхността на седалката
и осъществява масаж имитиращ натиска на палците, който е основен похват при масажа "Шиатсу".
Неповторимо е усещането, създадено от механичното движение по предварително зададена траектория
на масажиращата глава. Предлагат се различни степени на интензивност за различните области на тялото: долната
част на бедрата,
кръста и гърба. Масажиращата седалка е единствения продукт на българския пазар,
създаден и използван в Северна Америка за рехабилитация на хора с проблеми в
опорнодвигателния апарат. Масажорът се захранва от електрическата мрежа,
но може да се използва и в автомобил, като захранването се извършва от гнездото на запалката.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/83927/masajna-masajirashta-sedalka

Пейнт Ролер – комплект валяци за бързо боядисване
Пейнт Ролер – комплект валяци за бързо боядисване
Paint Runner Пейнт Ранър – комплект валяци за бързо, лесно и
удобно боядисване,без мръсотия и бъркотия.
Боядисвайте като професионалист за минимално време и усилия!
ПРЕДИМСТВА
- БЕЗ капене
- Без стълба
- по-малко разходи

Страница 28/93

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

06.07.2014

- по-малко време
- по-малко напрежение
Валяка за боядисване Paint Runner Пейнт Ранър смесва и разпределя боята с прецизността на машина,
равномерно и без усилие от Ваша страна
По време на боядисването няма да капе никаква боя! Боята е в контейнера,
Вие просто го движите напред-назад за гладко и равномерно боядисване.
Перфектни резултати всеки път без мръсотия и суматоха!
Paint Roller Runner може да побере до 1 литър боя и се покрива за 10 минути,
до 17 квадратни метра от стената. Патентованата система плат и разпространение осигурява
равномерно покритие на всички повърхности.
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/83926/peynt-roler--komplekt-valyaci-za-byrzo-boyadisvane

Вибро плейт/Пауър плейт Фитнес уред от ново поколение
Вибро плейт/Пауър плейт Фитнес уред от ново поколение
10 минутна тренировка с ”ВИБРО ПЛЕЙТ”, замества едночасово "блъскане” по различните уреди във фитнес залите !
Това е един специален иновационен метод за тренировка – ”Whole body vibration”, който се базира на дългогодишни
международни клинични изследвания и има много широко поле на приложение
в областта на здравето, спорта и фитнеса.Той се състои в използването на бързи ритмични вибрации, които
предизвикват силни мускулни контракции,
тренирайки цялото тяло и и водещи до бързи резултати.
А те са впечатляващи и се проявяват още през първата седмица на използуване на уреда- увеличава се мускулната сила и
гъвкавост, усъвършенства се формата на тялото и мускулатурата,
намалява се подкожната мастна тъкан на местата с големи натрупва- ния,
премахва се целулита ,увеличава се виталността на организма, постига се хормонално равновесие, създава се чувсво на
телесно и психическо благосъстояние, премахва се стреса и напрежението,
повишава се метаболизма и се постига цялостно подмладяване на организма.
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/83925/vibro-pleytpauyr-pleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

НАШИЙНИК ЗА ДРЕСИРОВКА НА КУЧЕ ** от 148 на 88 лв.!
ЕЛЕКТРОНЕН НАШИЙНИК ЗА ОБУЧЕНИЕ НА КУЧЕ
** ОБХВАТ 300 м; СИГНАЛИ: ВИБРИРАЩ, ШОКОВ, СВЕТЛИНЕН И ЗВУКОВ!
** 100 СТЕПЕНИ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ; LCD ЕКРАН; ФЕНЕРЧЕ; УДАРОУСТОЙЧИВ!
** УПРАВЛЕНИЕ НА ДВА НАШИЙВИКА ЕДНОВРЕМЕННО!
Вашето куче не знае как да се държи: безпричинно лае, хапе, разкъсва и не отговоря на устните команди. Решението е
нашийник за дресура с дистанционно управление. Използват се вибрации или лек токов удар (щипене) за отказване на
лошите навици. Това се постига посредством дресировка и обучение на домашния любимец, на ловни кучета,

Страница 29/93

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

06.07.2014

кучета-водачи и кучета-охрана, независимо от теглото (от 2 до 90 кг.).
ХАРАКТЕРИСТИКА:
- работен обхват: 300 м. (в зависимост от терена и препятствията);
- сигнали: вибрации; токов удар; звуков и светлинен;
- фенерче за откриване на кучето вечер;
- 100 степени на сигналите и показване на LCD екрана (при 0 не действа!);
- над 3000 кода за идентичност за нежелано въздействие от други нашийници;
- накрайници за два вида окосмяване на кучето: къси и дълги по 2 бр.;
- захранване с батерии: нашийник 2х1,5V; дистанционно 2х6V (включени);
- размери на нашийника: 7,0х3,6х3,8 см.; каишка 36-54 см.; тегло 63 гр. с батерии;;
- размери на дистанционното: 12,8х4,5х2,3 см. и тегло 65 гр. с батерии;
- водоустоийчив нашийник и удароустойчиво дистанционно;
- напълно безопасен, хуманен и ефективен начин за дресиране на куче.
Обхватът на нашийника зависи от препятствията на терена, като обикновено е до 300 м., а при открита площ без
дървета, храсти и др. препятствия може да достигне до 500 м.
Подходящ начин за обучение на ловджийски кучета, понеже накрайникът издава звук наподобяващ на птица.
Комплектът съдържа: дистанционно, нашийник, 2 вида накрайници за окосмяване и по 2 батерии за нашийника и
дистанционното и резервна лампа за нашийника.
Гаранция 1 г. Сертификат СЕ и др.
Произход: Китай
ПРОМОЦИОНАЛНА ЦЕНА: от 148 на 88 лв. СПЕСТЯВАТЕ 60 лв.!
ПОКУПКИ:
София, пазар БОРОВО, павилион 12
(срещу входа на супер Европа)
или по куриер на Еконт Експрес; такса при получаване от офиса 5,20 лв.,
до адрес 7,10 лв. и получаване на следващия ден,а до селища без офис
такса 8,40 лв. и получаване до три работни дни.
Намаление на куриерската такса -20%!
КОНТАКТИ:
0887/255 692; 02/855 2635
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ:
www.albo-bg.com
www.albobg.com
http://obiavidnes.com/obiava/83924/nashiynik-za-dresirovka-na-kuche--ot-148-na-88-lv

Уред за сребърна вода Volcano Dr. Silver 101+
Уред за сребърна вода Volcano Dr. Silver 101+
Volcano Dr. Silver 101+
Сребърната вода е най-мощният и безопасен природен антисептик, който ефективно унищожава повече от 700 вида
болестотворни микроорганизми, вируси, гъбички и паразити.
Повече от 20 000 литра сребърна и структурирана вода;
Пълен електронен контрол
Генератор на сребърни йони
Уникален дизайн и качество
Надеждност, компактност, ефективност
Гаранционен срок 12 месеца Производител: GM Pharma Ltd, България
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
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www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/83923/ured-za-srebyrna-voda-volcano-dr-silver-101

ТЪРГОВСКО ПРАВО - Покупко - Продажба на Фирми със Задължения. Предлагаме перфектно
съдействие за освобождаване от отговорност !!!
ИЗКУПУВАНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , АД ,
ЕАД и Събирателни Дружества !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
Освобождаваме от Длъжност и Солидарна Отговорност за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата !
Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост, съдебни
изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС,
ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител
, Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и
ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи !
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
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/83922/tyrgovsko-pravo---pokupko---prodajba-na-firmi-sys-zadyljeniya-predlagame-perfekt

8" (20.32cm) Prestigio MultiPad Color 8.0 3G
8" (20.32cm) Prestigio MultiPad Color 8.0 3G, бял, IPS дисплей, четириядрен Cortex A7 1.30 GHz, 1GB RAM, 16GB вградена
памет (+microSDHC слот), Wi-Fi 802.11n, Bluetooth, 345g, Android 4.2, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/83921/8-2032cm-prestigio-multipad-color-80-3g

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/83920/30-50-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/
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http://obiavidnes.com/obiava/83919/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

Автокъщи в Стара Загора
Сайтът „Автокъщи в Стара Загора” е част от веригата сайтове, даващи информация за автогари, автокъщи,
автосервизи, адвокати, аптеки, архитекти, банки, болници, ветеринарни лекари и други.
http://obiavidnes.com/obiava/83918/avtokyshti-v-stara-zagora

**0882551735*** -фини шпакловки. -гипсова шпакловка. -латекс. -топлоизолация. -обръщане
покрай pvc д
***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
Тел: 0882551735
http://obiavidnes.com/obiava/83917/0882551735--fini-shpaklovki--gipsova-shpaklovka--lateks--toploizolaciya--o

8" (20.32cm) Prestigio MultiPad Color 8.0 3G
8" (20.32cm) Prestigio MultiPad Color 8.0 3G, червен, IPS дисплей, четириядрен Cortex A7 1.30 GHz, 1GB RAM, 16GB
вградена памет (+microSDHC слот), Wi-Fi 802.11n, Bluetooth, 345g, Android 4.2, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/83916/8-2032cm-prestigio-multipad-color-80-3g

8" (20.32cm) Prestigio MultiPad Color 8.0 3G
8" (20.32cm) Prestigio MultiPad Color 8.0 3G, черен, таблет, IPS дисплей, четириядрен Cortex A7 1.30 GHz, 1GB RAM, 16GB
вградена памет (+Micro SDHC слот), micro USB, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth, 345g, Android 4.2, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/83915/8-2032cm-prestigio-multipad-color-80-3g

10.1" (25.65cm) Samsung Galaxy Tab 4 SM-Т535
10.1" (25.65cm) Samsung Galaxy Tab 4 SM-Т535, бял, TFT дисплей, Quad-Core 1.2GHz, 1.5GB RAM, 16GB вградена памет
(+Micro SD слот), Wi-Fi 802.11n, Bluetooth, Android, 2г.гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/83914/101-2565cm-samsung-galaxy-tab-4-sm-t535

10.1" (25.65cm) Samsung Galaxy Tab 4 SM-Т535
10.1" (25.65cm) Samsung Galaxy Tab 4 SM-Т535, черен, TFT дисплей, Quad-Core 1.2GHz, 1.5GB RAM, 16GB вградена памет
(+Micro SD слот), Wi-Fi 802.11n, Bluetooth, Android, 2г.гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/83913/101-2565cm-samsung-galaxy-tab-4-sm-t535

Escape From Monkey Island
Escape From Monkey Island, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/83912/escape-from-monkey-island

Страстна изпепеляваща и жадна за секс на 090 363 913
Страстна изпепеляваща и жадна за секс на 090 363 913
http://obiavidnes.com/obiava/83911/strastna-izpepelyavashta-i-jadna-za-seks-na-090-363-913

