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Инкубатори - лятно намаление!
Инкубатори - напълно автоматични, терморегулатор с PIC контролер(0,1 градуса С). Реле за време с PIC контролер (от
1 с. до 999 мин. - циклично)за въртене на яйцата. Подробности, филмчета, както и друга полезна информация ще
намерите в обновения ни сайт. GSM:0892374714, 0988838774, 0876709831 inkubatori@abv.bg Skype - tangrabg
www.inkubatori.tk
http://obiavidnes.com/obiava/84677/inkubatori---lyatno-namalenie

Адаптер 9V 2.0A
Адаптер 9V 2.0A
http://obiavidnes.com/obiava/84716/adapter-9v-20a-

ремонт на стъклени врати
Ремонт и реглаж и изработка на стъклени врати и витрини .Смяна на брави панти гами и вси4ки видове аксесоари за
тях.Смяна на врати и витрини,преправки. Поставяне на силиконови уплатнения на врати против студ и те4ение.,ремонт
на всички видове душкабини стъклени мебели и аксесоари поставяне на огледала и стъкла смяна на стъклопакети и др
услуги
http://obiavidnes.com/obiava/84742/remont-na-stykleni-vrati

ремонт на стъклени врати
Ремонт и реглаж и изработка на стъклени врати и витрини .Смяна на брави панти гами и вси4ки видове аксесоари за
тях.Смяна на врати и витрини,преправки. Поставяне на силиконови уплатнения на врати против студ и те4ение.,ремонт
на всички видове душкабини стъклени мебели и аксесоари поставяне на огледала и стъкла смяна на стъклопакети и др
услуги
http://obiavidnes.com/obiava/84741/remont-na-stykleni-vrati

Чехия - свободни работни позиции
Мъже , жени , семейства до 55 год. за работа в хлебопекарни, сладкарски цехове, цех за сандвичи, завод за пластмасови
изделия, фабрика за парфюми, склад за сортиране на плодове и зеленчуци, камериерки, фабрика за пастет, месокомбинат,
оранжерии, цех за салати, хартиена фабрика, цех за лепене на рекламни стикери, бояджийски цех, фабрика за бисквити,
селско стопанство и животновъдство, складови работници ,оранжерии , персонал за почистване и перални помещения .
Заплати от 700 -900 евро в зависимост от позициите.
Към всички оферти се дава седмичен аванс от 40 евро ( 1000 крони ) . Заплатата е на следващия месец от 10 – 20-сто
число за предходния . Не се изиска владеене на език , подсигурена квартира ( към някои от позициите е безплатна ) ,
трудов договор , осигуровки . Настаняват Ви в квартири тип двустайни апартаменти. Консумативите са за сметка на
работодателя . При интерес от Ваша страна предоставяме всички необходими документи на Чешката фирма за
консултантски услуги , както лиценз и сертификат на фирмата . Заминаване групово или индивидуално.
Телефони за връзка : 0892 976 509 , 0878 023 468
Skype : rabota.eu
http://obiavidnes.com/obiava/84740/chehiya---svobodni-rabotni-pozicii

Чехия - строителни работници
Набираме персонал за работа в строителството в Чехия на следните позиции :
1.Общи работници - 3.5 - 4 евро на час .
2.Арматуристи - 5 евро на час .
3. Зидаро-мазачи - 6 евро на час .
4. Изолация - 9 евро на квадрат .
5. Фаянс, теракот , шпакловка , гипсокартон – 6 евро на час .
Заплата 1100 – 1300 евро , зависи от позицията . Седмичен аванс , трудов договор , осигуровки, подсигурена квартира.
Подписва се трудов договор , не се изисква владеенето на език . Заминаване индивидуално или групово .
Телефони за връзка : 0892 976 509 , 0878 023 468
Skype: rabota.eu
http://obiavidnes.com/obiava/84739/chehiya---stroitelni-rabotnici
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Захранващ кабел Acer 5.5*1.7мм 90W 1
Захранващ кабел Acer 5.5*1.7мм 90W 1,2м
http://obiavidnes.com/obiava/84715/zahranvasht-kabel-acer-5517mm-90w-1

Захранващ кабел за Dell 7
Захранващ кабел за Dell 7,4*5,0мм 90W 1,2м.
http://obiavidnes.com/obiava/84713/zahranvasht-kabel-za-dell-7

Строители и общи работници-Чехия
Набор на персонал за работа в стройтелството за Чехия, майстори и общи работници широко спектърен профил:
Зидаро мазачи , гипсокартон, фаянс и теракот, хидроизолация-6 евро на час, арматуристи, куфражисти-5 евро на час ,
топлоизолация 9-12 евро на квадрат , общи работници-4 евро на час.10 часов работен ден 6 дена в
седмицата.Подсигорена е квартира, сключва се постоянен трудов договор, не се изисква владеенето на език
http://obiavidnes.com/obiava/84738/stroiteli-i-obshti-rabotnici-chehiya

свободни работни позиций за Чехия
Набираме
персонал за работа в Чехия на следните позиций: Мъже , жени , семейства
до 50 год. за работа във : 1.Данон (завод за кисело мляко) – заплата 850 евро. 2.Месокомбинат - заплата 900 евро. 3.Пекарна - заплата 850
евро. 4.Строители (майстори) заплата 1300-1500 евро , общи работници 900 евро. 5.Завод за шоколад - заплата 800 евро. 6.Складови работници заплата 850 евро. 7.Камериерки – заплата 750 евро. 8.Склад за зеленчуци и
плодове - заплата 850 евро. 9.Цех за сандвичи , жени – заплата 850
евро. 9.Фабрика за пастет - заплата 800 евро. 10.Оранжерий - заплата 850
евро. 11.Складове на Пенни Маркет , Билла , Алберт , Теско – заплата
950 евро (само мъже от 20-45г.) 12.Сладкарски цехове (жени) - заплата
850 евро 13.Лаковна(бовджийски цех) мъже до 50год. - заплата 1000 евро
14.Птицекладница - заплата 850 евро 15.шлосер-1000 евро 16.Фабрика за
производзтво на парфюми (жени и семейства) - заплата 850 евро 17.Фабрика
за бисквити (жени и семейства) – заплата 800 евро 18.Завод на шкода –
заплата 900 eвро 19. заварчици(CO електрод,аргон)1000-1500 евро 20.
Пивоварен з-д „ Козел „ – заплата 900 евро. 21. Електрокаристи ( може и
без опит ) – заплата 1100 евро НЕ СЕ ИЗИСКВА ОПИТ И ВЛАДЕЕНЕТО НА ЕЗИК.
ОСИГУРЕНА КВАРТИРА ( КЪМ НЯКОИ ОТ ПОЗИЦИИТЕ Е БЕЗПЛАТНА ) , ТРУДОВ
ДОГОВОР , ЗДРАВНИ И СОЦИАЛНИ ОСИГУРОВКИ. Към всички оферти се дава
седмичен аванс до първа заплата от 1000 - 1500 чкр (40 -60 евро)
Заплатата е на следващия месец от 10-20 число за предходния.
Работодателя ви поема всички здравни и социални осигуровки, пълен трудов
договор.Квартирата е подсигурена от работодателя и сте 2 или 3 човека в
стая. Консумативите по квартирата ви се поемат също от Работодателя.
При интерес от ваша страна предоставяме и всички необходими документи на
Чешката фирма за консултантски услуги , както и лиценз и сертификат на
фирмата
http://obiavidnes.com/obiava/84737/svobodni-rabotni-poziciy-za-chehiya

Захранващ кабел за HP 4.8*1.7мм 90W 1
Захранващ кабел за HP 4.8*1.7мм 90W 1,2м
http://obiavidnes.com/obiava/84712/zahranvasht-kabel-za-hp-4817mm-90w-1

Захранващ кабел за L-tip APPLE
Захранващ кабел за L-tip APPLE
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http://obiavidnes.com/obiava/84709/zahranvasht-kabel-za-l-tip-apple-

Захранващ кабел за Sony 6.0*4.4мм 90W 1
Захранващ кабел за Sony 6.0*4.4мм 90W 1,2м
http://obiavidnes.com/obiava/84708/zahranvasht-kabel-za-sony-6044mm-90w-1

Захранващ кабел за Toshiba 5.5*2
Захранващ кабел за Toshiba 5.5*2,5мм 90W, 1,2м.
http://obiavidnes.com/obiava/84707/zahranvasht-kabel-za-toshiba-552

Захранващ кабел за T-tip APPLE
Захранващ кабел за T-tip APPLE
http://obiavidnes.com/obiava/84706/zahranvasht-kabel-za-t-tip-apple-

Видео Балун NVL-202
Видео Балун NVL-202
http://obiavidnes.com/obiava/84705/video-balun-nvl-202

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/84736/30-50-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/84735/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

КАСЕТА
ЗА
HP
ultra
precise
print
M1005/1010/1012/1015/1018/1020/1022/M1319/3015/3020/3030/3050/3052/3055IMAGE - Неоригинален заб.: 2000k

P№

crtg
Q2612A

LJ
- IT

КАСЕТА ЗА HP ultra precise print crtg LJ M1005/1010/1012/1015/1018/1020/1022/M1319/3015/3020/3030/3050/3052/3055- P№
Q2612A - IT IMAGE - Неоригинален заб.: 2000k
http://obiavidnes.com/obiava/84704/kaseta-za-hp-ultra-precise-print-crtg-lj-m1005101010121015101810201022m13
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ТЪРГОВСКО ПРАВО - Покупко - Продажба на Фирми със Задължения. Предлагаме перфектно
съдействие за освобождаване от отговорност !!!
Адвокатска кантора Търговско Право - ИЗКУПУВАНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно
Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , СД , АД , ЕАД !
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
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/84734/tyrgovsko-pravo---pokupko---prodajba-na-firmi-sys-zadyljeniya-predlagame-perfekt

"КУПУВАМЕ" ЕООД, ООД, СД, АД, ЕАД със ЗАДЪЛЖЕНИЯ и ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ
СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
Адвокатска кантора Търговско Право - ИЗКУПУВАНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно
Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , СД , АД , ЕАД !
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
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/84733/kupuvame-eood-ood-sd-ad-ead-sys-zadyljeniya-i-osvobojdavame-ot-solidarnata-

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНА
ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
Адвокатска кантора Търговско Право - ИЗКУПУВАНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно
Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , СД , АД , ЕАД !
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
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http://kupuvamefirmi.run-bg.com
noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/84732/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas

КАСЕТА ЗА XEROX Work Centre 3210/3220 - P№ 106R01487 - IT IMAGE - Неоригинален заб.:
4100k
КАСЕТА ЗА XEROX Work Centre 3210/3220 - P№ 106R01487 - IT IMAGE - Неоригинален заб.: 4100k
http://obiavidnes.com/obiava/84703/kaseta-za-xerox-work-centre-32103220---p-106r01487---it-image---neoriginalen-z

Адвокатска Кантора "investconsult Group"-КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ,ПРЕД
ФАЛИТ-НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ.
Адвокатска
Кантора
"investconsult
ФАЛИТ-НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ.

Group"-КУПУВАМЕ

ФИРМИ

СЪС

ЗАДЪЛЖЕНИЯ,ПРЕД

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 КУПУВАЧ НА ФИРМАТА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ-Освобождаваме Ви от финансова,Юридическа и
Солидарна отговорност в рамките на 1 час.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
Адвокатска Кантора "investconsult Group"
тел. за контакт от цялата страна / 0897 55 83 20 / 0876 80 43 53 /
http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/84731/advokatska-kantora-investconsult-group-kupuvame-firmi-sys-zadyljeniyapred-fali

Адвокатска Кантора "investconsult Group"-КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ,ПРЕД
ФАЛИТ-НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ.
Адвокатска
Кантора
"investconsult
ФАЛИТ-НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ.