Страстна изпепеляваща и жадна за секс на 090 363 913
Страстна изпепеляваща и жадна за секс на 090 363 913
http://obiavidnes.com/obiava/83910/strastna-izpepelyavashta-i-jadna-za-seks-na-090-363-913
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Lego Star Wars III: The Clone Wars
Lego Star Wars III: The Clone Wars, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/83909/lego-star-wars-iii-the-clone-wars

LEGO Star Wars: The Complete Saga
LEGO Star Wars: The Complete Saga, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/83908/lego-star-wars-the-complete-saga

Monkey Island: Special Edition Collection
Monkey Island: Special Edition Collection, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/83907/monkey-island-special-edition-collection

Star Wars: Empire at War Gold
Star Wars: Empire at War Gold, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/83906/star-wars-empire-at-war-gold

Star Wars: Jedi Knight 2
Star Wars: Jedi Knight 2, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/83905/star-wars-jedi-knight-2

Чехия , работни позиции
Мъже и жени до 55 год. за работа в Чехия
1. Пекарни „Magdalenske Mre
http://obiavidnes.com/obiava/83904/chehiya--rabotni-pozicii

Star Wars Starfighter
Star Wars Starfighter, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/83903/star-wars-starfighter

Star Wars The Clone Wars: Republic Heroes
Star Wars The Clone Wars: Republic Heroes, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/83902/star-wars-the-clone-wars-republic-heroes

Star Wars: The Force Unleashed II
Star Wars: The Force Unleashed II, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/83901/star-wars-the-force-unleashed-ii

Star Wars: The Force Unleashed - Ultimate Sith Edition
Star Wars: The Force Unleashed - Ultimate Sith Edition, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/83900/star-wars-the-force-unleashed---ultimate-sith-edition

Tales of Monkey Island
Tales of Monkey Island, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/83899/tales-of-monkey-island
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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/83898/detektivska-agenciya-foks-detektivski-uslugi-burgas

Частен Детектив-Детективска Агенция Фокс-София, Пловдив, Бургас
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/83897/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-foks-sofiya-plovdiv-burgas
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Angry Birds
Angry Birds, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/83896/angry-birds

Guild Wars 2 Gem Prepaid Card
Guild Wars 2 Gem Prepaid Card, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/83895/guild-wars-2-gem-prepaid-card

Зимна почивка на планина
Вила "Петлето" предлага
www.vila-petleto.smolyanbg.net

лятна

почивка

в

Родопите.Риболов,

туризъм

и

езда.За

повече

подробности

http://obiavidnes.com/obiava/83894/zimna-pochivka-na-planina

Всякакви жилищни ремонти, всякакви строителни услуги
Къртене ,зидария , вътрешни и външни топлоизолации ,машинна мазилка и замазка , хидроизолации , облицовка с камък ,
замазка , гипсова мазилка и шпакловка , усвояване на тераси , обръщане на ъгли ,сатен гипс , теракот , гранитогрес ,
фаянс , колор кит , латекс ,всякакви декорации и декоративни мазилки ,вътрешни и външни колони , боя , тапети
,всякакви нестандартни изпълнения с гипсокартон , окачени тавани , арки , скрито осветление ,вътрешни и външни
колони , ВиК ,Ел.инсталации ,ОиВ и др .Оглед , безплатни консултации ,оферта,професионализъм , коректност , кратки
срокове . Тел . за контакт - 0878 78 23 88 - Антон Стоянов .
http://obiavidnes.com/obiava/83893/vsyakakvi-jilishtni-remonti-vsyakakvi-stroitelni-uslugi

WildStar 15 Day Time Card | Карта 15 дни
WildStar 15 Day Time Card | Карта 15 дни, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/83892/wildstar-15-day-time-card--karta-15-dni

ПРОМОЦИЯ на специални химикали за преписване на изпит
Имате много теми за учене, а нямате време да се подготвите за всички? Притеснявате се да преписвате на изпит? Вече
това няма да е проблем за вас - химикалка с невидимо мастило. Открийте най-лесния и евтин начин за преписване на
изпит, без никой да ви види.
Учителите не подозират, че химикалът в ръката ви е всъщност решението на изпита! Осветявайки UV текста, той
става видим и ясно четлив за вас.
http://www.gadgetstore.ovo.bg
http://www.gadgetstore.alle.bg
Skype: marti_1987
Мтел: 0883 33 88 92
Виваком: 0878 33 88 72
http://obiavidnes.com/obiava/83891/promociya-na-specialni-himikali-za-prepisvane-na-izpit

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.
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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/83890/razgovoren-angliyski

Bulgarian for foreigners
ABILITY Language School offers individual and group studies in Bulgarian for foreigner speakers through the following
languages:
- English
- French
-Russian
The studies include all levels – from basics (A1) to experts (C1).
If you own a business here, bought a house or you have just decided to live here, in those cases it is necessary to start learning
Bulgarian for your daily contacts and normal lifestyle.
During your process of learning Bulgarian you also will get knowledge in Bulgarian customs, daily life, special features of
Bulgarian psychology. The reason to do this is because you get in comfort with better and faster adaptation in the new foreign
language area.
No textbook is needed - the language school offers its own learning system and methods - free for our students. Methods we offer
are modern and based on the communication approach and logical assimilation to the lexical and phonetic skills you need . In our
system we offer complex of well balanced :
Grammar
Phonetic
Speaking
Reading
Listening
Individual lessons are referred to individual necessities and profession of every student . Individual lessons are in a suitable for you
time and day , we offer also an opportunity for individual study at the office in convenient hours for the student..
Ability language school offers some different programs for learning Bulgarian .
General Bulgarian course
Business course
Speaking course to develop and improve your skills in Bulgarian speech .
Each level’s duration is 30 hours (45 min) / 15 sessions ( 90 min. ) – twice a week – 2 months . The price for session is 20 levas .
At the end of every level you could receive a certificate which are shown how many hours you attend and your personal language
abilities in Bulgarian .
For more information:
Phone . (02)953 08 87
0878 467 429
Address : Sofia ,Ivan Vazov distr. Bobotinov str. Bl.5
e-mail: abilityschool@gmail.com
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http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/83889/bulgarian-for-foreigners

Руски език- Индивидуално и в малки групи
Езикова школа АБИЛИТИ организира индивидуално и групово обучение по Руски език в удобно за Вас време. Предлагаме
посещения и в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи, като се използват и допълнителни
материали, съобразени с нуждите на обучаващите се.
Цена на индивидуално обручение - 10 лева на учебен час
Цена за участник в група - 150 лева за 30 учебни часа .
В цената са включени учебните материали .
Предлагаме :
- обучение за начинаещи
- обучение за напреднали
- обучение за подготовка за сертификатни нива
- обучение за деца и ученици
- обучение за подготовка за матура
- курсове по разговорен руски за поддържане на нивото на езикова компетентност .
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/83888/ruski-ezik-individualnoiv-malki-grupi

Разговорен Английски с бизнес насоченост
Езикова школа Абилити организира курс по разговорен Английски с бизнес насоченост . Учебните материали са по
системата за бизнес английски на Oxford University . Курсът е предназначен за курсисти, завършили първо ниво бизнес
английски (Elementary) и има за цел поддържане и усъвършенстване на придобитите знания.
Включени са аудио и видео уроци в учебния план .
Заниманията са : понеделник от 18.30 до 20.30
Продължителност на курса – 30 учебни часа
Цена : 150 лева
Предлагаме малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/83887/razgovoren-angliyski-s-biznes-nasochenost

Онлайн магазин за дамско и мъжко облекло, бельо, обувки и аксесоари.
Онлайн магазин за дамско и мъжко облекло, бельо, обувки и аксесоари.
http://obiavidnes.com/obiava/83886/onlayn-magazin-za-damsko-i-myjko-obleklo-belyo-obuvki-i-aksesoari
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WildStar 30 Day Time Card | Карта 30 дни
WildStar 30 Day Time Card | Карта 30 дни, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/83885/wildstar-30-day-time-card--karta-30-dni

WildStar 60 Day Time Card | Карта 60 дни
WildStar 60 Day Time Card | Карта 60 дни, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/83884/wildstar-60-day-time-card--karta-60-dni

Sega Rally
Sega Rally, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/83883/sega-rally

Легализация и преводи от Нов век
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 свидетелства за съдимост, нотариални актове, удостоверения за раждане и семейно положение,
пълномощни, дипломи, академични справки, медицински документи, 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/83882/legalizaciya-i-prevodi-ot-nov-vek

мебели по поръчка враца монтана мездра ботевград софия
Мебели по поръчка за град Враца и региона. Изберете свой модел, дайте ни и размери и ние ще изпълним вашата поръчка
за секции, шкафове, гардероби, кухненски шкафове, вградени кухни, мека мебел, холови гарнитури, кухненски ъгли,
обзавеждане за детски стаи.
Вече предлагаме и врати.
http://obiavidnes.com/obiava/83881/mebeli-po-porychka-vraca-montana-mezdra-botevgrad-sofiya

10.1" (25.65 cm) ACER Iconia A3-A11 (NT.L2ZEE.008)
10.1" (25.65 cm) ACER Iconia A3-A11 (NT.L2ZEE.008), бял, 3G, GPS, четириядрен MediaTek MTK8389 1.2GHz, мулти-тъч
IPS екран, 1GB RAM, 32GB Flash памет (+microSD слот), micro HDMI, 2x camera, Android 4.2
http://obiavidnes.com/obiava/83880/101-2565-cm-acer-iconia-a3-a11-ntl2zee008

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
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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
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/83879/turmalinov-kolan-turmalinova-yakanakolenki-i-naramennik

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
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www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/83878/mreja-protiv-nasekomi-s-magniti

Магнитна титаниева гривна
Магнитна титаниева гривна
МАГНИТНА ГРИВНА - ПРОТИВОДЕЙСТВАЙТЕ НА ВИСОКОТО КРЪВНО НАЛЯГАНЕ!
Искате да намалите високото кръвно, да премахнете главоболието,
шума в ушите и виенето на свят, да повишите имунитета и др.?
Използвайте световния хит на доказалата се високоефективна титано магнитна гривна!
Гривната влияе на сърдечно-съдовата система и кръвообращението и спомага за намаляване на високото кръвно,
укрепва жизнените функции на организма, повишава имунитета, регулира хемоглобина и намалява болките в ставите.
Магнитната гривна е мощен източник на магнитно поле, което нормализира артериалното налягане дори при хронична
хипертония.
ПРЕДИМСТВА:
- дизайн съчетаващ здраве и красота;
- поддържане на имунната система;
- адаптиране към промените в околната среда;
- осигуряване на здравословен комфорт на организма;
- подобряване на кръвообращението;
- съчетаване на съвременни технологии с благоприятен
Магнитната гривна е със сребрист цвят, дължината и е 20,5 см., ширината: 11 мм.
Магнитната гривна е със сребрист цвят, дължината и е 21.00 см., ширината: 13 мм.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/83877/magnitna-titanieva-grivna

Терапевтичен апарат за повлияване на дископатии
Терапевтичен апарат за повлияване на дископатии
Терапевтичен апарат за физиотерапевтично лечение на болки в гърба, дискова херния
ДИСКОПАТИЯ , ошипяване на гръбнака, деформации на гръбначните дискове, дископатии !!!
Уред за терапия на кръста и гръбначния стълб .
АШИ ЕЛЕКТРОДИ
ИНФРАЧЕРВЕНА ТЕРАПИЯ
МАГНИТНА ТЕРАПИЯ
ТОПЛИННА АКУПУНКТУРНА ТЕРАПИЯ
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/83876/terapevtichen-aparat-za-povliyavane-na-diskopatii
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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/83875/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
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/83874/ventilator--s-vodna-mygla

Масажна кушетка Restpro Classic-2 (цвят – кремав, черен, червен,
Масажна кушетка Restpro Classic-2 (цвят – кремав, черен, червен, лилав, син, винено червен)
Restpro®- светът на удоволствието и релаксацията!
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Професионална преносима кушетка за масаж "Restpro Classic-2" - здрава, лесна за употреба, изключително комфортна и
удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас! Кушетката е подходяща както за всички видове
масажни и козметични процедури,
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.
Краката на масажната кушетка се отварят лесно и с минимално усилие. Сгъването,
разгъването и пренасянето на кушетката е изключително улеснено.
Преносимата масажна кушетка "Restpro Classic-2" е с пълнеж от 4 см. мек пенополиуретан с плътност 20 kg/м?.
Пенополиуретанът съхранява своята форма много по-дълго време отколкото, обичайно използваните за пълнеж
материали
при изработването на стандартните кушетки за масаж.
Кушетката за масаж е тапицирана с водоустойчив и устойчив на масажно олио винил.

Описание на професионалното сгъваемо масажно легло Restpro® Classic 2 Edition:
O Дъжина: 192 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг. / На снимката, поставената вурху леглото тежест е 2 тона, но моля ви, не правете
това в къщи laugh/
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 20 см
O Тегло: 15 кг
Преносимата масажна кушетката се състои от 2 секции.
Дървеният материал, използван за направата на сгъваемото козметично легло е германски европейски бук.
Масажната кушетка е тапицирана с винил - водоустойчив и устойчив на масажно олио материал на основата на
полимери.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/83873/masajna-kushetka-restpro-classic-2-cvyat--kremav-cheren-cherven

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

Описание:
Лека, сгъваема и се инсталира за секунди.
Здрава и стабилна.
Голяма работна площ.
Възможност за регулиране наклона на поставката за лаптоп, за максимално удобство при работа.
Специален дизайн, предпазващ от прегряване на лаптопа с вградени вентилатори.
Поставка за чаша, химикал или молив.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/83872/masa-za-laptop-s-vgraden-ohladitel-e-table

Готови ли сте за войната наречена бизнес?
Специализирани обучения с практическа насоченост
„Мениджмънт на селския туризъм”,„Предприемачество и мениджмънт”,„Разработване и управление на инвестиционен
проект”,„Планиране и разработване на бизнесплан”, „Рекламата на малката и средна фирма”,”Успешно развитие на
малък и среден магазин”, „Бизнес комуникации и кореспонденция”,„Подбор и оценка на персонала в малката и средна
фирма”,”Ръководител на НАСРР екип” и други.
Формати на обученията – присъствено, дистанционно и видео обучение.
Академия ЕЛЕА - Център “WISDOM”
За подробности - www.elea.bg
и 0877 646 506, 0878 334 114
http://obiavidnes.com/obiava/83871/gotovi-li-ste-za-voynata-narechena-biznes

Курсове по счетоводство и планиране
„Двустранно счетоводство”, „Едностранно счетоводство”,„Оперативни счетоводители”,„Счетоводство за
мениджъри”,„Счетоводство за самоосигуряващите се”,„ Направи си сметката”,„Как да предотвратявате измамите в
счетоводството” и други.
Формат на обучението – дистанционно.
Академия ЕЛЕА - Център “WISDOM”
За подробности - www.elea.bg
и 0877 646 506, 0878 334 114
Ние правим счетоводството лесно и разбираемо за всички.
http://obiavidnes.com/obiava/83870/kursove-po-schetovodstvo-i-planirane
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Професионално дистанционно обучение
„Бизнес – услуги”,„Сътрудник в малък и среден бизнес”,„Офис–мениджър”,„Офис–секретар”,„Икономика и
мениджмънт”,„Посредник
на
трудовата
борса”,„Сътрудник
социални
дейности”,„Еколог”,„Хотелиерство”,„Ресторантьорство”,„Туризъм” и др.
Провежданите дистанционни обучения са по утвърдени от НАПОО учебни програми.
Формат на обучението – дистанционно.
Академия ЕЛЕА - Център “WISDOM”
За подробности - www.elea.bg
и 0877 646 506, 0878 334 114
http://obiavidnes.com/obiava/83869/profesionalno-distancionno-obuchenie

Школа за политици, общественици и мениджъри
„Изкуството да бъдеш гаден” е комплекс от 16 практически обучения: „Дирижираната простащина”,„Кой какви
интереси има”,„Техники за скрито убеждаване”, „Предвиди всички възможни сценарии”,„Опасността да си най-умния в
групата”,„Причините да се прикриваш”,„Логика на убеждаването”,„Основни манипулативни техники”,„Основни
тактики за влияние”,„Креативните успяват винаги”,„Накарай екипа да работи за тебе”,„Правилата на
заблудата”,„Законите на кариеризма”,„Практиката на въпросите и отговорите”,„Как да се справиш с
критиката”,„Как управляваш впечатленията за себе си”
Формати на обучението–присъствено и видео обучение.
Академия ЕЛЕА - Център “WISDOM”
За подробности - www.elea.bg
и 0877 646 506, 0878 334 114
http://obiavidnes.com/obiava/83868/shkola-za-politici-obshtestvenici-i-menidjyri

10.1" (25.65cm) Prestigio MultiPad 4 Diamond 10.1 3G (PMP7110D3G_BK)
10.1" (25.65cm) Prestigio MultiPad 4 Diamond 10.1 3G (PMP7110D3G_BK), черен, таблет, IPS LCD, 3G, четириядрен Cortex
A7 1.20 GHz, 1GB RAM, 16 GB вградена памет (+Micro SD слот), Mini HDMI, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth, 620g, Android 4.2, 2г.
гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/83867/101-2565cm-prestigio-multipad-4-diamond-101-3g--pmp7110d3g_bk

Подготвените успяват в бизнеса
„Тънкости при рекламирането в Интернет”,„Как да събираме информация за конкурентите и контрагентите”,„Какво
трябва да направим, когато напуска ключов служител”,„Безплатната реклама в Интернет”,„Комуникации и
етикет”,„Конфликти и управление на конфликтите в организацията”,„Кризисен PR за малкия и среден
бизнес”,„Невербални комуникации”, „Комуникацията и етикета в бизнеса”,„Ползите от дезинформацията”,„PR за
малкия и среден бизнес” и др.
Формати на обученията – присъствено, дистанционно и видео обучение.
Академия ЕЛЕА - Център “WISDOM”
За подробности - www.elea.bg
и 0877 646 506, 0878 334 114
http://obiavidnes.com/obiava/83866/podgotvenite-uspyavat-v-biznesa

Специализирани обучения за мениджъри и предприемачи
„Разработване и управление на проекти”,„Защита на вътрешната делова информация и търговската
тайна”,„Управление на риска”,„Бизнес комуникации и кореспонденция” ,„Счетоводство за мениджъри”,„Как да
предотвратявате измамите в счетоводството”,„Финансова етика” и други.
Формати на обученията – присъствено, дистанционно и видео обучение.
Академия ЕЛЕА - Център “WISDOM”
За подробности - www.elea.bg
и 0877 646 506, 0878 334 114
http://obiavidnes.com/obiava/83865/specializirani-obucheniya-za-menidjyri-i-predpriemachi

НАШИЙНИК ЗА ДРЕСИРОВКА НА КУЧЕ ** от 148 на 88 лв.!
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ЕЛЕКТРОНЕН НАШИЙНИК ЗА ОБУЧЕНИЕ НА КУЧЕ
** ОБХВАТ 300 м; СИГНАЛИ: ВИБРИРАЩ, ШОКОВ, СВЕТЛИНЕН И ЗВУКОВ!
** 100 СТЕПЕНИ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ; LCD ЕКРАН; ФЕНЕРЧЕ; УДАРОУСТОЙЧИВ!
** УПРАВЛЕНИЕ НА ДВА НАШИЙВИКА ЕДНОВРЕМЕННО!
Вашето куче не знае как да се държи: безпричинно лае, хапе, разкъсва и не отговоря на устните команди. Решението е
нашийник за дресура с дистанционно управление. Използват се вибрации или лек токов удар (щипене) за отказване на
лошите навици. Това се постига посредством дресировка и обучение на домашния любимец, на ловни кучета,
кучета-водачи и кучета-охрана, независимо от теглото (от 2 до 90 кг.).
ХАРАКТЕРИСТИКА:
- работен обхват: 300 м. (в зависимост от терена и препятствията);
- сигнали: вибрации; токов удар; звуков и светлинен;
- фенерче за откриване на кучето вечер;
- 100 степени на сигналите и показване на LCD екрана (при 0 не действа!);
- над 3000 кода за идентичност за нежелано въздействие от други нашийници;
- накрайници за два вида окосмяване на кучето: къси и дълги по 2 бр.;
- захранване с батерии: нашийник 2х1,5V; дистанционно 2х6V (включени);
- размери на нашийника: 7,0х3,6х3,8 см.; каишка 36-54 см.; тегло 63 гр. с батерии;;
- размери на дистанционното: 12,8х4,5х2,3 см. и тегло 65 гр. с батерии;
- водоустоийчив нашийник и удароустойчиво дистанционно;
- напълно безопасен, хуманен и ефективен начин за дресиране на куче.
Обхватът на нашийника зависи от препятствията на терена, като обикновено е до 300 м., а при открита площ без
дървета, храсти и др. препятствия може да достигне до 500 м.
Подходящ начин за обучение на ловджийски кучета, понеже накрайникът издава звук наподобяващ на птица.
Комплектът съдържа: дистанционно, нашийник, 2 вида накрайници за окосмяване и по 2 батерии за нашийника и
дистанционното и резервна лампа за нашийника.
Гаранция 1 г. Сертификат СЕ и др.
Произход: Китай
ПРОМОЦИОНАЛНА ЦЕНА: от 148 на 88 лв. СПЕСТЯВАТЕ 60 лв.!
ПОКУПКИ:
София, пазар БОРОВО, павилион 12
(срещу входа на супер Европа)
или по куриер на Еконт Експрес; такса при получаване от офиса 5,20 лв.,
до адрес 7,10 лв. и получаване на следващия ден,а до селища без офис
такса 8,40 лв. и получаване до три работни дни.
Намаление на куриерската такса -20%!
КОНТАКТИ:
0887/255 692; 02/855 2635
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ:
www.albo-bg.com
www.albobg.com
http://obiavidnes.com/obiava/83864/nashiynik-za-dresirovka-na-kuche--ot-148-na-88-lv