Group"-КУПУВАМЕ

ФИРМИ

СЪС

ЗАДЪЛЖЕНИЯ,ПРЕД

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 КУПУВАЧ НА ФИРМАТА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ-Освобождаваме Ви от финансова,Юридическа и
Солидарна отговорност в рамките на 1 час.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
Адвокатска Кантора "investconsult Group"

Страница 8/104

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

20.07.2014

тел. за контакт от цялата страна / 0897 55 83 20 / 0876 80 43 53 /
http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/84730/advokatska-kantora-investconsult-group-kupuvame-firmi-sys-zadyljeniyapred-fali

Зарядно за PSP 100X
Зарядно за PSP 100X, 200X, 300X
http://obiavidnes.com/obiava/84699/zaryadno-za-psp-100x

Адаптер 220v с 2 USB 5V/1A 5V/2.1A
Адаптер 220v с 2 USB 5V/1A 5V/2.1A
http://obiavidnes.com/obiava/84695/adapter-220v-s-2-usb-5v1a-5v21a

Зарядно USB Mini/USB 5P 220V и 12V
Зарядно USB Mini/USB 5P 220V и 12V
http://obiavidnes.com/obiava/84689/zaryadno-usb-miniusb-5p-220v-i-12v

Зарядно у-во за GPS USB Mini 12V 5v/2a
Зарядно у-во за GPS USB Mini 12V 5v/2a
http://obiavidnes.com/obiava/84688/zaryadno--u-vo-za-gps-usb-mini-12v-5v2a

Зарядно у-во за Samsung 220V/ USB micro
Зарядно у-во за Samsung 220V/ USB micro
http://obiavidnes.com/obiava/84687/zaryadno-u-vo-za-samsung-220v-usb-micro-

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
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www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/84729/mreja-protiv-nasekomi-s-magniti

Вулканични камъни
Вулканични камъни
Релакс с горещи вулканични камъни ! Масажът с горещи камъни (стоун терапия),
е един от най-древните методи за релаксация и оздравяване. При контакт с тялото предварително затоплените гладки
лава-камьни
предават своята природна енергия, чрез която се превьзмогва умората и стреса и релаксира нервната система.
Премахва се енергийния дисбаланс, отпускат се мускулите и се подобрява гьвкавостта на ставите.
Сьчетанието на енергийното вьздействие на лава-камьните с ритуала на мануалния масаж стимулира прилив на
позитивна енергия,
добро здраве и душевна хармония. В какво се състои лечебният ефект на масажа с горещи камъни?
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/84728/vulkanichni-kamyni

Количка движеща се по стени и тавани
Количка движеща се по стени и тавани
ХИТ на СВЕТОВНИЯ ПАЗАР ЗА ДЕТСКИ и ТИНЕЙДЖЪРСКИ ЗАБАВЛЕНИЯ !!!
Нека Вашето дете бъде сред първите !
Преодолейте гравитацията !
Идеален подарък за Вашето дете ! Автомобилчето се движи с еднакъв успех по вертикални стени,
стъкла, огледала и всичко друго, за което се сетите
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/84727/kolichka-dvijeshta-se-po-steni-i-tavani

Пейнт Зуум - пистолет за супер бързо и гладко боядисване
Пейнт Зуум - пистолет за супер бързо и гладко боядисване с професионална прецизност!
Забравете разплискващите се кофи и вани за боя!
* 3 режима на пръскане - за вертикално или хоризонтално боядисвате
* регулируемата ширина на разпръскване
* прецизно боядисване на трудно достъпни места
* за всякакви бои и повърхности!
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Пистолетът за боядисване Пейнт Зум е направен от висококачествени, супер здрави и ултра леки материали и мощен
мотор от 600 вата.
Боядисвате с всички видове бои, върху всякакви повърхности
* стени
* тухли
* ламперия
* бетон
* масивно дърво и др.
С Пейнт Зум
* спестявате пари,
* изразходвате по-малко боя
* покритивате фино, гладко и равномерно
Такова качество е невъзможно да се постигне с четка и валяк!
Боядисвайте лесно с Пейнт Зум!
Гаранция 12м
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/84726/peynt-zuum---pistolet-za-super-byrzo-i-gladko-boyadisvane

7" (17.78cm) Asus MeMO Pad ME70C-1B006A
7" (17.78cm) Asus MeMO Pad ME70C-1B006A, бял, сензорен мулти-тъч IPS, двуядрен Atom™ Z2520 1.20 GHz, 1GB RAM,
8GB eMMC (+micro SD), 2.0 & 0.3Mpix camera, Wi-Fi 802.11n, bluetooth, Android 4.3, 280g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/84686/7-1778cm-asus-memo-pad-me70c-1b006a

7" (17.78cm) Asus MeMO Pad ME70C-1B006A
7" (17.78cm) Asus MeMO Pad ME70C-1B006A, черен, сензорен мулти-тъч IPS, двуядрен Atom™ Z2520 1.20 GHz, 1GB RAM,
8GB eMMC (+micro SD), 2.0 & 0.3Mpix camera, Wi-Fi 802.11n, bluetooth, Android 4.3, 280g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/84685/7-1778cm-asus-memo-pad-me70c-1b006a

Gigabyte GSmart Guru G1
Gigabyte GSmart Guru G1, черен, 5" (12.7 cm) сензорен IPS мултитъч екран, четириядрен MediaTek MT6589T 1.5GHz, 2GB
RAM, 32GB памет (+microSDHC) слот, WiFi 802.11n, 13.0 & 5.0Mpix camera, Android 4.2, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/84725/gigabyte-gsmart-guru-g1

Клавиатура за Dell Inspiron N5040
Клавиатура за Dell Inspiron N5040, съвместима с N5050/M5040/N311z/N411z/N4110/3420, с КИРИЛИЦА
http://obiavidnes.com/obiava/84724/klaviatura-za-dell-inspiron-n5040

Клавиатура за Dell Inspiron
Клавиатура за Dell Inspiron, съвместима с N5110/M5110 Black RU (Руски)
http://obiavidnes.com/obiava/84723/klaviatura-za-dell-inspiron

Клавиатура за Dell Latitude E6320/E6330/E6420/XT3
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Клавиатура за Dell Latitude E6320/E6330/E6420/XT3, BLACK With point stick UK
http://obiavidnes.com/obiava/84722/klaviatura-za-dell-latitude-e6320e6330e6420xt3

Клавиатура за Dell XPS L321X/L322X
Клавиатура за Dell XPS L321X/L322X, Black US Backlit (small ENTER)
http://obiavidnes.com/obiava/84721/klaviatura-za-dell-xps-l321xl322x

Тракия Енерджи Уеб
Тракия Енерджи Уеб Студио е част от дружеството ,,Тракия Енерджи-75" ЕООД, което е основано през 2008г.
Основната дейност на дружеството е проектиране на възобновяеми енергийни източници/ВЕИ/ и уеб дизайн. Тракия
Енерджи Уеб Студио се занимава с изработка на професионални уеб сайтове, СЕО оптимизация, уеб хостинг и уеб
домейн и тяхната поддръжка.
В днешно време изработката и поддръжката на един професионален уеб сайт е много важна за успеха и добрата
реализация на вашите продукти.Избора на фирма за изработка и поддръжка на такива стайтове е много важен за вашия
успех.Тракия Енерджи Уеб Студио ви предлага уникални дизайни и постоянна поддръжка на вашия сайт, за да може
лесно да ви откриват вашите клиенти.
Тракия Енерджи Груп се състой от три дружества. Дружествата работят в областта на зелените технологии,
изграждане на обекти за производство на електрическа енергия от ВЕИ. Биогазови електрически инсталации от второ
поколение, вятърни и слънчеви централи. Административно - правни услуги, уеб дизайн, уеб маркетинг и счетоводни
услуги.
http://obiavidnes.com/obiava/84720/trakiya-enerdji-ueb

Клавиатура за Toshiba Satellite C850
Клавиатура за Toshiba Satellite C850, съвместима с C855/L850 WHITE US/UI С КИРИЛИЦА
http://obiavidnes.com/obiava/84719/klaviatura-za-toshiba-satellite-c850

Адаптер 24V 2.0A
Адаптер 24V 2.0A
http://obiavidnes.com/obiava/84718/adapter-24v-20a-

Предлагаме инкубатори за люпене на яйца
Предлагаме инкубатори полуавтоматични тип люлка.
Температурата се регулира с прецизен терморегулатор.
Капацитета на предлаганите от нас инкубатори е за :
35 яйца, 55, 75 , 100, и най големите който предлагаме
за 150 яйца. Гаранцията която поемаме е една
календарна година .
inkubatorbg@abv.bg
0888291498
Skype - krasi0012
www.inkubatorbg.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/84717/predlagame-inkubatori-za-lyupene-na-yayca

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,
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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/84714/detektivska-agenciya-hameleon-detektivski-uslugi-na-teritoriyata-na-cyalata-strana

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
Skype : rabota.eu
http://obiavidnes.com/obiava/84711/garantirana-rabota-v-chehiya

заем оферта 3% лихва оферта
Имате ли нужда от заем за стартиращ бизнес? сте повалени на кредит? или
имате някои сметки или дългове за уреждане, свържете се с нас сега и ще получите одобрен рамките
5 дни, ние предлагаме всички видове на заем, като например Ние сме там, за да ти дам на заем в размер от 5000 до евро
15.0 милиона евро в случай на интерес се свържете с нас, така че можем да продължим с този заем
транзакция веднага
http://obiavidnes.com/obiava/84710/zaem-oferta-3-lihva-oferta

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
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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
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http://kupuvamefirmi.run-bg.com
noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/84702/tyrgovsko-pravo---pokupko---prodajba-na-firmi-sys-zadyljeniya-predlagame-perfekt

ТЪРГОВСКО ПРАВО - КУПУВАМЕ БИЗНЕС... АД, СД, ЕАД, ООД, ЕООД със ЗАДЪЛЖЕНИЯ
и ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !
ИЗКУПУВАНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , АД ,
ЕАД и Събирателни Дружества !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
Освобождаваме от Длъжност и Солидарна Отговорност за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата !
Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост, съдебни
изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС,
ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител
, Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и
ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи !
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
TЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО
В областта на търговското/фирмено право основните услуги, които кантората предлага са:
1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
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12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/84701/tyrgovsko-pravo---kupuvame-biznes-ad-sd-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya-i-osv

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:
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1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/84700/tyrgovsko-pravo---kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarna-o

Превоз на покъщнина с мебеловоз на НАЙ - ДОБРИ ЦЕНИ !
Превоз и пренасяне на мебели, багаж, покъщнина, лични вещи с перфектно чист камион.
Транспортни услуги в София и страната. Товарни превози с камион - МЕБЕЛОВОЗ - 18куб.м. с дължина на товарната
част до 4,5 метра. Камиона е изцяло тапициран от вътрешна страна, което предпазва от повреди Вашето
обзавеждане.Камиона е оборудван с колани за връзване към стените на фургона. При необходимост осигуряваме хамали.
Превоз на обзавеждане, мебели, багаж, черна и бяла техника от жилища, квартири, офиси, магазини, складове.
Възможност за експресни доставки на багаж и стоки до всяка точка в ЕС. Коректност. Тел за връзка: 02/4890390 /
0877663995 / 0898874253. Сайт: http://valtrans.alle.bg
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http://obiavidnes.com/obiava/84698/prevoz-na-pokyshtnina-s-mebelovoz-na-nay---dobri-ceni-

Превоз на покъщнина с мебеловоз на НАЙ - ДОБРИ ЦЕНИ !
Превоз и пренасяне на мебели, багаж, покъщнина, лични вещи с перфектно чист камион.
Транспортни услуги в София и страната. Товарни превози с камион - МЕБЕЛОВОЗ - 18куб.м. с дължина на товарната
част до 4,5 метра. Камиона е изцяло тапициран от вътрешна страна, което предпазва от повреди Вашето
обзавеждане.Камиона е оборудван с колани за връзване към стените на фургона. При необходимост осигуряваме хамали.
Превоз на обзавеждане, мебели, багаж, черна и бяла техника от жилища, квартири, офиси, магазини, складове.
Възможност за експресни доставки на багаж и стоки до всяка точка в ЕС. Коректност. Тел за връзка: 02/4890390 /
0877663995 / 0898874253. Сайт: http://valtrans.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/84697/prevoz-na-pokyshtnina-s-mebelovoz-na-nay---dobri-ceni-

Превоз на покъщнина с мебеловоз на НАЙ - ДОБРИ ЦЕНИ !
Превоз и пренасяне на мебели, багаж, покъщнина, лични вещи с перфектно чист камион.
Транспортни услуги в София и страната. Товарни превози с камион - МЕБЕЛОВОЗ - 18куб.м. с дължина на товарната
част до 4,5 метра. Камиона е изцяло тапициран от вътрешна страна, което предпазва от повреди Вашето
обзавеждане.Камиона е оборудван с колани за връзване към стените на фургона. При необходимост осигуряваме хамали.
Превоз на обзавеждане, мебели, багаж, черна и бяла техника от жилища, квартири, офиси, магазини, складове.
Възможност за експресни доставки на багаж и стоки до всяка точка в ЕС. Коректност. Тел за връзка: 02/4890390 /
0877663995 / 0898874253. Сайт: http://valtrans.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/84696/prevoz-na-pokyshtnina-s-mebelovoz-na-nay---dobri-ceni-

Адвокатска Кантора "investconsult Group"-КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ,ПРЕД
ФАЛИТ-НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ.
Адвокатска
Кантора
"investconsult
ФАЛИТ-НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ.