10.1" (25.65cm) Prestigio MultiPad 4 Diamond 10.1 3G (PMP7110D3G_WH)
10.1" (25.65cm) Prestigio MultiPad 4 Diamond 10.1 3G (PMP7110D3G_WH), бял, таблет, IPS LCD, 3G, четириядрен Cortex
A7 1.20 GHz, 1GB RAM, 16 GB вградена памет (+Micro SDHC слот), Mini HDMI, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth, 620g, Android 4.2,
2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/83863/101-2565cm-prestigio-multipad-4-diamond-101-3g-pmp7110d3g_wh
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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
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
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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/83862/tyrgovsko-pravo---kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarna-o

Искаш ли да разбереш от нас
„Как да разпределяш времето си”,„Че финансовата грамотност е необходимост без алтернатива”,„Как да изчистиш
речта си от паразитни думи”,„За тайните на успешното общуване”,„Как да се справиш със стреса”,„Как да станеш
богат човек”,„Да определиш и постигнеш целите си”,„Как освободиш творческото си мислене”, „Как се постига
емоционално равновесие” и др.
Формати на обученията – присъствено, дистанционно и видео обучение.
Академия ЕЛЕА - Център “WISDOM”
За подробности - www.elea.bg
и 0877 646 506, 0878 334 114
http://obiavidnes.com/obiava/83861/iskash-li-da-razberesh-ot-nas

Ако не знаеш, научи от нас
„За практиката на хранителните добавки”,„За квантова медицина, диетология, билколечение и хранителни
добавки”,„Как да защитиш на личната си интелектуална собственост”,„За какво да внимаваш при постъпване на
работа”,„Къде са пропуските на шефа и какво негово може да стане твое”,„Какво да си вземеш от фирмата, когато
напускаш или те уволнят”,„Как да се обличаш за офиса”,„Как да се държиш и възпитаваш детето си” и др.
Формати на обученията – присъствено, дистанционно и видео обучение.
Академия ЕЛЕА - Център “WISDOM”
За подробности - www.elea.bg
и 0877 646 506, 0878 334 114
http://obiavidnes.com/obiava/83860/ako-ne-znaesh-nauchi-ot-nas

10.1" (25.65cm) Prestigio MultiPad Visconte (PMP810E3GWH)
10.1" (25.65cm) Prestigio MultiPad Visconte (PMP810E3GWH), черен, таблет, IPS LCD, 3G, двуядрен Celeron N2805 1.46
GHz, 2GB RAM, 32 GB вградена памет (+Micro SD слот), Mini HDMI, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth, 590g, Windows 8.1, 2г.
гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/83859/101-2565cm-prestigio-multipad-visconte-pmp810e3gwh

10.1" (25.65cm) Prestigio Visconte 2 (PMP812E3GGR)
10.1" (25.65cm) Prestigio Visconte 2 (PMP812E3GGR), черен, таблет, IPS LCD, 3G, двуядрен Celeron N2806 1.60 GHz, 2GB
RAM, 32 GB вградена памет (+Micro SDHC слот), Wi-Fi 802.11n, Microsoft Windows 8.1, 2 г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/83858/101-2565cm-prestigio-visconte-2-pmp812e3ggr
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7" (17.78 cm) Prestigio MultiPad 7.0 Ultra+ (PMT3677_WI_B_WH)
7" (17.78 cm) Prestigio MultiPad 7.0 Ultra+ (PMT3677_WI_B_WH), бял, таблет, TFT LCD, Cortex A8 1.00 GHz, 512 MB RAM,
4GB вградена паме (+microSD слот), Wi-Fi 802.11n, Android 4.2
http://obiavidnes.com/obiava/83857/7-1778-cm-prestigio-multipad-70-ultra-pmt3677_wi_b_wh

8" (20.32cm) Prestigio MultiPad 8.0 HD (PMT5587_WI)
8" (20.32cm) Prestigio MultiPad 8.0 HD (PMT5587_WI), черен, таблет, HD LCD, двуядрен Cortex A9 1.50 GHz, 1GB RAM,
8GB вградена паме (+Micro SDHC слот), Wi-Fi 802.11n, Android 4.2, 460g., 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/83856/8-2032cm-prestigio-multipad-80-hd-pmt5587_wi

Dungeon Siege: Legends Of Aranna
Dungeon Siege: Legends Of Aranna, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/83855/dungeon-siege-legends-of-aranna

Flight Simulator X: Acceleration Expansion Pack
Flight Simulator X: Acceleration Expansion Pack, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/83854/flight-simulator-x-acceleration-expansion-pack

Halo 2
Halo 2, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/83853/halo-2

Zoo Tycoon 2 Extinct
Zoo Tycoon 2 Extinct, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/83852/zoo-tycoon-2-extinct

Final Fantasy XI: Treasures of Aht Urhgan
Final Fantasy XI: Treasures of Aht Urhgan, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/83851/final-fantasy-xi-treasures-of-aht-urhgan

Final Fantasy XIV: A Realm Reborn
Final Fantasy XIV: A Realm Reborn, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/83850/final-fantasy-xiv-a-realm-reborn

ДЕНОНОЩНА ЕРОТИЧНА ЛИНИЯ СЕКС НА ЖИВО И ПО ТЕЛЕФОНА GSM: 090 363 049
ДЕНОНОЩНА ЕРОТИЧНА ЛИНИЯ СЕКС НА ЖИВО И ПО ТЕЛЕФОНА GSM: 090 363 049
http://obiavidnes.com/obiava/83849/denonoshtna-erotichna-liniya-seks-na-jivo-i-po-telefona-gsm-090-363-049

ПАЛАВО МОМИЧЕ ТЕ ОЧАКВА НА GSM: 090 363 049 - ЕРОТИКА СЕКС И ОЩЕ НЕЩО
ПАЛАВО МОМИЧЕ ТЕ ОЧАКВА НА GSM: 090 363 049 - ЕРОТИКА СЕКС И ОЩЕ НЕЩО
http://obiavidnes.com/obiava/83848/palavo-momiche-te-ochakva-na-gsm-090-363-049---erotika-seks-i-oshte-neshto

ИСКАМ ДА ВЛЕЗЕШ ДЪЛБОКО В МЕН 090 363 049
ИСКАМ ДА ВЛЕЗЕШ ДЪЛБОКО В МЕН 090 363 049
http://obiavidnes.com/obiava/83847/iskam-da-vlezesh-dylboko-v-men-090-363-049
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пий от мен - Ваня - GSM: 090 363 034
пий от мен - Ваня - GSM: 090 363 034
http://obiavidnes.com/obiava/83846/piy-ot-men---vanya---gsm-090-363-034

Свали всичко от мен - Ния - GSM: 090 363 020
Свали всичко от мен - Ния - GSM: 090 363 020
http://obiavidnes.com/obiava/83845/svali-vsichko-ot-men---niya---gsm-090-363-020

СЕКС ЗАБАВЛЕНИЯ И МНОГО СТРАСТ С НАЙ ПЕРВЕРЗНИТЕ ГЛАСОВЕ 090 363 022
СЕКС ЗАБАВЛЕНИЯ И МНОГО СТРАСТ С НАЙ ПЕРВЕРЗНИТЕ ГЛАСОВЕ 090 363 022
http://obiavidnes.com/obiava/83844/seks-zabavleniya-i-mnogo-strast-s-nay-perverznite-glasove-090-363-022

хвани ме нежно и аз ще го поема - Рая - GSM: 090 363 069
хвани ме нежно и аз ще го поема - Рая - GSM: 090 363 069
http://obiavidnes.com/obiava/83843/hvani-me-nejno-i-az-shte-go-poema---raya---gsm-090-363-069

Murdered: Soul Suspect
Murdered: Soul Suspect, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/83842/murdered-soul-suspect

Cars Mater-National Championship
Cars Mater-National Championship, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/83841/cars-mater-national-championship

Крушунските водопади - почивка в staratakashta.net
Подарете си незабравима почивка в полите на Стара Планина! Посетете Крушунските водопади - едно от
най-красивите места в България! Старата къща се намира в непосредствена близост до водопадите - резервирайте една
или повече нощувки на изгодна цена!
http://obiavidnes.com/obiava/83840/krushunskite-vodopadi---pochivka-v-staratakashtanet

Darksiders II Limited Edition
Darksiders II Limited Edition, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/83839/darksiders-ii-limited-edition

Ratatouille
Ratatouille, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/83837/ratatouille

if you are interested to give you English lessons...
American men is looking to teach English language
http://obiavidnes.com/obiava/83836/if-you-are-interested-to-give-you-english-lessons

Български език за чужденци
Езикова школа АБИЛИТИ предлага индивидуално и групово обучение по български език за чужденци с работни езици :
- английски
-френски
-немски
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- руски ,
Обучението обхваща всички нива – от начално (А1) до експертно( С2) .
Ако имате бизнес в България , купили сте си имот или просто сте решили да живеете тук , наложително е да говорите
български във вашите ежедневни контакти .
В учебния процес вие не само ще учите български , но и ще се запознаете с бита и обичаите , особеностите и
народопсихологията на българите . Ще придобиете представа за общественото , културното , икономическото и
историческото развитие на България – всичко това е с цел да се постигне максимален комфорт за по- добра и бърза
адаптация в новата чуждо езикова среда .
Школа Абилити предлага собствена учебна система , която се предоставя безплатно на курсистите .
Методиката , която предлагаме е актуална и съвременна . Тя е базирана на комуникативния подход и логическото
усвояване на необходимия лексикално – граматически и фонетичен материал . На курсистите се предоставя комплексно :
• Грамматика
• Фонетика
• Разговор
• Четене
• Слушане
При индивидуалното обучение методиката е съобразена с индивидуалните потребности , особености и професия на
курсиста . То се провежда в удобно за курсиста време , както и има вариант за посещения на преподавател във вашия
офис .
Школа Абилити предлага няколко програми за изучаване на български език от чужденци .
• общ курс по български
• бизнес курс
• разговорен курс за усъвършенстване на езиковите умения .
Продължителността на обучение за всяко ниво е 30 учебни часа / 15 академични / . два пъти в седмицата – 2 месеца .
Цената на академичен час / два учебни / е 20 лева.
При завършване на всяко ниво , се издава удостоверение , в което са посочени броят часове и нивото на езикова
компетентност на всеки курсист .
Всички учебни материали са включени в цената .
За повече информация :
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/83835/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/83834/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
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плащане.
Цена 10 лева на учебен час
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/83833/frenski-ezik---individualno-obuchenie

Английски език – подготовка за матура
Езикова школа Абилити предлага индивидуална и в малки групи подготовка за матура по английски език . Занятията са
два пъти седмично по 4 учебни часа . Предлагаме и вариант в събота и неделя .
Подготовката включва :
- Работа върху основните умения четене с разбиране , слушане , писане и говорене
- Подготовка върху програмата за Държавен зрелостен изпит .
- Задълбочена работа в областта на граматиката , лексиката и стилистиката , както и върху практическото им
прилагане на предстоящия зрелостен изпит .
- Пробни изпити
- Оценяване и рецензии
Графикът на занятията е съобразен с времето на учениците .
Предлагаме :
Курс от 130 уч. часа
Курс от 90 уч. часа
Курс от 60 уч. часа
Индивидуален курс по индувудуакен учебен план .
Интензивността зависи от показаното от учениците на тест за входящо ниво . Тестът е безплатен и се провежда в
дните от понеделник до петък .
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/83832/angliyski-ezik--podgotovka-za-matura

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/83831/angliyski-ezik---individualno-obuchenie-i-v-malki-grupi
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Red Faction 2
Red Faction 2, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/83830/red-faction-2

Продавам земеделска земя в област Пловдив-Пазарджик
Собственик продава парцели и земеделски земи в общини: Пловдив, Пазарджик, Родопи, Марица, Асеновград, Кричим,
Куклен, Лъки, Перущица, Първомай, Садово, Стамболийски,
в землищата на селата: Асеновград, Алеко Константиново, Белащица, Бенковски, Благоевград, Блатец, Браниполе, Братя
Даскалови, Брестник, Брестовица, Буковлък, Верен, Веслец, Виница, Войводиново, Войсил, Враца, Гелеменово, Главиница,
Говедаре, Горна Махала, Горни Воден, Горно Александрово, Градина, Гранит, Граф Игнатиево, Динката, Джигурово,
Добровница, Долна Махала, Долни Воден, Драгор, Желязно, Звъничево, Златитрап, Златовръх, Ивайло, Извор, Изгрев,
Йоаким Груево, Искра, Исперихово, Кадиево, Караджово, Караджалово, Катуница, Козарско, Костиево, Костелево,
Кочево, Кричим, Крумово, Куклен, Куртово Конаре, Леново, Лозен,Лозен-Стара Загора, Мало Конаре, Марково, Мирово,
Медковец, Мененкьово, Милево, Мокрище, Мулдава, Ново Село, Огняново, Опълченец, Оризари, Отец-Кирилово, Павелско,
Пазарджик,Перущица, Пловдив, Православен, Първенец, Радиново,Раднево, Равда, Рогош, Руен, Садово, Севлиево,
Синитово, Симеоновец, Стамболийски, Стара Загора, Строево, Търняне, Тополчане, Триводици, Труд, Устина, Хасково,
Храбрино, Ихтиман, Цалапица, Царацово, Черна гора, Чешнегирово, Чурен, Юнаците, Ягодово, Яхиново, Ямбол
GSM: 0887644838
Email: S@APOLLON.NET
http://www.apollon.net
http://obiavidnes.com/obiava/83829/prodavam-zemedelska-zemya-v-oblast-plovdiv-pazardjik

Red Faction: Armageddon
Red Faction: Armageddon, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/83828/red-faction-armageddon

Продавам земеделска земя в област Пловдив-Пазарджик
Собственик продава парцели и земеделски земи в общини: Пловдив, Пазарджик, Родопи, Марица, Асеновград, Кричим,
Куклен, Лъки, Перущица, Първомай, Садово, Стамболийски,
в землищата на селата: Асеновград, Алеко Константиново, Белащица, Бенковски, Благоевград, Блатец, Браниполе, Братя
Даскалови, Брестник, Брестовица, Буковлък, Верен, Веслец, Виница, Войводиново, Войсил, Враца, Гелеменово, Главиница,
Говедаре, Горна Махала, Горни Воден, Горно Александрово, Градина, Гранит, Граф Игнатиево, Динката, Джигурово,
Добровница, Долна Махала, Долни Воден, Драгор, Желязно, Звъничево, Златитрап, Златовръх, Ивайло, Извор, Изгрев,
Йоаким Груево, Искра, Исперихово, Кадиево, Караджово, Караджалово, Катуница, Козарско, Костиево, Костелево,
Кочево, Кричим, Крумово, Куклен, Куртово Конаре, Леново, Лозен,Лозен-Стара Загора, Мало Конаре, Марково, Мирово,
Медковец, Мененкьово, Милево, Мокрище, Мулдава, Ново Село, Огняново, Опълченец, Оризари, Отец-Кирилово, Павелско,
Пазарджик,Перущица, Пловдив, Православен, Първенец, Радиново,Раднево, Равда, Рогош, Руен, Садово, Севлиево,
Синитово, Симеоновец, Стамболийски, Стара Загора, Строево, Търняне, Тополчане, Триводици, Труд, Устина, Хасково,
Храбрино, Ихтиман, Цалапица, Царацово, Черна гора, Чешнегирово, Чурен, Юнаците, Ягодово, Яхиново, Ямбол
GSM: 0887644838
Email: S@APOLLON.NET
http://www.apollon.net
http://obiavidnes.com/obiava/83827/prodavam-zemedelska-zemya-v-oblast-plovdiv-pazardjik

Цени интериорни врати София
При довършителен ремонт на апартамента ви винаги опираме до модел интериорна врата ! Компанията Борман Комерс
продава разнообразен избор от видове интериорни врати на склад на ниски цени , а също и възможност за доставка
10-дневен срок !
http://obiavidnes.com/obiava/83826/ceni-interiorni-vrati-sofiya

SpongeBob SquarePants: The Movie
SpongeBob SquarePants: The Movie, за PC
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http://obiavidnes.com/obiava/83825/spongebob-squarepants-the-movie

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/83824/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/83823/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/83822/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/83821/sigurna-rabota

Supreme Commander
Supreme Commander, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/83820/supreme-commander

Маш. мазилка и замазка, всякакви строителни услуги и ремонти
Вътрешни и външни топлоизолации , машинна мазилка и замазка , хидроизолации , облицовка с камък , замазка , гипсова
мазилка и шпакловка , теракот , гранитогрес , фаянс , колор кит , латекс , боя , тапети ,всякакви декорации и
декоративни мазилки , гипсокартон , окачени тавани ,скрито осветление ,ВиК ,Ел. инсталации ,ОиВ и др . Безплатни
консултации , договор , професионализъм,кратки срокове . Тел . за контакт - 0878 78 23 88 - Антон Стоянов .
http://obiavidnes.com/obiava/83819/mash-mazilka-i-zamazka-vsyakakvi-stroitelni-uslugi-i-remonti

Врати цени София Борман Комерс
Ако искате да получите допълнителна безопасност на вашия дом, фирма Борман Комерс са избрали врати на
конкурентноспособни стойности !
http://obiavidnes.com/obiava/83818/vrati-ceni-sofiya-borman-komers

Входни врати в София от Борман
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Ако искате да получите прибавъчна застраховка за вашето жилище, фирма Борман Комерс са отбрали блиндирани
турски врати на най-ниските цени !
http://obiavidnes.com/obiava/83817/vhodni-vrati-v-sofiya-ot-borman

WALL-E
WALL-E, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/83816/wall-e

ТЪРГОВСКО ПРАВО - Покупко - Продажба на Фирми със Задължения. Предлагаме перфектно
съдействие за освобождаване от отговорност !!!
ИЗКУПУВАНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , АД ,
ЕАД и Събирателни Дружества !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
Освобождаваме от Длъжност и Солидарна Отговорност за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата !
Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост, съдебни
изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС,
ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител
, Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и
ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи !
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
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
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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/83815/tyrgovsko-pravo---pokupko---prodajba-na-firmi-sys-zadyljeniya-predlagame-perfekt

Yager
Yager, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/83814/yager-za-pc

Метални врати за входове с контрол на достъпа
Предлагам изработка, доставка и монтаж на метална дограма за вашия вход. При проявен интерес можем да ви
покажем много обекти с изработени и монтирани от нас изделия в рамките на София.Изпълняваме уникални поръчки
по желание и изисквания на клиента. Гарантираме спиране на течението във вашия вход и дълги години безпроблемно
функциониране на вратата с контрол на достъпа разбира се. Предлагаме и Пощенски Кутии.Пощите са много здрави и
функционални,формат А4
Сменете вашата, дървена, ПВЦ, или Алуминиева дограма и
решете проблема с постянно зеещата врата на входа.
Това повярвайте ще повиши вашето самочувствие и съответно цената на вашето жилище. Нашия опит показва
точно това, поинтересувайте се и сами ще се убедите.
Гаранцията за металната дограма е 5 години а за електрониката е 2 години.
http://obiavidnes.com/obiava/83813/metalni--vrati-za-vhodove-s-kontrol-na-dostypa

Assassin's Creed: Brotherhood
Assassin's Creed: Brotherhood, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/83812/assassins-creed-brotherhood

Актуално състояние на фирми – легализация и превод
Лицензирана агенция за преводи и легализации Нов Век предлага преводи на техническа документация, правни,
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медицински, икономически, художествени текстове и други от/на над 30 езика. Заверки на преводи на документи от
чужбина в МВнР и ЛЕГАЛИЗАЦИЯ на актуално състояние на фирми, 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/83811/aktualno-systoyanie-na-firmi--legalizaciya-i-prevod

**0882551735*** -фини шпакловки. -гипсова шпакловка. -латекс. -топлоизолация. -обръщане
покрай pvc д
0882551735
фини шпакловки.
гипсова шпакловка.
латекс.
топлоизолация.
обръщане покрай дограма и врати,с поставияне на лайсни или измазване.
минерални мазилки.
гипсова мазилка.
пръскана мазилка.
замазки.
зидария.
МАЙСТОР С ДЪЛГОДИШНА ПРАКТИКА В СТРОИТЕЛСТВОТО.
КОРЕКНО.
КАЧЕСТВЕНО.
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА.
0882551735
http://obiavidnes.com/obiava/83810/0882551735--fini-shpaklovki--gipsova-shpaklovka--lateks--toploizolaciya--o

Left 4 Dead 2
Left 4 Dead 2, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/83809/left-4-dead-2

Left 4 Dead
Left 4 Dead, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/83808/left-4-dead

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/83807/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-
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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/83806/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

F.E.A.R. 2: Project Origin
F.E.A.R. 2: Project Origin, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/83805/fear-2-project-origin

F.E.A.R. 3
F.E.A.R. 3, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/83804/fear-3

Lord of the Rings: War in the North
Lord of the Rings: War in the North, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/83803/lord-of-the-rings-war-in-the-north