Group"-КУПУВАМЕ

ФИРМИ

СЪС

ЗАДЪЛЖЕНИЯ,ПРЕД

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 КУПУВАЧ НА ФИРМАТА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ-Освобождаваме Ви от финансова,Юридическа и
Солидарна отговорност в рамките на 1 час.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
Адвокатска Кантора "investconsult Group"
тел. за контакт от цялата страна / 0897 55 83 20 / 0876 80 43 53 /
http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/84694/advokatska-kantora-investconsult-group-kupuvame-firmi-sys-zadyljeniyapred-fali

Адвокатска Кантора "investconsult Group"-КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ,ПРЕД
ФАЛИТ-НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ.
Адвокатска
Кантора
"investconsult
ФАЛИТ-НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ.

Group"-КУПУВАМЕ

ФИРМИ

СЪС

ЗАДЪЛЖЕНИЯ,ПРЕД

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 КУПУВАЧ НА ФИРМАТА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ-Освобождаваме Ви от финансова,Юридическа и
Солидарна отговорност в рамките на 1 час.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
Адвокатска Кантора "investconsult Group"
тел. за контакт от цялата страна / 0897 55 83 20 / 0876 80 43 53 /
http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/84693/advokatska-kantora-investconsult-group-kupuvame-firmi-sys-zadyljeniyapred-fali

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/84692/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888112075-pomorie-primorsko-sozopol-lo

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/84691/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888112075-ruse-shumen-silistra-svishtov-v

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/84690/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-pazardjik-plovdiv-sliven-haskovo-yambol-

Силиконов гръб с картинка 3
Силиконов гръб с картинка 3,5mm за iPhone 5
http://obiavidnes.com/obiava/84684/silikonov-gryb-s-kartinka-3

Силиконов гръб с картинка 3
Силиконов гръб с картинка 3,5mm за iPhone 5
http://obiavidnes.com/obiava/84683/silikonov-gryb-s-kartinka-3

Силиконов гръб с картинка 3
Силиконов гръб с картинка 3,5mm за iPhone 5
http://obiavidnes.com/obiava/84682/silikonov-gryb-s-kartinka-3

Силиконов гръб с картинка 3
Силиконов гръб с картинка 3,5mm за iPhone 5
http://obiavidnes.com/obiava/84681/silikonov-gryb-s-kartinka-3

Силиконов гръб с картинка 3
Силиконов гръб с картинка 3,5mm за iPhone 5
http://obiavidnes.com/obiava/84680/silikonov-gryb-s-kartinka-3

Силиконов гръб с картинка 3
Силиконов гръб с картинка 3,5mm за iPhone 5
http://obiavidnes.com/obiava/84679/silikonov-gryb-s-kartinka-3

Силиконов гръб с картинка 3
Силиконов гръб с картинка 3,5mm за iPhone 5
http://obiavidnes.com/obiava/84678/silikonov-gryb-s-kartinka-3

Инкубатори - лятно намаление!
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
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http://obiavidnes.com/obiava/84676/inkubatori---lyatno-namalenie

Силиконов гръб с картинка 3
Силиконов гръб с картинка 3,5mm за iPhone 5
http://obiavidnes.com/obiava/84675/silikonov-gryb-s-kartinka-3

120GB
120GB, Crucial M500, 2.5" (6.35 cm), SATA 6Gb/s, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/84674/120gb-crucial-m500-25-635-cm-sata-6gbs-3g

240 GB Intel SSD 730
240 GB Intel SSD 730, 2.5" (6.35 cm), SATA 6Gb/s, 5г.
http://obiavidnes.com/obiava/84673/240-gb-intel-ssd-730

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/84672/sigurna-rabota

120GB
120GB, Kingston HyperX Fury, SATA 6Gb/s, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/84671/120gb-kingston-hyperx-fury-sata-6gbs-3g

240GB
240GB, Kingston HyperX Fury, SATA 6Gb/s, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/84670/240gb-kingston-hyperx-fury-sata-6gbs-3g

Фугиране на паркет
ФУГИРАНЕ НА ПАРКЕТ
Фугирането на паркет има за цел да запълни разстоянията между отделните паркетни детайли,както и дефекти по
самото дърво.
Китът за дърво се приготвя по начин по който се смесва дървесен прах и готов продукт за запълване на паркетни фуги.
Отдавна отмина времето ,когато се запълваше с лак или с C-200.
Сега е времето на технологии много по-добри материали,съобразени с опазване на околната среда,както и личното
здраве.
Нанася се с шпатула oт нераждаема стомана най вече когато се прахосмукира помещението и между фини шкурки
номер:80,100.
Като се изчаква да изсъхне и после се шлайфа пак.
Отличните резултати идват от това ,че смолата за фугиране е безцветна,а праха от дървото дава почти еднакъв цвят
на паркета,затова фугиран и лакиран паркет фугите му трудно се забелязват.
http://obiavidnes.com/obiava/84669/fugirane-na-parket
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Циклене на паркет с нови лентови и дискови машини
Продаваме ,монитираме и шлифоваме масивен паркет с нови лентови и дискови машини с най-ново поколение циркониеви
шкурки.Работим с материали на шведската фирма BONA.Предлагаме ламинат на утвърдени европейски
производители.Изработваме и монтираме дъбови стъпала по индивидуални проекти.
ДОВЕРЕТЕ НИ СЕ И НИЕ ШЕ ВИ СЕ ОТБЛАГОДАРИМ С КАЧЕСТВО И АТРАКТИВНИ ЦЕНИ!
http://obiavidnes.com/obiava/84668/ciklene-na-parket-s-novi-lentovi-i-diskovi-mashini

Циклене,фугиране и oмасляване на масивен паркет
OМАСЛЯВАНЕ НА ДЪРВЕНИЯ ПОД
Омасляването на дървените подове се извършва след дискова машина.
Този продукт е натурален ,дървото се държи много добре,фладера на дъските е подчертан по този начин паркетът не
настръхва. Няма дърво,което да отхвърля омасляването,защото той е естествената среда на дървото.
Предимствата на маслото е,че не оставя никакви несъвършенства при нанасяне за разлика от лака.
Маслата карат дървесината да диша,детайлите се изкривяват възможно най-малко,усещането при допир е много добро
подобно на коприна.Дървесината е така наречено”нахранена” .Пъстротата на маслата кара дървото да изглежда
удивително и неповторимо,шарката изглежда още по-добре.
Продукти като масло с твърда вакса са нови и още по-добри иновации ,имат всичките качества на маслото,но за разлика
от него подът има по-дебел слой тип”кожа”.
Маслото прониква много по-дълбоко в дървесината за разлика от лака,който остава отгоре и ако е с химичен и нанесен
дебел слой с времето ще се напука.
Всички стари паркети ,които са били на масло са много красиви и естествени и запазват пълната си хармония.
Не случайно много паркети имат съдържание на масло като ореха например.Високото съдържание на масло кара
дървесината да не се напуква.
Поддържането на маслото се осъществява периодично,като не е задължително да е всяка година,всичко зависи от
натоварването на помещението.
http://obiavidnes.com/obiava/84667/ciklenefugirane-i-omaslyavane-na-masiven-parket

Циклене на паркет с перфектно качество
ШЛИФОВАНЕ НА ПАРКЕТА
Паркетът се счита за най-добрoтo подово покритие с годините. С времето обаче ,като всяко едно нещо губи блясъка си
и е необходимо де се изцикли.
Има такава операция,която е упомената като шлифоване на паркет.Чрез шлифоването на паркет се изравняват
паркетните дъски.
Съществуват два вида машини.Валова и дискова машина. Валовата машина служи за грубо шлифоване на паркета,но
проблема при нея е, че тя остава следи от нанесената шкурка.
Съответно колкото по-груба е шкурката толкова настилката ще изглежда по груба.
Затова е необходимо да се обработва с по-фина шкурка,тогава идва ред на дисковата машина.Това представлява
операция,която един вид финализира с най-фина шкурка номер-120.
Процедурата с дискова машина служи да минимализира драскотините по пода и да при даде идеален вид.Получили сме
равни и гладки основи.
Преимуществото на този вид техники е ,че почти идеално изравняват разстоянията на отделните дъски.
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Когато всичко това приключи идва ред на лакиране или омасляване.
http://obiavidnes.com/obiava/84666/ciklene-na-parket-s-perfektno-kachestvo

Циклене,фугиране и лакиране на паркет
ЛАКИРАНЕ НА ПАРКЕТА
Лакирането на паркета или важната фаза при паркета. Всичко зависи как е нанесен,как изглежда пода,какъв материал
има на вашия паркет.
Назад във времето всъщност паркета изобщо не е циклен нито лакиран до към средата на 60–те години,когато почват
да се циклят и лакират. Не лакирания паркет представлява мръсен,черен вид лишен от всякaква красота дърво.
Първите лакове познати в България са паркетин и паркетол,реактивен и берщайн,но вредните емисии вече ги забраняват
за употреба.
След това влизат отново химичен лак двукомпунентен с намалени вредни емисии,докато на по-късен етап идва и лак на
водна основа-напълно безвреден.
Лакът служи единствено да предпазва дървото от замърсяване и по-лесната му поддръжка,не запълва фуги ,не спира
скърцането,не може да предпазва от влага и влажна среда.
Химичните лакове са здрави на структура издържат дълги години експлоатация обаче негативите са ,че са доста
вредни.
Лаковете на водна основа са издържливи лесно се нанасят издържат години наред и най-важното не са вредни за
здравето.
http://obiavidnes.com/obiava/84665/ciklenefugirane-i-lakirane-na-parket

Редене,циклене ,фугиране и лакиране на паркет
Дървения под прави всеки апартамент или къща, по красив и уютен за живеене, и освен това е перфектната изолация.
Естественото дърво не само носи чувство за топлина и уют, когато се стъпва по него, но и в действителност то
излъчва топлина.
При правилна поддръжка, масивния паркет винаги изглежда добре и държи цената на жилището, в което е поставено,
висока.
Фирмата работи с продукти на шведски производител, който е 94 години на световния пазар, и предлага екологично
чисти продукти за обработка и поддържане, както на масивен така и на ламиниран паркет.
Работим с качествени и изпитани във времето производители на ламиниран паркет, но не е и за подценяване кой го
монтира. Не разчитайте на случайни майстори, за да не се налагат поправки.
А как може да се убедите в професионализма на една фирма, като получите компетентни отговори на всички ваши
въпроси. Ние разполагаме с информация придобита с множество oбучения в страната и чужбина.
Самите ние провеждаме семинари за продуктите, на които сме представители и oбучаваме много майстори.
Ще притежавате най-добрия под, защото нашите клиенти са инвестиция, и за нас качеството е над всичко.
Масивния паркет е класическата а ламинирания е модерната музика в подовете. Не подценявайте пода си, и вложете
парите си разумно.
http://obiavidnes.com/obiava/84664/redeneciklene-fugirane-i-lakirane-na-parket

Oцветяване на дъбов паркет с Bona Create Оцветители (байцове)
Bona Create
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Покажете вашия стил! С уникална и богата система за оцветяване Bona Create вие можете да създадете собствено
докосване до вида на вашия под.
• Облекчено нанасяне – благодарение на дългото отворено време
• Равномерно оцветяване
• Сигурен резултат
• Ниско съдържание на VOC (летливи орг. вещества)
• Без кобалт
• Може да се обработва както с маслo с твърда вакса.
http://obiavidnes.com/obiava/84663/ocvetyavane-na-dybov-parket-s-bona-create-ocvetiteli-baycove

Циклене на паркет с Bona Novia е еднокомпонентен лак на водна основа
Bona Novia е еднокомпонентен лак на водна основа, за обработка на дървени подове в жилищни помещения или други
подобни обекти с нормално натоварване. Bona Novia не се нуждае от грунд и създава равномерно топло оцветяване на
дървото
• Лесен за употреба, не се нуждае от грунд
• Самовтвърдяващ се, действа като двукомпонентен без необходимост от смесване.
• Добра устойчивост на износване, „следи от токове на обувки” и химикали
• Не предизвиква пожълтяване
• Бързо съхнене
http://obiavidnes.com/obiava/84662/ciklene-na-parket-s--bona-novia-e-ednokomponenten-lak-na-vodna-osnova

Циклене,фугиране и лакиране с Bona Traffic HD - Безапелационната защита на пода
Bona Traf
http://obiavidnes.com/obiava/84661/ciklenefugirane-i-lakirane-s--bona-traffic-hd---bezapelacionnata-zashtita-na-poda

Циклене на паркет с Bona Novia е еднокомпонентен лак на водна основа
Bona Novia е еднокомпонентен лак на водна основа, за обработка на дървени подове в жилищни помещения или други
подобни обекти с нормално натоварване. Bona Novia не се нуждае от грунд и създава равномерно топло оцветяване на
дървото
• Лесен за употреба, не се нуждае от грунд
• Самовтвърдяващ се, действа като двукомпонентен без необходимост от смесване.
• Добра устойчивост на износване, „следи от токове на обувки” и химикали
• Не предизвиква пожълтяване
• Бързо съхнене
http://obiavidnes.com/obiava/84660/ciklene-na-parket-s--bona-novia-e-ednokomponenten-lak-na-vodna-osnova

256GB
256GB, SanDisk X110, 2.5" (6.35 cm), SATA 6Gb/s, 5г.
http://obiavidnes.com/obiava/84659/256gb-sandisk-x110-25-635-cm-sata-6gbs-5g

64GB
64GB, SanDisk X110, 2.5" (6.35 cm), SATA 6Gb/s, 5г.
http://obiavidnes.com/obiava/84658/64gb-sandisk-x110-25-635-cm-sata-6gbs-5g

Нови интериорни врати на склад
Интериорни врати отБорман Комерс, на склад в наличност в София – евтини и качествени. Цени и каталози на
вътрешни врати в сайта. Доставка и монтаж налични врати 10 дни.
http://obiavidnes.com/obiava/84657/novi-interiorni-vrati-na-sklad
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Часте
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/84656/chasten-detektiv-burgasnesebyrpomorieslynchev-bryagsozopol

10.1" (25.65cm) Asus Transformer Pad TF701T-1B052A
10.1" (25.65cm) Asus Transformer Pad TF701T-1B052A, сензорен мулти-тъч super IPS+, четириядрен NVIDIA® Tegra4 1.9
GHz, 2GB RAM, 32GB eMMC (+micro SD), 5.0 & 1.2Mpix camera, Wi-Fi 802.11n, bluetooth, Android 4.3, 585g, 2г. гаранция +
Docking station
http://obiavidnes.com/obiava/84655/101-2565cm-asus-transformer-pad-tf701t-1b052a

10.1" (25.65cm) Asus Transformer Pad
10.1" (25.65cm) Asus Transformer Pad, сензорен мулти-тъч super IPS+, четириядрен NVIDIA® Tegra4 1.9 GHz, 2GB RAM,
32GB eMMC (+micro SD), 5.0 & 1.2Mpix camera, Wi-Fi 802.11n, bluetooth, Android 4.3, 585g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/84654/101-2565cm-asus-transformer-pad

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/84653/angliyski--vtoro-nivo-pre-intermediate
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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/84652/podgotovka-za-izpiti--ielts--toefl-fce--cae

cours de bulgare pour
Ecole de langues “Ability”propose des cours individuels ou en groupe de bulgare pour
http://obiavidnes.com/obiava/84651/cours-de-bulgare-pour-trangers

Немски език - Индивидуално и в малки групи
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуално обучение и в малки групи по Немски език в удобно за Вас време.
Предлагаме посещения и в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и
допълнителни материали, съобразени с нуждите на обучаващите се. Предлагаме различни отстъпки и възможност за
разсрочено плащане.
Цена 10 лева на учебен час
Предлагаме:
Подготовка за сертификати
Подготовка за матури
Подготовка за работа в Германия
Подготовка на деца и ученици
Разговорни курсове за поддържане на езиковата квалификация
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/84650/nemski-ezik---individualno--i-v-malki-grupi
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10" (25.4cm) Asus MeMO Pad 10 ME302KL-1B044A
10" (25.4cm) Asus MeMO Pad 10 ME302KL-1B044A, сензорен мулти-тъч IPS, четириядрен Snapdragon™ S4 Pro 1.6 GHz,
2GB RAM, 16GB eMMC (+micro SD), 5.0 & 1.2Mpix camera, Wi-Fi 802.11n, bluetooth, Android 4.2. 580g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/84649/10-254cm-asus-memo-pad-10-me302kl-1b044a

Паркетни услуги -Стара Загора, Казанлък, Нова Загора от професионалисти
При цикленето и шлайфането на паркети се премахват неравности, онечиствания по повърхността на настилките,
което е предпоставка за повишаване на запрашеността на помещението. Това налага използването на висококачествена
и модерна техника за циклене и шлайфане с висок коефициент на прахозасмукване. Фирма Акция 2010 ЕООД използва
валови машини за циклене Bona Belt - последно поколение, мощна и високопроизводителна машинa за циклене При
повдигане и спускане на работния вал няма опасност от вълнообразни следи. Използваме и Bona FlexiSand - маркова,
дискова машина, която се използва за шлайфане, нанасяне на масла и вакси. След цикленето, паркетът може да се
фугира, ако е наложително и след това да се лакира. Световна тенденция е употребата на лакове на водна основа с
"Ecolabel", безопасни и щадящи околната среда и здравето, без вредни емисии и с EC1 класификация.Такива са всички
лакове с марката Bona - Bona Novia, Bona Mega, Bona Traffic HD.
http://obiavidnes.com/obiava/84648/parketni-uslugi--stara-zagora-kazanlyk-nova-zagora-ot-profesionalisti

Циклене и лакиране на паркет с Bona Novia
Фирма Акция 2010 предлага безпрахово циклене на естествен паркет и лакиране с Bona Novia - еднокомпонентен лак на
водна основа за обработка на дървени подове в жилищни помещения или други подобни обекти с нормално натоварване.
Bona Novia не се нуждае от грунд и създава равномерно топло оцветяване на дървото.
Предимства:
• Лесен за употреба, не се нуждае от грунд
• Самовтвърдяващ се, действа като двукомпонентен без необходимост от смесване.
• Добра устойчивост на износване, „следи от токове на обувки” и химикали
• Не предизвиква пожълтяване
• Бързо съхнене
http://obiavidnes.com/obiava/84647/ciklene-i-lakirane-na-parket-s-bona-novia

Безпрахово циклене на паркет и дюшеме с професионална техника
При цикленето и шлайфането на паркети се премахват неравности, онечиствания по повърхността на настилките,
което е предпоставка за повишаване на запрашеността на помещението. Това налага използването на висококачествена
и модерна техника за циклене и шлайфане с висок коефициент на прахозасмукване. Фирма Акция 2010 ЕООД използва
валови машини за циклене Bona Belt - последно поколение, мощна и високопроизводителна машинa за циклене При
повдигане и спускане на работния вал няма опасност от вълнообразни следи. Използваме и Bona FlexiSand - маркова,
дискова машина, която се използва за шлайфане, нанасяне на масла и вакси. След цикленето, паркетът може да се
фугира, ако е наложително и след това да се лакира. Световна тенденция е употребата на лакове на водна основа с
"Ecolabel", безопасни и щадящи околната среда и здравето, без вредни емисии и с EC1 класификация.Такива са всички
лакове с марката Bona - Bona Novia, Bona Mega, Bona Traffic HD
http://www.ciklene-parket-starazagora.com/
http://obiavidnes.com/obiava/84646/bezprahovo-ciklene-na-parket-i-dyusheme-s-profesionalna-tehnika

Циклене на паркет Пловдив
Фирма Акция 2010 предлага следните паркетни услуги за градовете Пловдив, Асеновград, Първомай, Раковски, Хисаря:
редене на стар и нов паркет
реставрация на стари паркети
циклене на естествен паркет и дюшеме
междинно шлайфане
лакиране на паркет
фугиране на паркет
поставяне на первази и др.
Каквито и да са изискванията на клиента, ние имаме умения и опит, за да го извършим.
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http://ciklene-parket-plovdiv.com/
http://obiavidnes.com/obiava/84645/ciklene-na-parket-plovdiv

Циклене на паркет Бургас
Безпрахово циклене на естествен паркет и дюшеме с нови валови и дискови машини. Циклим, лакираме, редим стар и нов
паркет, фугираме, поставяме первази. Работим всеки ден без почивен ден. Индивидуални отстъпки.Доставка на
необходимите консумативи на място.Безплатен оглед!
http://ciklene-parket-burgas.com/
http://obiavidnes.com/obiava/84644/ciklene-na-parket-burgas

Циклене на паркет Стара Загора,Раднево,Казанлък
Фирма Акция 2010 предлага следните услуги за градовете Стара Загора, Раднево, Нова Загора, Казанлък, Чирпан:
Редене с лепене на паркети
Пренареждане на паркет
Циклене на паркет Стара Загора - лакиран с еднокомпонентни уретанови, полиуретанови, алкидни, полиестерни лакове,
грундове, паркетин, паркетол
Циклене на паркет Стара Загора - лакиран с реактивен лак, двукомпонентен лак, лак на водна основа, водно стъкло
Циклене след пренареждане
Циклене на паркет, лакиран с лак Берщайн, маслен лак, безир
Циклене на паркет лакиран с блажна боя
Фугиране на паркет
Междинно шлайфане
Редене на скара за дюшеме
Редене на дюшеме
Редене на дюшеме с лепене /дъбово/
Редене на ламиниран паркет
Циклене на дюшеме
Циклене на дюшеме - лакирано с реактивен лак, двукомпонентен лак, лак на водна основа и т.н.
Циклене + лакиране на первази
Монтиране на дървени первази
Монтиране ПВЦ первази
Монтаж на метални лайсни
Поставяне на оsв плоскости
http://www.ciklene-parket-starazagora.com/
http://obiavidnes.com/obiava/84643/ciklene-na-parket-stara-zagoraradnevokazanlyk

10" (25.4cm) Asus MeMO Pad ME302C-1B055A
10" (25.4cm) Asus MeMO Pad ME302C-1B055A, сензорен мулти-тъч IPS, двуядрен Atom™ Z2560 1.6 GHz, 2GB RAM, 16GB
eMMC (+micro SD), 5.0 & 1.2Mpix camera, Wi-Fi 802.11n, bluetooth, Android 4.2. 580g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/84642/10-254cm-asus-memo-pad-me302c-1b055a

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/84641/karierno-konsultirane-za-izbor-na-profesiya-i-napravlenie-za-razvitie

Тренинг изпити за матура и кандидатстване след 7 и 12 клас
Пакет пробни изпити или еднократно явяване по всички предмети за матура и кандидатстване след 7 и 12 клас.
Най-добрият начин да тренирате в реалния формат на изпита, който ви предстои. Оценяване по изпитните критерии.
Удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за посещение. Разумна цена. Можете да започнете веднага!
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http://obiavidnes.com/obiava/84640/trening-izpiti-za-matura-i-kandidatstvane-sled-7-i-12-klas

6" (15.24cm) Asus Fonepad Note 6
6" (15.24cm) Asus Fonepad Note 6 , 3G, сензорен мулти-тъч super IPS+, двуядрен Atom™ Z2580 2.0 GHz, 2GB RAM, 32GB
eMMC (+micro SD), 8.0 & 1.2Mpix camera, Wi-Fi 802.11n, bluetooth, Android 4.2, 210g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/84639/6-1524cm-asus-fonepad-note-6-

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/84638/individualni-uroci-po-vsichki-predmeti-v-uchilishte