Чехия - спешен подбор на персонал
Мъже , жени , семейства до 55 години за работа в Чехия – складови работници , персонал за перални помещения , за
пакетиране и сортиране на хранителни и нехранителни продукти , за цехове и заводи , шоколадова и бисквитена фабрики
. Майстори строители , общи работници , заварчици ( електрод , CO2 , аргон ) , шлосери. Над 20 вида работни позиции .
Заплата от 600 – 1400 евро в зависимост от позициите . Седмичен аванс , трудов договор , осигуровки, подсигурена
квартира.
За ваше спокойствие и сигурност сме осигурили транспорт, с който Ви откарват директно до работодателя, без да Ви
изпращат от София на автобуса и да се притеснявате, дали след като пристигнете ще Ви посрещне някой там .
Телефони за връзка : 0892 976 509 , 0878 023 468
http://obiavidnes.com/obiava/83802/chehiya---speshen-podbor-na-personal

Mortal Kombat Komplete Edition
Mortal Kombat Komplete Edition, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/83801/mortal-kombat-komplete-edition

The Lord of the Rings War in the North - Lenticular Edition
The Lord of the Rings War in the North - Lenticular Edition, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/83800/the-lord-of-the-rings-war-in-the-north---lenticular-edition

The Sims 2 Double Deluxe (пакет 3 в 1)
The Sims 2 Double Deluxe (пакет 3 в 1), за PC
http://obiavidnes.com/obiava/83799/the-sims-2-double-deluxe-paket-3-v-1

The Sims 2: Glamour Life Stuff
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The Sims 2: Glamour Life Stuff, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/83798/the-sims-2-glamour-life-stuff

ВСИЧКО ДАВАМ ДА СИ ТУК ... ИСКАМ СЕКС САМО С ТЕБ НА 090 363 913
ВСИЧКО ДАВАМ ДА СИ ТУК ... ИСКАМ СЕКС САМО С ТЕБ НА 090 363 913
http://obiavidnes.com/obiava/83797/vsichko-davam-da-si-tuk--iskam-seks-samo-s-teb-na-090-363-913

ВСИЧКО ДАВАМ ДА СИ ТУК ... ИСКАМ СЕКС САМО С ТЕБ НА 090 363 913
ВСИЧКО ДАВАМ ДА СИ ТУК ... ИСКАМ СЕКС САМО С ТЕБ НА 090 363 913
http://obiavidnes.com/obiava/83796/vsichko-davam-da-si-tuk--iskam-seks-samo-s-teb-na-090-363-913

Машини за безшевни улуци
Машини за безшевни улуци
Фирмата изработва всички видове машини за производство на безшевни улуци.
1.Американски безшевен улук (трапец)
2.Немски безшевен улук (овален,обикновен)
3.Машина за производство на водосточна тръба
Продукцията на всички машини е с неограничена дължина!
www.bezshevniuluci.eu
0887234969
0893784444
http://obiavidnes.com/obiava/83795/mashini-za-bezshevni-uluci

The Sims 2 IKEA: Home Stuff
The Sims 2 IKEA: Home Stuff, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/83794/the-sims-2-ikea-home-stuff

The Sims 2: Mansion & Garden
The Sims 2: Mansion & Garden, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/83793/the-sims-2-mansion--garden

The Sims 2: Teen Style Stuff
The Sims 2: Teen Style Stuff, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/83792/the-sims-2-teen-style-stuff

The Sims 2 University Life Collection
The Sims 2 University Life Collection, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/83791/the-sims-2-university-life-collection

Продава парцел УПИ в гр.Сливница
Продава парцел в гр.Сливница-14,5 дка за промишлено строителство,складове.Ток, вода, асфалтов път.
Телефон за връзка:0877555392
0876530511
http://obiavidnes.com/obiava/83790/prodava-parcel-upi-v-grslivnica
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Продава парцел УПИ в гр.Сливница
Продава парцел в гр.Сливница-14,5 дка за промишлено строителство,складове.Ток, вода, асфалтов път.
Телефон за връзка:0877555392
0876530511
http://obiavidnes.com/obiava/83789/prodava-parcel-upi-v-grslivnica

The Sims 3 70s
The Sims 3 70s, 80s and 90s Stuff Pack, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/83788/the-sims-3-70s

The Sims 3: Hidden Springs
The Sims 3: Hidden Springs, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/83787/the-sims-3-hidden-springs

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
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/83786/tyrgovsko-pravo---kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarna-o

езикови курсове център Тера
Имаме голямо разнообразие на езиково обучение, което включва: курсове по английски език, немски език, френски език,
испански език, италиански език, руски език, както и български език за чужденци, полски език, чешки език, гръцки език,
турски език, арабски език, латински език, китайски език и много други.
- индивидуални и групови занимания;
- за деца и възрастни;
- за начинаещи и напреднали;
- фирмено обучение;
- онлайн обучение;
- аудио и видео материали.
http://obiavidnes.com/obiava/83785/ezikovi-kursove-centyr-tera

The Sims 3 Katy Perry's Sweet Treats
The Sims 3 Katy Perry's Sweet Treats, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/83784/the-sims-3-katy-perrys-sweet-treats
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The Sims 3 Plus Showtime
The Sims 3 Plus Showtime, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/83783/the-sims-3-plus-showtime

The Sims 3: Seasons
The Sims 3: Seasons, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/83782/the-sims-3-seasons

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/83781/detektivska-agenciya-avalon-24ch-diskretni-detektivski-uslugi

Български език за чужденци – корпоративно обучение
Езикова школа Абилити организира
чуждоезиково обучение по :
Български език за чужденци
гарантиращо бързо и качествено овладяване на езика .
- индивидуално и групово обучение по български език за чужденци с работни езици :
- английски
-френски
-немски
- руски
- сръбски
- хърватски
- словенски
Обучението обхваща всички нива – от начално (А1) до експертно( С2) .
В учебния процес вие не само ще учите български , но и ще се запознаете с бита и обичаите , особеностите и
народопсихологията на българите . Ще придобиете представа за общественото , културното , икономическото и
историческото развитие на България – всичко това е с цел да се постигне максимален комфорт за по- добра и бърза
адаптация в новата чуждо езикова среда .
Школа Абилити предлага собствена учебна система . Методиката , която предлагаме е актуална и съвременна . Тя е
базирана на комуникативния подход и логическото усвояване на необходимия лексикално – граматически и фонетичен
материал . На курсистите се предоставя комплексно :
• Грамматика
• Фонетика
• Разговор
• Четене
• Слушане
.
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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/83780/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/83779/frenski-ezik-pyrvo-nivo--za-nachinaeshti

Английски език - корпоративно обучение
Езикова школа Абилити организира
чуждоезиково обучение по :
Английски
гарантиращо бързо и качествено овладяване чуждия език .
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
обучението обхваща :
- всички нива – общ английски от Elementary до Advanced по 50 учебни часа за всяко ниво .
Занятията се провеждат два пъти седмично по два или три учебни часа , в зависимост от създадения учебен план-график
.
- Бизнес английски - всички нива - по 50 учебни часа за всяко ниво
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- 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/83778/angliyski-ezik----korporativno-obuchenie

Детективска агенция Хамелеон-Детективски услуги на територията на Цялата страна!!!
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/83777/detektivska-agenciya-hameleon-detektivski-uslugi-na-teritoriyata-na-cyalata-strana

Измазване с гипсова и варова мазилка
ДАНЕВ СТРОЙ ЕООД извършва полагане на гипсова и варова вътрешна мазилка с турбозол, подови машинни замазки,
шлайфан бетон,машинно боядисване,шпакловка,декоративни мазилки,външна топлоизолация, саниране и укрепване на
стари сгради с торкрет мазилка. Разполагаме със собствени машини монофазни и трифазни, турбозоли за
замазка,професионални машини Грако за боядисване,фасадно рамково скеле.. Фирмата залага на висококачествени
материали съобразени с изискванията и очакванията на нашите клиенти и гарантира желания краен резултат.
Предлагаме неангажиращ безплатен оглед и консултации на обекта.При желание от страна на клиента работим с негов
материал.Работи в цялата страна.
ЗА НАС Е ВАЖНО ВИЕ ДА СТЕ ДОВОЛНИ!
http://www.danevstroi.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/83776/izmazvane-s-gipsova-i-varova-mazilka
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The Sims 3 Showtime - Katy Perry Collector's Edition
The Sims 3 Showtime - Katy Perry Collector's Edition, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/83775/the-sims-3-showtime---katy-perry-collectors-edition

33Г СТАРА КУРВА ТЪРСИ НОВ КУРВАР НЯМАМ ЗАДРЪЖКИ В СЕКСА МОЖЕМ ВСИЧКО ДА ПРАВИМ ИМАМ И
ТЕРЕН И КОЛА АКО ИСКАШ ПРИ ТЕБ ПИШИ МИ НА НОМЕР 2669 С ТЕКСТ ДАРА6 АДРЕС ТЕЛЕФОН ВСИЧКО
ДАВАМ ЗА ДА ПРАВЯ СЕКС
http://obiavidnes.com/obiava/83774/33g-stara-kurva-tyrsi-nov-kurvar-nyamam-zadryjki-v-seksa-mojem-vsichko-da-pravim-i

The Sims 3: Showtime
The Sims 3: Showtime, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/83773/the-sims-3-showtime

26г семейна жена търси еднократен секс без ангажименти
26г семейна жена търси еднократен секс без ангажименти и финансови условия имам терен пиши ми на номер 191911 с
текст тина32 за адрес веднага
http://obiavidnes.com/obiava/83772/26g-semeyna-jena-tyrsi-ednokraten-seks-bez-angajimenti

24Г МОМА ОТ СЕЛО ТЪРСИ МЪЖ ЗА СЕКСА
24Г МОМА ОТ СЕЛО ТЪРСИ МЪЖ ЗА СЕКСА ЖИВЕЯ САМА В ГРАДА ЕЛА МИ НА ГОСТИ ПИШИ МИ НА ТЕЛЕФОН
191979 С ТЕКСТ ПЕНА66 И ТИ ДАВАМ АДРЕСА
http://obiavidnes.com/obiava/83771/24g-moma-ot-selo-tyrsi-myj-za-seksa

медицинска сестра търси неанагажиращ секс
медицинска сестра търси неанагажиращ секс имам терен разкрепостена съм пиши ми на номер 191910 с текст ани71 за
да ти дам адреса си
http://obiavidnes.com/obiava/83770/medicinska-sestra-tyrsi-neanagajirasht-seks

медицинска сестра търси неанагажиращ секс
медицинска сестра търси неанагажиращ секс имам терен разкрепостена съм пиши ми на номер 191910 с текст ани71 за
да ти дам адреса си
http://obiavidnes.com/obiava/83769/medicinska-sestra-tyrsi-neanagajirasht-seks