Курсове и индивидуални уроци по френски език
Курсове и индивидуални уроци по френски език за всички нива – А1-С1. Подходящи за деца, ученици и възрастни.
Подготовка по системата ECHO. Удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за посещение; разумна цена и
разсрочено плащане. Безплатен тест за определяне на реалното ви ниво по езика! Издаване на сертификат за всяко
ниво.Можете да започнете веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/84637/kursove-i-individualni-uroci-po-frenski-ezik

Курсове и индивидуални уроци по италиански език
Курсове и индивидуални уроци по италиански език за всички нива – А1-С1. Подходящи за деца, ученици и възрастни.
Подготовка по системата Progetto Italiano. Удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за посещение; разумна цена
и разсрочено плащане. Безплатен тест за определяне на реалното ви ниво по езика! Издаване на сертификат за всяко
ниво.Можете да започнете веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/84636/kursove-i-individualni-uroci-po-italianski-ezik

Курсове и индивидуални уроци по английски език
Курсове и индивидуални уроци по английски език за всички нива – А1-С1. Подходящи за деца, ученици и възрастни.
Подготовка по системите на издателство „Оксфорд” – New English file / Solutions. Удобни офиси в центъра на София;
гъвкав график за посещение; разумна цена и разсрочено плащане. Безплатен тест за определяне на реалното ви ниво по
езика! Издаване на сертификат за всяко ниво. Можете да започнете веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/84635/kursove-i-individualni-uroci-po-angliyski-ezik

Курсове и индивидуални уроци по английски език
Курсове и индивидуални уроци по английски език за всички нива – А1-С1. Подходящи за деца, ученици и възрастни.
Подготовка по системите на издателство „Оксфорд” – New English file / Solutions. Удобни офиси в центъра на София;
гъвкав график за посещение; разумна цена и разсрочено плащане. Безплатен тест за определяне на реалното ви ниво по
езика! Издаване на сертификат за всяко ниво. Можете да започнете веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/84634/kursove-i-individualni-uroci-po-angliyski-ezik

Курсове и индивидуални уроци по немски език
Курсове и индивидуални уроци по немски език за всички нива – А1-С1. Подходящи за деца, ученици и възрастни.
Подготовка по системите на издателство „Хюбер” –Schritte International/ Ciel/ Lagune и др.Удобни офиси в центъра на
София; гъвкав график за посещение; разумна цена и разсрочено плащане. Безплатен тест за определяне на реалното ви
ниво по езика! Издаване на сертификат за всяко ниво.Можете да започнете веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/84633/kursove-i-individualni-uroci-po-nemski-ezik

Курсове и индивидуални уроци по БЕЛ и Математика за седмокласници
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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/84632/kursove-i-individualni-uroci-po-bel-i-matematika-za-sedmoklasnici

Курсове и индивидуални уроци за матура по БЕЛ и всички избираеми предмети
Курсове и индивидуални уроци за матура по БЕЛ и всички избираеми предмети. Целогодишна подготовка за ученици в 11 и
12 клас; безплатно първо занятие; готови учебни материали, включени в цената; преподаване на целия учебен материал и
регулярно изпитване; 5 пробни изпита по предмет; удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за посещение;
разумна цена и разсрочено плащане. Помощ за попълване на документи. Записване за 2014/15 от 01.юни!
http://obiavidnes.com/obiava/84631/kursove-i-individualni-uroci-za-matura-po-bel-i-vsichki-izbiraemi-predmeti

Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти по Английски и Немски език
Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти по Английски и Немски език. Целогодишна подготовка за ученици в
11 и 12 клас; безплатно първо занятие; готови учебни материали, включени в цената; преподаване на целия учебен
материал и регулярно изпитване; 5 пробни изпита по предмет; удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за
посещение; разумна цена и разсрочено плащане. Помощ за попълване на документи. Записване за 2014/15 от 01.юни!
http://obiavidnes.com/obiava/84630/kursove-i-individualni-uroci-za-kandidat-studenti-po-angliyski-i-nemski-ezik

Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти по Химия и Биология
Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти по Химия и Биология. Целогодишна подготовка за ученици в 11 и 12
клас; безплатно първо занятие; готови учебни материали, включени в цената; преподаване на целия учебен материал и
регулярно изпитване; 5 пробни изпита по предмет; удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за посещение;
разумна цена и разсрочено плащане. Помощ за попълване на документи. Записване за 2014/15г. от 01.юни!
http://obiavidnes.com/obiava/84629/kursove-i-individualni-uroci-za-kandidat-studenti-po-himiya-i-biologiya

Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти по БЕЛ и История
Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти по БЕЛ и История. Целогодишна подготовка за ученици в 11 и 12
клас; безплатно първо занятие; готови учебни материали, включени в цената; преподаване на целия учебен материал и
регулярно изпитване; 5 пробни изпита по предмет; удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за посещение;
разумна цена и разсрочено плащане. Помощ за попълване на документи. Записване за 2014/15г. от 01.юни!
http://obiavidnes.com/obiava/84628/kursove-i-individualni-uroci-za-kandidat-studenti-po-bel-i-istoriya

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

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

Товарни превози
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/66614/tovarni-prevozi

Удостоверения за наследници: превод и легализация
Лицензирана агенция за преводи и легализации Нов Век предлага преводи на техническа документация, правни,
медицински, икономически, художествени текстове и др. Заверки на преводи на документи от чужбина в МВнР и
ЛЕГАЛИЗАЦИЯ на свидетелства за съдимост, съдебни решения, нотариални актове, удостоверения за раждане и
наследници, пълномощни, дипломи, академични справки, медицински документи 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/84627/udostovereniya-za-naslednici-prevod-i-legalizaciya

7" (17.78cm) Asus MeMO Pad HD 7 ME173X-1G041A
7" (17.78cm) Asus MeMO Pad HD 7 ME173X-1G041A, сензорен мулти-тъч IPS, четириядрен MediaTek MT8125 1.2 GHz, 1GB
RAM, 8GB eMMC (+micro SD), 2.0 & 0.3Mpix camera, Wi-Fi 802.11n, bluetooth, Android 4.2, 302g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/84626/7-1778cm-asus-memo-pad-hd-7-me173x-1g041a

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/84625/30-50-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
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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/84624/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

7" (17.78cm) Asus MeMO Pad HD 7 ME173X-1G065A
7" (17.78cm) Asus MeMO Pad HD 7 ME173X-1G065A, бял, сензорен мулти-тъч IPS, четириядрен MediaTek MT8125 1.2 GHz,
1GB RAM, 16GB eMMC (+micro SD), 5.0 & 1.2.3Mpix camera, Wi-Fi 802.11n, bluetooth, Android 4.2, 302g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/84623/7-1778cm-asus-memo-pad-hd-7-me173x-1g065a

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
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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
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/84622/tyrgovsko-pravo---kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarna-o

7" (17.78cm) Asus MeMO Pad HD 7 ME173X-1G065A
7" (17.78cm) Asus MeMO Pad HD 7 ME173X-1G065A, сензорен мулти-тъч IPS, четириядрен MediaTek MT8125 1.2 GHz, 1GB
RAM, 16GB eMMC (+micro SD), 5.0 & 1.2.3Mpix camera, Wi-Fi 802.11n, bluetooth, Android 4.2, 302g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/84621/7-1778cm-asus-memo-pad-hd-7-me173x-1g065a

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.
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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/84620/mreja-protiv-nasekomi-s-magniti

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

• Болка и схващане в областта на шията
• Болки в раменете и горната част на гърба
• Стрес, напрежение, тежка умствена работа
• Шипове, ревматизъм, плексит
• Главоболие, простуда, настинка, умора
• Световъртеж
• Втрисане
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Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/84619/turmalinov-kolan-turmalinova-yakanakolenki-i-naramennik

Терапевтичен апарат за физиотерапевтично лечение на болки в гърба
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 .
Уредът за терапия на кръста и гръбначния стълб е от най – ново поколение терапевтични устройства и е плод на
дългогодишни тестове и проучвания.
Той събира в себе си пет различни метода за терапия (терапия за изправяне на прешлените на гръбнака и кръста , слаба и
средна по интензитет пулсова терапия, инфрачервена терапия, топлинна акупунктурна терапия и магнитна терапия) и
есна за изпълнение и може да се провежда на всяко удобно за Вас място.
ТЕРАПИЯ ЗА ИЗПРАВЯНЕ ПРЕШЛЕНИТЕ НА ГРЪБНАКА И КРЪСТА (ЛИФТИНГ) Специално проектиран съобразно
извивките на човешкото тяло,
уредът притежава уникалното свойство да влия благотворно върху състоянието на прешлените и да ги лекува от
съответните заболявания.
Когато сме легнали върху уреда, прешлените се намират в положение, което им позволява да заемат правилната си
позиция,
а това от своя страна премахва болката и чувството за схванатост и неразположение
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehnoshopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/84618/terapevtichen-aparat-za-fizioterapevtichno-lechenie-na-bolki-v-gyrba

Машина за хрупкави картофени спирали Spiral Potato Slicer
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.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/84617/mashina-za-hrupkavi-kartofeni-spirali-spiral-potato-slicer
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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
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/84616/peynt-roler--komplekt-valyaci-za-byrzo-boyadisvane

Найсер Дайсер Кухненско ренде
Найсер Дайсер Кухненско ренде - помощник на всяка домакиня
Имате желание да зарадвате съпругата си?
Ето имате шанс като закупите от нашият артикул -кухненско ренде.
Какви са преимуществата на кухненското ренде Найсер Дайсер Плюс?
С Найсер Дайсер работите без сълзи, без дразнене и миризми
Nicer Dicer Plus реже лесно, бързо и без усилия
Изпитвате задоволство от резултатите при всяко ползване на кухненското ренде.
Найсер Дайсер предпазва ръцете от порязване.
Безопасен за деца
Лесно режете всякакви видове плодове и зеленчуци с различни по големина форми.
Бързо и лесно нарязвате ситно зеленчуци, плодове, месо, сирене,.Може да се мие в миялна машина.Цена 59лв
1 Лесен и удобен за употреба от цялото семейство
2 Реже лесно, бързо и без усилия
3 Безопасен за деца
4 Предпазва ръцете от порязване
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
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www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/84615/nayser-dayser-kuhnensko-rende

8" (20.32cm) ASUS VivoTab Note 8
8" (20.32cm) ASUS VivoTab Note 8, сензорен мулти-тъч IPS, четириядрен Intel® Atom™ Z3740 1.86 GHz, 2GB RAM, 32GB
eMMC, 5.0 & 1.26Mpix camera, bluetooth, Windows 8.1, 380g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/84614/8-2032cm-asus-vivotab-note-8

8" (20.32cm) Prestigio MultiPad 4 Ultra Quad 8.0 3G
8" (20.32cm) Prestigio MultiPad 4 Ultra Quad 8.0 3G, четириядрен Cortex A7 1.20 GHz, 1GB RAM, 8GB eMMC (+Micro
SDHC), 2.0 & 0.3Mpix camera, Wi-Fi 802.11n, bluetooth, Android 4.2, 450g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/84613/8-2032cm-prestigio-multipad-4-ultra-quad-80-3g

Силиконов гръб с картинка 3
Силиконов гръб с картинка 3,5mm за Samsung S4
http://obiavidnes.com/obiava/84612/silikonov-gryb-s-kartinka-3

Силиконов гръб с картинка 3
Силиконов гръб с картинка 3,5mm за Samsung S4
http://obiavidnes.com/obiava/84611/silikonov-gryb-s-kartinka-3

Силиконов гръб с картинка 3
Силиконов гръб с картинка 3,5mm за Samsung S4
http://obiavidnes.com/obiava/84610/silikonov-gryb-s-kartinka-3

Силиконов гръб с картинка 3
Силиконов гръб с картинка 3,5mm за Samsung S4
http://obiavidnes.com/obiava/84609/silikonov-gryb-s-kartinka-3

Силиконов гръб с картинка 3
Силиконов гръб с картинка 3,5mm за Samsung S4
http://obiavidnes.com/obiava/84608/silikonov-gryb-s-kartinka-3

Силиконов гръб с картинка 3
Силиконов гръб с картинка 3,5mm за Samsung S4 mini
http://obiavidnes.com/obiava/84607/silikonov-gryb-s-kartinka-3

Озонатор за въздух и вода – здраве у дома
Пречиства вода за пиене и миене, дезинфекцира и лекува (зъби, венци, стомашно-чревни болести, кожни заболявания и
всякакви рани; за дълбоко почистване, омекотяване и предпазване от стареене на кожата). Почиства и обезпаразитява
месо, риба, плодове и зеленчуци. Предпазва от всякакви зарази, ако сте обработили хранителните продукти с озонирана
вода. Пречиства въздуха, премахва лошите миризми от риба, зеле, цигарен дим, мухъл и др. Предпазва от заразни
болести, които се разпространяват чрез въздуха. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.tehnomag.net или
на тел.02/8298504, 02/4224228, 0884386878.
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Купете сега само за 97.30 лв. и спестете 30% лева от нормалната цена! Промоцията е валидна до 02 август 2014г.!
http://obiavidnes.com/obiava/84606/ozonator-za-vyzduh-i-voda--zdrave-u-doma

Силиконов гръб с картинка 3
Силиконов гръб с картинка 3,5mm за Samsung S4 mini
http://obiavidnes.com/obiava/84605/silikonov-gryb-s-kartinka-3

Силиконов гръб с картинка 3
Силиконов гръб с картинка 3,5mm за Samsung S4 mini
http://obiavidnes.com/obiava/84604/silikonov-gryb-s-kartinka-3

Силиконов гръб с картинка 3
Силиконов гръб с картинка 3,5mm за Samsung S4 mini
http://obiavidnes.com/obiava/84603/silikonov-gryb-s-kartinka-3

Транспортни услуги
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/84602/transportni--uslugi

Силиконов гръб с картинка 3
Силиконов гръб с картинка 3,5mm за Samsung S4 mini
http://obiavidnes.com/obiava/84601/silikonov-gryb-s-kartinka-3

Силиконов гръб с картинка 3
Силиконов гръб с картинка 3,5mm за Samsung S4 mini
http://obiavidnes.com/obiava/84600/silikonov-gryb-s-kartinka-3

Чехия , работни позиции
Мъже и жени до 55 год. за работа в Чехия , като неквалифициран персонал за следните позиции : 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", селско стопанство и
животновъдство. Заплата от 700 - 950 евро в зависимост от позицията.
Квалифициран персонал : строители, заварчици, електрокаристи. Заплата от 900 - 1600 евро в зависимост от позицията.
Към всички позиции се получава всяка седмица аванс от 40-60 евро, трудов договор, осигуровки, квартира. За ваше
спокойствие и сигурност с наш траспорт Ви извозваме от София до работодателя в Чехия. Тел: 0878 023 467, 0876 502
330, 0892 360 083, 0896 598 331, скайп: europa_trans
http://obiavidnes.com/obiava/84599/chehiya--rabotni-pozicii

Силиконов гръб с картинка 3
Силиконов гръб с картинка 3,5mm за Samsung S4 mini
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http://obiavidnes.com/obiava/84598/silikonov-gryb-s-kartinka-3

Силиконов гръб с картинка 3
Силиконов гръб с картинка 3,5mm за Samsung S4 mini
http://obiavidnes.com/obiava/84597/silikonov-gryb-s-kartinka-3

Разговорен английски
Езикова школа Абилити предлага курсове по разговорен английски . Материалите са разработени за завършили ниво
А1,А2,В1 и В2.
Курсовете спомагат за преодоляване на езиковата бариера , посредством диалози и дискусии.
Темите са :
ежедневие
свободно време,
пазаруване,
културни събития,
семейство,
бит и начин на живот,
образование,
околна среда и други.
Разговорите са основна част от методиката на обучение. Тяхната цел е упражняването на граматични и лексикални
конструкции в среда, симулираща реални ежедневни дейности.
Така те допълват традиционните езикови курсове.
Тематичните разговори са ефикасен метод за развиване на умението за говорене , като обогатяват речниковия запас
на курсистите .
Организираме :
разговорни срещи един път седмично в малки групи до трима души
индивидуални разговорни срещи
интересни преподаватели
Разговори с англичани и американци .
Онлайн разговори .
Обърнете се към нас , за да си поприказваме на английски , за да преодолеете езиковата бариера , за да научите нови
неща лесно .
Нуждаете се от лист и химикалка – защото всички учебни материали са включени в цената от 15 лева за 60 минути .
Свържете се с нас по:
e-mail abilityschool@gmail.com
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/84596/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 :
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Grammar
Phonetic
Speaking
Reading
Listening
Individual lessons are referred to individual necessities and profession of every student . Individual lessons are in a suitable for you
time and day , we offer also an opportunity for individual study at the office in convenient hours for the student..
Ability language school offers some different programs for learning Bulgarian .
General Bulgarian course
Business course
Speaking course to develop and improve your skills in Bulgarian speech .
Each level’s duration is 30 hours (45 min) / 15 sessions ( 90 min. ) – twice a week – 2 months . The price for session is 20 levas .
At the end of every level you could receive a certificate which are shown how many hours you attend and your personal language
abilities in Bulgarian .
For more information:
Phone . (02)953 08 87
0878 467 429
Address : Sofia ,Ivan Vazov distr. Bobotinov str. Bl.5
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/84595/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/84594/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.
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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/84593/razgovoren-angliyski-s-biznes-nasochenost

3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
индустриален дизайн.
3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и индустриален дизайн.
Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел. tel.0882870171
http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална визия
http://3dkoev-design.net46.net
http://obiavidnes.com/obiava/84592/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
индустриален дизайн.
3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и индустриален дизайн.
Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел. tel.0882870171
http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална визия
http://3dkoev-design.net46.net
http://obiavidnes.com/obiava/84591/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
индустриален дизайн.
3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и индустриален дизайн.
Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел. tel.0882870171
http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална визия
http://3dkoev-design.net46.net
http://obiavidnes.com/obiava/84590/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

ЗАПОМНЕТЕ за доставка на Минерална вода - тел. 08-7777-6666
НЯМА ТАКАВА ЦЕНА –само 5 лв. за галон от 19.7 л. и само 2.50 лв. за 10 литрова туба.Безплатна доставка на Минерална
вода за дома и офиса на тел: 08-7777-6666 .Извършва регулярно зареждане по заявка с 19.7-литрови бутилки за
многократна употреба и 10 литрови еднократни туби в удобно за вас време за офисите и домакинствата в София и
околните селища, безплатно инсталиране и поддръжка на апарати. Отдаване безплатно на апарати за ползване в цехове
и офиси с регулярна консумация на вода, при определени условия или продажба на апарати.
sofdrinks@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/84589/zapomnete-za-dostavka-na-mineralna-voda---tel-08-7777-6666

ЗАПОМНЕТЕ за доставка на Минерална вода - тел. 08-7777-6666
НЯМА ТАКАВА ЦЕНА –само 5 лв. за галон от 19.7 л. и само 2.50 лв. за 10 литрова туба.Безплатна доставка на Минерална
вода за дома и офиса на тел: 08-7777-6666 .Извършва регулярно зареждане по заявка с 19.7-литрови бутилки за
многократна употреба и 10 литрови еднократни туби в удобно за вас време за офисите и домакинствата в София и
околните селища, безплатно инсталиране и поддръжка на апарати. Отдаване безплатно на апарати за ползване в цехове
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и офиси с регулярна консумация на вода, при определени условия или продажба на апарати.
sofdrinks@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/84588/zapomnete-za-dostavka-na-mineralna-voda---tel-08-7777-6666

ЗАПОМНЕТЕ за доставка на Минерална вода - тел. 08-7777-6666
НЯМА ТАКАВА ЦЕНА –само 5 лв. за галон от 19.7 л. и само 2.50 лв. за 10 литрова туба.Безплатна доставка на Минерална
вода за дома и офиса на тел: 08-7777-6666 .Извършва регулярно зареждане по заявка с 19.7-литрови бутилки за
многократна употреба и 10 литрови еднократни туби в удобно за вас време за офисите и домакинствата в София и
околните селища, безплатно инсталиране и поддръжка на апарати. Отдаване безплатно на апарати за ползване в цехове
и офиси с регулярна консумация на вода, при определени условия или продажба на апарати.
sofdrinks@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/84587/zapomnete-za-dostavka-na-mineralna-voda---tel-08-7777-6666

Силиконов гръб с картинка 3
Силиконов гръб с картинка 3,5mm за Samsung S4 mini
http://obiavidnes.com/obiava/84586/silikonov-gryb-s-kartinka-3

ЗАПОМНЕТЕ за доставка на Минерална вода - тел. 08-7777-6666
НЯМА ТАКАВА ЦЕНА –само 5 лв. за галон от 19.7 л. и само 2.50 лв. за 10 литрова туба.Безплатна доставка на Минерална
вода за дома и офиса на тел: 08-7777-6666 .Извършва регулярно зареждане по заявка с 19.7-литрови бутилки за
многократна употреба и 10 литрови еднократни туби в удобно за вас време за офисите и домакинствата в София и
околните селища, безплатно инсталиране и поддръжка на апарати. Отдаване безплатно на апарати за ползване в цехове
и офиси с регулярна консумация на вода, при определени условия или продажба на апарати.
sofdrinks@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/84585/zapomnete-za-dostavka-na-mineralna-voda---tel-08-7777-6666

ЗАПОМНЕТЕ за доставка на Минерална вода - тел. 08-7777-6666
НЯМА ТАКАВА ЦЕНА –само 5 лв. за галон от 19.7 л. и само 2.50 лв. за 10 литрова туба.Безплатна доставка на Минерална
вода за дома и офиса на тел: 08-7777-6666 .Извършва регулярно зареждане по заявка с 19.7-литрови бутилки за
многократна употреба и 10 литрови еднократни туби в удобно за вас време за офисите и домакинствата в София и
околните селища, безплатно инсталиране и поддръжка на апарати. Отдаване безплатно на апарати за ползване в цехове
и офиси с регулярна консумация на вода, при определени условия или продажба на апарати.
sofdrinks@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/84584/zapomnete-za-dostavka-na-mineralna-voda---tel-08-7777-6666

ЗАПОМНЕТЕ за доставка на Минерална вода - тел. 08-7777-6666
НЯМА ТАКАВА ЦЕНА –само 5 лв. за галон от 19.7 л. и само 2.50 лв. за 10 литрова туба.Безплатна доставка на Минерална
вода за дома и офиса на тел: 08-7777-6666 .Извършва регулярно зареждане по заявка с 19.7-литрови бутилки за
многократна употреба и 10 литрови еднократни туби в удобно за вас време за офисите и домакинствата в София и
околните селища, безплатно инсталиране и поддръжка на апарати. Отдаване безплатно на апарати за ползване в цехове
и офиси с регулярна консумация на вода, при определени условия или продажба на апарати.
sofdrinks@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/84583/zapomnete-za-dostavka-na-mineralna-voda---tel-08-7777-6666

Предлагам услуги в сферата на ”Домашен майстор”.
Интелигентен,приветлив и отзивчив - винаги на разположение - по всяко време.Изпълнява всевъзможни задачи в дома или
по колата...всичко за което нямате време,възможност или познания да го направите.
Цената е повикване/транспорт/10лв.и по 10лв.на час за работата.Предложението е валидно само за гр.София.
Просто позвънете на тел:08-7777-6666 и с мен споделете.
http://obiavidnes.com/obiava/84582/predlagam-uslugi-v-sferata-na-domashen-maystor
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Предлагам услуги в сферата на ”Домашен майстор”.
Интелигентен,приветлив и отзивчив - винаги на разположение - по всяко време.Изпълнява всевъзможни задачи в дома или
по колата...всичко за което нямате време,възможност или познания да го направите.
Цената е повикване/транспорт/10лв.и по 10лв.на час за работата.Предложението е валидно само за гр.София.
Просто позвънете на тел:08-7777-6666 и с мен споделете.
http://obiavidnes.com/obiava/84581/predlagam-uslugi-v-sferata-na-domashen-maystor

Предлагам услуги в сферата на ”Домашен майстор”.
Интелигентен,приветлив и отзивчив - винаги на разположение - по всяко време.Изпълнява всевъзможни задачи в дома или
по колата...всичко за което нямате време,възможност или познания да го направите.
Цената е повикване/транспорт/10лв.и по 10лв.на час за работата.Предложението е валидно само за гр.София.
Просто позвънете на тел:08-7777-6666 и с мен споделете.
http://obiavidnes.com/obiava/84580/predlagam-uslugi-v-sferata-na-domashen-maystor