The Sims 3: University Life
The Sims 3: University Life, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/83768/the-sims-3-university-life

The Sims 3 World Bundle
The Sims 3 World Bundle, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/83767/the-sims-3-world-bundle

One Piece Unlimited World Red Chopper Edition
One Piece Unlimited World Red Chopper Edition, за PlayStation 3
http://obiavidnes.com/obiava/83766/one-piece-unlimited-world-red-chopper-edition

One Piece Unlimited World Red
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One Piece Unlimited World Red, за PlayStation 3
http://obiavidnes.com/obiava/83765/one-piece-unlimited-world-red

Разкриване на изневери - Агенция "СТАР" -0885350440
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
- събиране на данни
- намиране на лица
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!!!
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
starinvestigator@gmail.com
http://detective-star.com
тел.0885350440
http://obiavidnes.com/obiava/83764/razkrivane-na-izneveri---agenciya-star--0885350440

Курс по португалски език за студенти по програмата Еразъм
Учебен център Орбис организира интензивен курс по португалски език, ниво А1, за студенти, заминаващи по програмата
Еразъм в Португалия. Работи се по системата „Aprender portugues”. В процеса на обучение се развиват всички езикови
умения – четене, писане, слушане, говорене. Продължителност: 50 часа. Цена: 160лв. Курсът ще се провежда всеки ден
от 10.00 до 13.00. Начало на курса: 14.07.2014г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
За повече информация:
GSM: 0898714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/83763/kurs-po-portugalski-ezik-za-studenti-po-programata-erazym

Assassin's Creed 2
Assassin's Creed 2, за PlayStation 3
http://obiavidnes.com/obiava/83762/assassins-creed-2

Езикова подготовка за ученици от 7 до 12 клас
Учебен център Орбис организира езиково обучение за ученици от 7 до 12 клас по английски, френски, италиански,
испански, немски, румънски, шведски, фински и португалски език. Обучението включва помощ при подготвяне на
задължителния учебен материал и едновременно с това разширяване на познанията по езика. Заниманията се
провеждат в удобно на ученика и преподавателя време. Предлагаме също и подготовка за матура и изпити за получаване
на сертификат. Цена: 10 лева на учебен час
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
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http://obiavidnes.com/obiava/83761/ezikova-podgotovka-za-uchenici-ot-7-do-12-klas

Подготовка за кандидат-гимназисти
Учебен център Орбис организира индивидуално обучение по български език и математика за приемните изпити след 7-ми
клас. Подготовката е целогодишна в удобно за учениците и преподавателя време. Обучението включва преговор на
учебния материал, тренировъчни тестове и упражнения по формата на изпита, както и провеждане на пробни изпити.
Цена: 12 лева на учебен час. При двама курсисти цената е 10 лева на учебен час.
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/83760/podgotovka-za-kandidat-gimnazisti

Индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по италиански, френски, испански, португалски, румънски,
английски, немски, фински, унгарски, гръцки, турски, шведски и български език. Обучението се провежда във всички нива
според Европейската езикова рамка (А1-C2) в удобно за курсиста и преподавателя време. Цената е 10 лева на учебен час.
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/83759/individualno-obuchenie

Езикови курсове
Учебен център Орбис организира вечерни, съботни и неделни курсове по италиански, френски, испански, португалски,
румънски, английски, немски, фински, унгарски, гръцки, турски и български език. Нивата са съобразени с Европейската
езикова рамка (А1 – C2). Вечерните курсове се провеждат от 18.30 до 20.30, а съботните и неделните между 10.30 и
18.00 часа. Цената варира от 200 до 300 лева в зависимост от курса. Обучението се води от квалифицирани
преподаватели с опит.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/83758/ezikovi-kursove

LEGO Marvel Super Heroes
LEGO Marvel Super Heroes, за PlayStation 3
http://obiavidnes.com/obiava/83757/lego-marvel-super-heroes

Зарядно USB Mini 220v
Зарядно USB Mini 220v
http://obiavidnes.com/obiava/83756/zaryadno-usb-mini-220v

Мрежа против насекоми с магнити
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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/83755/mreja-protiv-nasekomi-s-magniti

Magic Ex Hose маркуч екс хос Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Magic Ex Hose маркуч екс хос
Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Сгънат 8 метра - разгънат 23 метра
Подарък пистолет с 5 режима на пръскане
без да се усуква, сгъва и заплита
разгъвате и сгъвате за секунди
устойчив на износване
миете двора и колата
поливате-градината, тревата и цветята
Лесно се плъзга през градината, по стълбите, без да се пречупва или усуква!
Маркучът е изработен от висококачествен материал, който го прави здрав и в същото време много гъвкав.
Дебелите стени осигуряват надеждност и дълъг живот на материала.
Градински "магически" маркуч - характеристика:
Размери: 8м./22.5м.
Тегло: 1 кг.
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Произход: Китай
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/83754/magic-ex-hose-markuch-eks-hos--magicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-

Машина за хрупкави картофени спирали
Машина за хрупкави картофени спирали Spiral Potato Slicer
МАШИНА ЗА ХРУПКАВИ КАРТОФЕНИ СПИРАЛИ SPIRAL POTATO SLICER
Машината за хрупкави картофени спирали Spiral Potato Slicer използва патентована технология
за спираловидно нарязване на зеленчуци – картофи, краставици, моркови, лук и др.,
при която максимално се запазват хранителните вещества в зеленчуците – не се получава смачкване
или раздробяване на съответният продукт.
Лазерно заточените ножове позволяват обработката на един картоф – нарязване и нанизване
на дървено шишче да става за 7 секунди, а получената атрактивна форма ще впечатли Вашите приятели,
семейство или клиенти.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/83753/mashina-za-hrupkavi-kartofeni-spirali

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
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
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www.market99.net
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/83752/ventilator--s-vodna-mygla

Валяк за боядисване без мръсотия E-Z Paint
Валяк за боядисване без мръсотия E-Z Paint
Получавате
Валяк Easy Paint
4 Разширителни дръжки
Мерителен съд
Боядисвайте бързо и лесно БЕЗ мръсотия и бъркотия с E-Z Paint
Отново е време за ремонти, боядисване на тавани, пълнене на съдове с боя, слизане и качване по стълби- истински
кошмар, нали!
Представяме ви Easy Paint – самостоятелна система за боядисване на всички трудно достъпни места. Без мръсотия и
бъркотия!
Просто напълнете резервоара на Е-Z Paint с боя, затворете капачката и започвайте.
С едно напълване на Е-Z Paint боядисвате повече от 15 кв. м, страхотно нали?
Освен това спестявате и боя, тъй като Е-Z Paint има специална мембрана и разпределителна система,
която изпуска само необходимото количество боя.
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/83751/valyak-za-boyadisvane-bez-mrysotiya-e-z-paint

Зарядно за Galaxy Tab 220v
Зарядно за Galaxy Tab 220v
http://obiavidnes.com/obiava/83750/zaryadno-za-galaxy-tab-220v

**0882551735*** -фини шпакловки. -гипсова шпакловка. -латекс. -топлоизолация. -обръщане
покрай pvc д
0882551735
фини шпакловки.
гипсова шпакловка.
латекс.
топлоизолация.
обръщане покрай дограма и врати,с поставияне на лайсни или измазване.
минерални мазилки.
гипсова мазилка.
пръскана мазилка.
замазки.
зидария.
МАЙСТОР С ДЪЛГОДИШНА ПРАКТИКА В СТРОИТЕЛСТВОТО.
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КОРЕКНО.
КАЧЕСТВЕНО.
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА.
0882551735
http://obiavidnes.com/obiava/83749/0882551735--fini-shpaklovki--gipsova-shpaklovka--lateks--toploizolaciya--o

Зарядно за Samsung Note 2/N7100 220V
Зарядно за Samsung Note 2/N7100 220V
http://obiavidnes.com/obiava/83748/zaryadno-za-samsung-note-2n7100-220v

Зарядно за Samsung Note 3 12V
Зарядно за Samsung Note 3 12V
http://obiavidnes.com/obiava/83747/zaryadno-za-samsung-note-3-12v-

Зарядно за Samsung S4 220V
Зарядно за Samsung S4 220V
http://obiavidnes.com/obiava/83746/zaryadno-za-samsung-s4-220v

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

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

Пътна Помощ Пловдив 0877565888
Пътна Помощ за град Пловдив и страната.Транспорт на автомобили и техники до 10 тона.Цени по договаряне.За повече
информация,можете да разгледате нашият сайт на адрес:http://patnapomosht.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/83745/pytna-pomosht-plovdiv-0877565888

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

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/83744/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888112075-ruse-shumen-silistra-svishtov-v

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/83743/detektivska-agenciya-diskret-burgas-ravda-sozopol-pomorie-primorsko

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

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

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/83742/predlagam-dopylnitelna-rabota-po-internet
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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/83741/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/83740/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/83739/sigurna-rabota

Едноличен Търговец /ЕТ/ в 5 стъпки от нашия юрист:
Едноличен Търговец /ЕТ/ в 5 стъпки от нашия юрист:
2.1. Копие от личната карта на собственика
2.2. Уточняване на предмет на дейност, адрес
2.3. Попълнените документи от нас се носят за подпис при нотариус
2.4. В срок от 5 работни дни получавате ЕИК номер и печат
2.5. Това е…имате фирма !!!
БЪРЗО И ЛЕСНО БЕЗ ДА ЧАКАТЕ ПО ОПАШКИ!
www.arnica.bg
http://obiavidnes.com/obiava/83738/ednolichen-tyrgovec-et-v-5-stypki-ot-nashiya-yurist

Едноличен Търговец /ЕТ/ в 5 стъпки от нашия юрист:
Едноличен Търговец /ЕТ/ в 5 стъпки от нашия юрист:
2.1. Копие от личната карта на собственика
2.2. Уточняване на предмет на дейност, адрес
2.3. Попълнените документи от нас се носят за подпис при нотариус
2.4. В срок от 5 работни дни получавате ЕИК номер и печат
2.5. Това е…имате фирма !!!
БЪРЗО И ЛЕСНО БЕЗ ДА ЧАКАТЕ ПО ОПАШКИ!
www.arnica.bg
http://obiavidnes.com/obiava/83737/ednolichen-tyrgovec-et-v-5-stypki-ot-nashiya-yurist

Счетоводни услуги на фирми
Счетоводни услуги на фирми
-изготвяне на трудови договори
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-изготвяне на работни заплати
-подаване на декларации към НАП и НОИ
-подаване на ДДС декларации
-изготвяне на платежни нареждания
-попълване на декларации на физически лица
-годишно приключване
-ТРУДОВА МЕДИЦИНА
www.arnica.bg
http://obiavidnes.com/obiava/83736/schetovodni-uslugi-na-firmi

The Sims 3: Movie Stuff
The Sims 3: Movie Stuff, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/83680/the-sims-3-movie-stuff