Предлагам услуги в сферата на ”Домашен майстор”.
Интелигентен,приветлив и отзивчив - винаги на разположение - по всяко време.Изпълнява всевъзможни задачи в дома или
по колата...всичко за което нямате време,възможност или познания да го направите.
Цената е повикване/транспорт/10лв.и по 10лв.на час за работата.Предложението е валидно само за гр.София.
Просто позвънете на тел:08-7777-6666 и с мен споделете.
http://obiavidnes.com/obiava/84579/predlagam-uslugi-v-sferata-na-domashen-maystor

ЛЯТНА ПРОМОЦИЯ ОТ ХОСТЕЛ ТАИТИ
Само сега и само при нас Хостел „Таити” предлагамe луксозни стаи със супер лятно намаление на цените от 20.07.14
год. До 01.09.2014 год. Стаите са с по 2 легла или спални.Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за единична стая на
месец 350 лв., цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 30 лв., за двойна стая 40 лв., почивките
са само 25лв. В цената влизат всички консумативи - ток, топла вода, парно, кабелна, интернет, чaршафи, почистване.
Тел. за контакт: 02/4812120; 0888316509. www.hostel-taiti.com; hostel_taiti@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/84578/lyatna-promociya-ot-hostel-taiti

ЛЯТНА ПРОМОЦИЯ ОТ ХОСТЕЛ ТАИТИ
Само сега и само при нас Хостел „Таити” предлагамe луксозни стаи със супер лятно намаление на цените от 20.07.14
год. До 01.09.2014 год. Стаите са с по 2 легла или спални.Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за единична стая на
месец 350 лв., цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 30 лв., за двойна стая 40 лв., почивките
са само 25лв. В цената влизат всички консумативи - ток, топла вода, парно, кабелна, интернет, чaршафи, почистване.
Тел. за контакт: 02/4812120; 0888316509. www.hostel-taiti.com; hostel_taiti@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/84577/lyatna-promociya-ot-hostel-taiti

ЛЯТНА ПРОМОЦИЯ ОТ ХОСТЕЛ ТАИТИ
Само сега и само при нас Хостел „Таити” предлагамe луксозни стаи със супер лятно намаление на цените от 20.07.14
год. До 01.09.2014 год. Стаите са с по 2 легла или спални.Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за единична стая на
месец 350 лв., цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 30 лв., за двойна стая 40 лв., почивките
са само 25лв. В цената влизат всички консумативи - ток, топла вода, парно, кабелна, интернет, чaршафи, почистване.
Тел. за контакт: 02/4812120; 0888316509. www.hostel-taiti.com; hostel_taiti@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/84576/lyatna-promociya-ot-hostel-taiti

ЛЯТНА ПРОМОЦИЯ ОТ ХОСТЕЛ ТАИТИ
Само сега и само при нас Хостел „Таити” предлагамe луксозни стаи със супер лятно намаление на цените от 20.07.14
год. До 01.09.2014 год. Стаите са с по 2 легла или спални.Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за единична стая на
месец 350 лв., цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 30 лв., за двойна стая 40 лв., почивките
са само 25лв. В цената влизат всички консумативи - ток, топла вода, парно, кабелна, интернет, чaршафи, почистване.
Тел. за контакт: 02/4812120; 0888316509. www.hostel-taiti.com; hostel_taiti@abv.bg
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http://obiavidnes.com/obiava/84575/lyatna-promociya-ot-hostel-taiti

ЛЯТНА ПРОМОЦИЯ ОТ ХОСТЕЛ ТАИТИ
Само сега и само при нас Хостел „Таити” предлагамe луксозни стаи със супер лятно намаление на цените от 20.07.14
год. До 01.09.2014 год. Стаите са с по 2 легла или спални.Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за единична стая на
месец 350 лв., цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 30 лв., за двойна стая 40 лв., почивките
са само 25лв. В цената влизат всички консумативи - ток, топла вода, парно, кабелна, интернет, чaршафи, почистване.
Тел. за контакт: 02/4812120; 0888316509. www.hostel-taiti.com; hostel_taiti@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/84574/lyatna-promociya-ot-hostel-taiti

ЛЯТНА ПРОМОЦИЯ ОТ ХОСТЕЛ ТАИТИ
Само сега и само при нас Хостел „Таити” предлагамe луксозни стаи със супер лятно намаление на цените от 20.07.14
год. До 01.09.2014 год. Стаите са с по 2 легла или спални.Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за единична стая на
месец 350 лв., цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 30 лв., за двойна стая 40 лв., почивките
са само 25лв. В цената влизат всички консумативи - ток, топла вода, парно, кабелна, интернет, чaршафи, почистване.
Тел. за контакт: 02/4812120; 0888316509. www.hostel-taiti.com; hostel_taiti@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/84573/lyatna-promociya-ot-hostel-taiti

ЛЯТНА ПРОМОЦИЯ ОТ ХОСТЕЛ ТАИТИ
Само сега и само при нас Хостел „Таити” предлагамe луксозни стаи със супер лятно намаление на цените от 20.07.14
год. До 01.09.2014 год. Стаите са с по 2 легла или спални.Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за единична стая на
месец 350 лв., цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 30 лв., за двойна стая 40 лв., почивките
са само 25лв. В цената влизат всички консумативи - ток, топла вода, парно, кабелна, интернет, чaршафи, почистване.
Тел. за контакт: 02/4812120; 0888316509. www.hostel-taiti.com; hostel_taiti@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/84572/lyatna-promociya-ot-hostel-taiti

ЛЯТНА ПРОМОЦИЯ ОТ ХОСТЕЛ ТАИТИ
Само сега и само при нас Хостел „Таити” предлагамe луксозни стаи със супер лятно намаление на цените от 20.07.14
год. До 01.09.2014 год. Стаите са с по 2 легла или спални.Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за единична стая на
месец 350 лв., цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 30 лв., за двойна стая 40 лв., почивките
са само 25лв. В цената влизат всички консумативи - ток, топла вода, парно, кабелна, интернет, чaршафи, почистване.
Тел. за контакт: 02/4812120; 0888316509. www.hostel-taiti.com; hostel_taiti@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/84571/lyatna-promociya-ot-hostel-taiti

ЛЯТНА ПРОМОЦИЯ ОТ ХОСТЕЛ ТАИТИ
Само сега и само при нас Хостел „Таити” предлагамe луксозни стаи със супер лятно намаление на цените от 20.07.14
год. До 01.09.2014 год. Стаите са с по 2 легла или спални.Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за единична стая на
месец 350 лв., цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 30 лв., за двойна стая 40 лв., почивките
са само 25лв. В цената влизат всички консумативи - ток, топла вода, парно, кабелна, интернет, чaршафи, почистване.
Тел. за контакт: 02/4812120; 0888316509. www.hostel-taiti.com; hostel_taiti@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/84570/lyatna-promociya-ot-hostel-taiti

Силиконов гръб с картинка 3
Силиконов гръб с картинка 3,5mm за Samsung S4 mini
http://obiavidnes.com/obiava/84569/silikonov-gryb-s-kartinka-3

Силиконов гръб с картинка 3
Силиконов гръб с картинка 3,5mm за Samsung S5
http://obiavidnes.com/obiava/84568/silikonov-gryb-s-kartinka-3
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Детективска агенция Авалон-24ч. дискретни детективски услуги
Доказване на изневери , издирване , биологични родители ,
наблюдение , справки , помощ на родители с трудни деца ,
полиграф , технически средства , консултация с адвокат и …
Бързи качествени , професионални детективски услуги .
Екипът ни се състои от доказани професионалисти с богат практически опит ,
болшинството от тях са с експертни възможности.
Индивидуален подход към всеки клиент , гарантирано запазване на неговата
анонимност.
Извършва услуги на територията на Цялата страна.
За контакти :
тел:0896747344,
e-mail:detectivi@abv.bg,
http://avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/84567/detektivska-agenciya-avalon-24ch-diskretni-detektivski-uslugi

Удостоверения за брак: превод и легализация
Лицензирана агенция за преводи и легализации Нов Век предлага преводи на техническа документация, правни,
медицински, икономически, художествени текстове и др. Заверки на преводи на документи от чужбина в МВнР и
ЛЕГАЛИЗАЦИЯ на свидетелства за съдимост, съдебни решения, нотариални актове, удостоверения за раждане и брак,
пълномощни, дипломи, академични справки, медицински документи 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/84566/udostovereniya-za-brak-prevod-i-legalizaciya

Силиконов гръб с картинка 3
Силиконов гръб с картинка 3,5mm за Samsung S5
http://obiavidnes.com/obiava/84565/silikonov-gryb-s-kartinka-3

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/84564/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/84563/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet
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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/84562/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/84561/sigurna-rabota

Силиконов гръб с картинка 3
Силиконов гръб с картинка 3,5mm за Samsung S5
http://obiavidnes.com/obiava/84560/silikonov-gryb-s-kartinka-3

Детска карирана риза момче размер 110-116 см
Детска риза едро каре розово и черно памук за 5-6 г размер 110-116 см Kids by Lindex ( плюшената играчка не е включена в
цената на продукта и не се продава отделно)
http://obiavidnes.com/obiava/84559/detska-karirana-riza-momche-razmer-110-116-sm

Силиконов гръб с картинка 3
Силиконов гръб с картинка 3,5mm за Samsung S5
http://obiavidnes.com/obiava/84558/silikonov-gryb-s-kartinka-3

Силиконов гръб с картинка 3
Силиконов гръб с картинка 3,5mm за Samsung S5
http://obiavidnes.com/obiava/84557/silikonov-gryb-s-kartinka-3

Силиконов гръб с картинка 3
Силиконов гръб с картинка 3,5mm за Samsung S5
http://obiavidnes.com/obiava/84556/silikonov-gryb-s-kartinka-3

Силиконов гръб с картинка 3
Силиконов гръб с картинка 3,5mm за Samsung S5
http://obiavidnes.com/obiava/84555/silikonov-gryb-s-kartinka-3

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.
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Магнитната лента се самозатваря след Вас, защитавайки дома Ви от насекоми. Мрежата е за дървени, пластмасови и
алуминиеви дограми.
4На дървени дограми се прикрепя с кабарчета, на пластмасови и алуминиеви дограми се закрепя с двустранно залепваща
лента(скоч).
Комплектът включва:
- Мрежа с размер 100 х 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/84554/mreja-protiv-nasekomi-s-magniti

Магнитна титаниева гривна
Магнитна титаниева гривна
МАГНИТНА ГРИВНА - ПРОТИВОДЕЙСТВАЙТЕ НА ВИСОКОТО КРЪВНО НАЛЯГАНЕ!
Искате да намалите високото кръвно, да премахнете главоболието,
шума в ушите и виенето на свят, да повишите имунитета и др.?
Използвайте световния хит на доказалата се високоефективна титано магнитна гривна!
Гривната влияе на сърдечно-съдовата система и кръвообращението и спомага за намаляване на високото кръвно,
укрепва жизнените функции на организма, повишава имунитета, регулира хемоглобина и намалява болките в ставите.
Магнитната гривна е мощен източник на магнитно поле, което нормализира артериалното налягане дори при хронична
хипертония.
ПРЕДИМСТВА:
- дизайн съчетаващ здраве и красота;
- поддържане на имунната система;
- адаптиране към промените в околната среда;
- осигуряване на здравословен комфорт на организма;
- подобряване на кръвообращението;
- съчетаване на съвременни технологии с благоприятен
Магнитната гривна е със сребрист цвят, дължината и е 20,5 см., ширината: 11 мм.
Магнитната гривна е със сребрист цвят, дължината и е 21.00 см., ширината: 13 мм.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/84553/magnitna-titanieva-grivna
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ДЕТОКСИКАТОР
”БГ магазин” предлага на своите клиенти различни видове детоксикатори – високотехнологични устройства,
които с помощта на водната детоксикация помагат на тялото да се пречиства само. Можете да го използвате сами
и употребата му не изисква никаква специална подготовка.
Предлаганите от нас модели са ST-901 A; ST-901 С; ST-901 D ,ST-901 E; както и
Лазерен детоксикатор ”Laser Blood Cleaner” – прочиства кръвта от мастни и отпадни образувания посредством лазер.
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/84552/detoksikator