Частен Детектив-Детективска Агенция Фокс-София, Пловдив, Бургас
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/83735/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-foks-sofiya-plovdiv-burgas

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.
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- 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/83734/detektivska-agenciya-burgas--foks--chastni-detektiv

10% Намаление за BB за резервации пуснати до 31.10.14 за Сентури Ресорт Хотел 4*
10% Намаление за BB за резервации пуснати до 31.10.14 за Сентури Ресорт Хотел 4* - Ахарави, Корфу, Гърция
Цена: 51.84 евро
Цените са за помещение в евро с включено намаление
Цена за студио (2 възр. и 1 дете) - 51.84 Евро с вкл. закуска
За контакти:
Ник Травел ООД
niktravel.com
niktours.com
тел. +359(0)82 56 22 22
е-mail: niktravel@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/83733/10-namalenie-za-bb-za-rezervacii-pusnati-do-311014-za-senturi-resort-hotel-4

Детективска Агенция Инкогнито - Частен Детектив - Русе , София , Стара Загора
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>JPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
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Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/83732/detektivska-agenciya-inkognito---chasten-detektiv---ruse--sofiya--stara-zagora

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>JPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/83731/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
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-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>JPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/83730/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

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

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

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ , ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА- БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без посредници в България.Складове за сортиране на плодове,за
промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за ламинат,за производство на
гуми,за
боядисване
на
джанти
и
детайли,за
сортиране
на
пластмасови
бутилки,за
шивачки,перални,печатници,европалети,бирена фабрика.Селско стопанство.Строителство-всички професии.Заварчици
СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.НЕ Е
НУЖНО ЗНАНИЕ НА ЕЗИК.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ,НАСТАНЯВАНЕ.Записване само на посочения
телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/82989/rabota-v-chehiya-za-myje--jeni-i-semeystva--bez-komision-v-bylgariya

ПРЕДЛАГАМЕ РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА БЕЗ КОМИСИОН В
БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без посредници в България.Складове за сортиране на плодове,за
промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за ламинат,за производство на
гуми,за
боядисване
на
джанти
и
детайли,за
сортиране
на
пластмасови
бутилки,за
шивачки,перални,печатници,европалети,бирена фабрика.Селско стопанство.Строителство-всички професии.Заварчици
СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.НЕ Е
НУЖНО ЗНАНИЕ НА ЕЗИК.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ,НАСТАНЯВАНЕ.Записване само на посочения
телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/82991/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 посредници в България.Складове за сортиране на плодове,за
промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за ламинат,за производство на
гуми,за
боядисване
на
джанти
и
детайли,за
сортиране
на
пластмасови
бутилки,за
шивачки,перални,печатници,европалети,бирена фабрика.Селско стопанство.Строителство-всички професии.Заварчици
СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.НЕ Е
НУЖНО ЗНАНИЕ НА ЕЗИК.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ,НАСТАНЯВАНЕ.Записване само на посочения
телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/83729/chehiya-legalna-rabota-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

ЧЕХИЯ-ВСЯКАКЪВ ВИД РАБОТА БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без посредници в България.Складове за сортиране на плодове,за
промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за ламинат,за производство на
гуми,за
боядисване
на
джанти
и
детайли,за
сортиране
на
пластмасови
бутилки,за
шивачки,перални,печатници,европалети,бирена фабрика.Селско стопанство.Строителство-всички професии.Заварчици
СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.НЕ Е
НУЖНО ЗНАНИЕ НА ЕЗИК.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ,НАСТАНЯВАНЕ.Записване само на посочения
телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/83134/chehiya-vsyakakyv-vid-rabota-bez-komision-v-bylgariya
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РАБОТА В ЧЕХИЯ - ЗАМИНАВАНЕ ВЕДНАГА

БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ

Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без посредници в България.Складове за сортиране на плодове,за
промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за ламинат,за производство на
гуми,за
боядисване
на
джанти
и
детайли,за
сортиране
на
пластмасови
бутилки,за
шивачки,перални,печатници,европалети,бирена фабрика.Селско стопанство.Строителство-всички професии.Заварчици
СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.НЕ Е
НУЖНО ЗНАНИЕ НА ЕЗИК.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ,НАСТАНЯВАНЕ.Записване само на посочения
телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/83133/rabota-v-chehiya----zaminavane-vednaga----bez--komision-v-bylgariya

Транспортни услуги и хамали за София и страната
Хамали Грийн ЕООД
Транспортни услуги от 1 до 20 тона
Разполагаме с бусове за центъра
Предлагаме камиони с палетна количка и борд
Курсове за цяла България
Хамалски услуги по желание на клиента
Безплатен оглед
0886916355
0897999317
http://hamaligreen.bg
http://obiavidnes.com/obiava/83728/transportni-uslugi-i-hamali-za-sofiya-i-stranata

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

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

Страница 79/93

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

06.07.2014

Обучението обхваща всички нива – от начално (А1) до експертно( С2) .
В учебния процес вие не само ще учите български , но и ще се запознаете с бита и обичаите , особеностите и
народопсихологията на българите . Ще придобиете представа за общественото , културното , икономическото и
историческото развитие на България – всичко това е с цел да се постигне максимален комфорт за по- добра и бърза
адаптация в новата чуждо езикова среда .
Школа Абилити предлага собствена учебна система . Методиката , която предлагаме е актуална и съвременна . Тя е
базирана на комуникативния подход и логическото усвояване на необходимия лексикално – граматически и фонетичен
материал . На курсистите се предоставя комплексно :
Грамматика
Фонетика
Разговор
Четене
Слушане
.
Школа Абилити предлага няколко програми за изучаване на български език от чужденци .
общ курс по български
бизнес курс
разговорен курс за усъвършенстване на езиковите умения .
При завършване на всяко ниво , се издава удостоверение , в което са посочени броят часове и нивото на езикова
компетентност на всеки курсист .
Всички учебни материали са включени в цената .
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
*Забележка: Предлагаме езиково обучение и по английски ,немски , френски , руски , сръбски , хърватски , словенски ,.
*Забележка: Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
- Индивидуално обучение в офиса,
- Фирмено обучение във Вашия офис.
- Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ:
Тел: 02/953 08 87 ; 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/83727/bylgarski-ezik-za-chujdenci--korporativno-obuchenie

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
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Фонетика
Практика речи
Чтение
Аудирование
При индивидуальном обучении, методика выстраивается с учетом Ваших пожеланий. Индивидульное обучение может
проводиться в офисе курсиста в удобное для Вас время.
Школа Абилити предлагает несколько программ обучения на курсах болгарского языка:
общий курс болгарского
курс делового болгарского
разговорный курс для усовершенствования навыков владения болгарским языком .
Длительность каждого уровня обучения 20 академических часов (2 месяца).
По окончании программы выдается свидетельство, с указанием курса и количества часов.
Учебные пособия входят в цену курса обучения.
Подробную информацию Вы можете получить :
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адр.: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/83726/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/83725/angliyski-nemski--frenski--ruski--grupovo-i-individualno

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

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

Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти по БЕЛ и История
Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти по БЕЛ и История. Целогодишна подготовка за ученици в 11 и 12
клас; безплатно първо занятие; готови учебни материали, включени в цената; преподаване на целия учебен материал и
регулярно изпитване; 5 пробни изпита по предмет; удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за посещение;
разумна цена и разсрочено плащане. Помощ за попълване на документи. Записване за 2014/15г. от 01.юни!
http://obiavidnes.com/obiava/83724/kursove-i--individualni-uroci-za-kandidat-studenti-po-bel-i-istoriya

Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти по Химия и Биология
Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти по Химия и Биология. Целогодишна подготовка за ученици в 11 и 12
клас; безплатно първо занятие; готови учебни материали, включени в цената; преподаване на целия учебен материал и
регулярно изпитване; 5 пробни изпита по предмет; удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за посещение;
разумна цена и разсрочено плащане. Помощ за попълване на документи. Записване за 2014/15г. от 01.юни!
http://obiavidnes.com/obiava/83723/kursove-i--individualni-uroci-za-kandidat-studenti-po-himiya-i-biologiya

Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти по Английски и Немски език
Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти по Английски и Немски език. Целогодишна подготовка за ученици в
11 и 12 клас; безплатно първо занятие; готови учебни материали, включени в цената; преподаване на целия учебен
материал и регулярно изпитване; 5 пробни изпита по предмет; удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за
посещение; разумна цена и разсрочено плащане. Помощ за попълване на документи. Записване за 2014/15 от 01.юни!
http://obiavidnes.com/obiava/83722/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/83721/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/83720/kursove-i-individualni-uroci-po-bel-i-matematika-za-sedmoklasnici

Курсове и индивидуални уроци по немски език
Курсове и индивидуални уроци по немски език за всички нива – А1-С1. Подходящи за деца, ученици и възрастни.
Подготовка по системите на издателство „Хюбер” –Schritte International/ Ciel/ Lagune и др.Удобни офиси в центъра на
София; гъвкав график за посещение; разумна цена и разсрочено плащане. Безплатен тест за определяне на реалното ви
ниво по езика! Издаване на сертификат за всяко ниво.Можете да започнете веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/83719/kursove-i-individualni-uroci-po-nemski-ezik

Курсове и индивидуални уроци по английски език
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Курсове и индивидуални уроци по английски език за всички нива – А1-С1. Подходящи за деца, ученици и възрастни.
Подготовка по системите на издателство „Оксфорд” – New English file / Solutions. Удобни офиси в центъра на София;
гъвкав график за посещение; разумна цена и разсрочено плащане. Безплатен тест за определяне на реалното ви ниво по
езика! Издаване на сертификат за всяко ниво. Можете да започнете веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/83718/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/83717/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/83716/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/83715/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/83714/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/83713/karierno-konsultirane-za-izbor-na-profesiya-i-napravlenie-za-razvitie

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

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

Детективска Агенция АЯКС-Право на избор!-Пазарджик Пловдив Сливен Хасково Ямбол
Димитровград
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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/83712/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-pazardjik-plovdiv-sliven-haskovo-yambol-

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

iPod Универсално USB зарядно
iPod Универсално USB зарядно
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

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
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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
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
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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/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
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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/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
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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/83708/kupuvame-biznes---firmi-sys-zadyljeniya-i-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

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

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
или преносим компютър. Оферти и промоции всеки ден от altech.bg
http://obiavidnes.com/obiava/83702/tonkoloni-slushalki-ot-onlayn-magazin-altech

АДВОКАТСКA
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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.
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.
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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

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

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

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.
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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%!
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

**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.
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майстор с дългодишна практика в стройтелството.
-гарантирано качество.
-започване веднага.
http://obiavidnes.com/obiava/83694/0882551735--fini-shpaklovki--gipsova-shpaklovka--lateks--toploizolaciya--o
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