Magic Ex Hose маркуч екс хос Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Magic Ex Hose маркуч екс хос
Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Сгънат 8 метра - разгънат 23 метра
Подарък пистолет с 5 режима на пръскане
без да се усуква, сгъва и заплита
разгъвате и сгъвате за секунди
устойчив на износване
миете двора и колата
поливате-градината, тревата и цветята
Лесно се плъзга през градината, по стълбите, без да се пречупва или усуква!
Маркучът е изработен от висококачествен материал, който го прави здрав и в същото време много гъвкав.
Дебелите стени осигуряват надеждност и дълъг живот на материала.
Градински "магически" маркуч - характеристика:
Размери: 8м./22.5м.
Тегло: 1 кг.
Произход: Китай
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/84551/magic-ex-hose-markuch-eks-hos--magicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-

Виброплейт фитнес урeд от ново поколение
Виброплейт фитнес урeд от ново поколение
Eдин специален метод за тренировка, базиран на бързи ритмични вибрации,
предизвикващи силни мускулни контракции, водещи до бързи резултати;
квантов анализатор – високотехнологично електронно устройство за преглед на здравното състояние на
човешкия организъм; продукти от КЪЩАТА НА БИЛКИТЕ ”Sanct Bernhard”
– АЛОЕ ВЕРА чист сок или капсули, ЖЕН ШЕН, Гинко Билоба, препарати за отслабване и т.н.
За повече информация посетете ”БГ магазин”.
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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/84550/vibropleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

Силиконов гръб с картинка 3
Силиконов гръб с картинка 3,5mm за Samsung S5
http://obiavidnes.com/obiava/84549/silikonov-gryb-s-kartinka-3

Силиконов гръб с картинка 3
Силиконов гръб с картинка 3,5mm за Samsung S5
http://obiavidnes.com/obiava/84548/silikonov-gryb-s-kartinka-3

Силиконов гръб с картинка 3
Силиконов гръб с картинка 3,5mm за Samsung S5
http://obiavidnes.com/obiava/84547/silikonov-gryb-s-kartinka-3

Батерия (оригинална) IBM Thinkpad T60
Батерия (оригинална) IBM Thinkpad T60, съвместима с R60/R61/T61/Z60/Z61 (без 14.1), 6cell, 10.8V
http://obiavidnes.com/obiava/84546/bateriya-originalna-ibm-thinkpad-t60

Батерия (оригинална) IBM Thinkpad
Батерия (оригинална) IBM Thinkpad, съвместима с X60/X61 EXTENDED, 4cell, 14.4V
http://obiavidnes.com/obiava/84545/bateriya-originalna-ibm-thinkpad

Батерия (оригинална) Lenovo 3000
Батерия (оригинална) Lenovo 3000, съвместима с G430/G450/G455/G530/G550/N500/V460/Z360/B460, 6cell, 11.1V
http://obiavidnes.com/obiava/84544/bateriya-originalna-lenovo-3000

Строители и общи работници-Чехия
Набор на персонал за работа в стройтелството за Чехия, майстори и общи работници широко спектърен профил:
Зидаро мазачи , гипсокартон, фаянс и теракот, хидроизолация-6 евро на час, арматуристи, куфражисти-5 евро на час ,
топлоизолация 9-12 евро на квадрат , общи работници-4 евро на час.10 часов работен ден 6 дена в
седмицата.Подсигорена е квартира, сключва се постоянен трудов договор, не се изисква владеенето на език0897858350
http://obiavidnes.com/obiava/84543/stroiteli-i-obshti-rabotnici-chehiya

Персонал за работа-Чехия
Предлагаме всякакъв вид работа в Чехия за, мъже, жени, семейства до 55 г. позиций за които не е необходима
квалификация-складове за сортиране на плодове, за промишлени стоки, за перилни препарати, за млечни продукти, за
месо, цехове за хляб, за ламинат, за производство на гуми, за боядисване на джанти и детайли, за сортиране на
пластмасови бутилки, , перални, печатници, европалети, бирена фабрика.Селско стопанствозаплата 700-950 евро
позиций за които е нужна съотвентната квалификация-шивачки-850-900евроСтроители майстори-1300-1500
евро.Заварчици СО2, аргон, електрод1000-1500 евро шлосери- 1000 евро, електрокаристи 1100 евро и много друга
работа.Навсякъде се работи с договор, осигурено спане, аванси..Не е нужно знание на език.Заминаване веднага,
посрещане, настаняване0897858350
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http://obiavidnes.com/obiava/84542/personal-za-rabota-chehiya

Батерия (оригинална) Lenovo IdeaPad B560
Батерия (оригинална) Lenovo IdeaPad B560, съвместима с V560/Y460/Y560, 6cell, 11.1V
http://obiavidnes.com/obiava/84541/bateriya-originalna-lenovo-ideapad-b560

Качествена и надеждна техника за видеонаблюдение от онлайн магазин Алтех
В онлайн магазин Алтех ще намерите най-надеждните марки за осъществяване на видеонаблюдение. Свържете се с
нашия търговски отдел за услуги и съвети за най-добрата техника за Вашия дом или офис.
http://obiavidnes.com/obiava/84540/kachestvena-i-nadejdna-tehnika-za-videonablyudenie-ot-onlayn-magazin-alteh

Батерия (оригинална) Lenovo IdeaPad V480
Батерия (оригинална) Lenovo IdeaPad V480, съвместима с B580/Z480/Z580/Y580/G480/N586/ThinkPad Edge E530/E430,
6cell, 10.8V
http://obiavidnes.com/obiava/84539/bateriya-originalna-lenovo-ideapad-v480

Батерия (оригинална) Lenovo Ideapad Y400
Батерия (оригинална) Lenovo Ideapad Y400, съвместима с Y410/Y490/Y500/Y510P/Y590, 6cell, 10.8V
http://obiavidnes.com/obiava/84538/bateriya-originalna-lenovo-ideapad-y400

Батерия (оригинална) Lenovo Thinkpad E40
Батерия (оригинална) Lenovo Thinkpad E40, съвместима с E50/L410/L420/L520/SL410/SL510/T410 /T510/T520, 9cell, 11.1V
http://obiavidnes.com/obiava/84537/bateriya-originalna-lenovo-thinkpad-e40

Батерия (оригинална) LENOVO ThinkPad Edge E120
Батерия
(оригинална)
LENOVO
ThinkPad
E125/E130/E135/E145/E320/E325/E330/E335/X121e/X130e, 3cell, 11.1V

Edge

E120,

съвместима

с

http://obiavidnes.com/obiava/84536/bateriya-originalna-lenovo-thinkpad-edge-e120

Батерия (оригинална) Lenovo Thinkpad T420s
Батерия (оригинална) Lenovo Thinkpad T420s, съвместима с T420si/T430s/T430si, 6cell, 11.1V
http://obiavidnes.com/obiava/84535/bateriya-originalna-lenovo-thinkpad-t420s

Батерия (оригинална) Lenovo ThinkPad X1 Carbon
Батерия (оригинална) Lenovo ThinkPad X1 Carbon, Li-ion, 14.8V
http://obiavidnes.com/obiava/84534/bateriya-originalna-lenovo-thinkpad-x1-carbon

РАБОТА В ЧЕХИЯ - ЗАМИНАВАНЕ ВЕДНАГА

БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ

Работа в Чехия за мъже,жени и семейства-без посредници и комисион в България.Складове за сортиране на плодове,за
промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за ламинат,за производство на
гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за металургичен цех,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 НУЖО
ЗНАНИЕ НА ЕЗИК.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ,НАСТАНЯВАНЕ.Работим без посредници и комисион в
България.Записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/84533/rabota-v-chehiya----zaminavane-vednaga----bez--komision-v-bylgariya
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ЧЕХИЯ-ВСЯКАКЪВ ВИД РАБОТА БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа в Чехия за мъже,жени и семейства-без посредници и комисион в България.Складове за сортиране на плодове,за
промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за ламинат,за производство на
гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за металургичен цех,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 НУЖО
ЗНАНИЕ НА ЕЗИК.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ,НАСТАНЯВАНЕ.Работим без посредници и комисион в
България.Записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/84532/chehiya-vsyakakyv-vid-rabota-bez-komision-v-bylgariya

ПРЕДЛАГАМЕ РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В
БЪЛГАРИЯ
Работа в Чехия за мъже,жени и семейства-без посредници и комисион в България.Складове за сортиране на плодове,за
промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за ламинат,за производство на
гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за металургичен цех,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 НУЖО
ЗНАНИЕ НА ЕЗИК.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ,НАСТАНЯВАНЕ.Работим без посредници и комисион в
България.Записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/84531/predlagame-rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ , ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА- БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа в Чехия за мъже,жени и семейства-без посредници и комисион в България.Складове за сортиране на плодове,за
промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за ламинат,за производство на
гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за металургичен цех,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 НУЖО
ЗНАНИЕ НА ЕЗИК.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ,НАСТАНЯВАНЕ.Работим без посредници и комисион в
България.Записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/84530/rabota-v-chehiya-za-myje--jeni-i-semeystva--bez-komision-v-bylgariya

СИГУРНА РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА - БЕЗ КОМИСИОН В
БЪЛГАРИЯ
Работа в Чехия за мъже,жени и семейства-без посредници и комисион в България.Складове за сортиране на плодове,за
промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за ламинат,за производство на
гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за металургичен цех,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 НУЖО
ЗНАНИЕ НА ЕЗИК.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ,НАСТАНЯВАНЕ.Работим без посредници и комисион в
България.Записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/84529/sigurna-rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva---bez-komision-v-bylgariya

ЧЕХИЯ-ЛЕГАЛНА РАБОТА ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА БЕЗ КОМИСИОН В
БЪЛГАРИЯ
Работа в Чехия за мъже,жени и семейства-без посредници и комисион в България.Складове за сортиране на плодове,за
промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за ламинат,за производство на
гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за металургичен цех,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 НУЖО
ЗНАНИЕ НА ЕЗИК.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ,НАСТАНЯВАНЕ.Работим без посредници и комисион в
България.Записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/84528/chehiya-legalna-rabota-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya
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ПРЕДЛАГАМЕ РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА БЕЗ КОМИСИОН В
БЪЛГАРИЯ
Работа в Чехия за мъже,жени и семейства-без посредници и комисион в България.Складове за сортиране на плодове,за
промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за ламинат,за производство на
гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за металургичен цех,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 НУЖО
ЗНАНИЕ НА ЕЗИК.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ,НАСТАНЯВАНЕ.Работим без посредници и комисион в
България.Записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/84527/predlagame-rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ - ЗАМИНАВАНЕ ВЕДНАГА

БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ

Работа в Чехия за мъже,жени и семейства-без посредници и комисион в България.Складове за сортиране на плодове,за
промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за ламинат,за производство на
гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за металургичен цех,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 НУЖО
ЗНАНИЕ НА ЕЗИК.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ,НАСТАНЯВАНЕ.Работим без посредници и комисион в
България.Записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/84526/rabota-v-chehiya----zaminavane-vednaga----bez--komision-v-bylgariya

ЧЕХИЯ-ВСЯКАКЪВ ВИД РАБОТА БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа в Чехия за мъже,жени и семейства-без посредници и комисион в България.Складове за сортиране на плодове,за
промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за ламинат,за производство на
гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за металургичен цех,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 НУЖО
ЗНАНИЕ НА ЕЗИК.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ,НАСТАНЯВАНЕ.Работим без посредници и комисион в
България.Записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/84525/chehiya-vsyakakyv-vid-rabota-bez-komision-v-bylgariya

Батерия (оригинална) Lenovo ThinkPad X220
Батерия (оригинална) Lenovo ThinkPad X220, съвместима с Tablet X220i/Tablet X220t, Li-ion, 11.1V
http://obiavidnes.com/obiava/84524/bateriya-originalna-lenovo-thinkpad-x220

Батерия (оригинална) Lenovo ThinkPad X220
Батерия (оригинална) Lenovo ThinkPad X220, съвместима с X220i/X220s/X230, 6cell, 11.1V
http://obiavidnes.com/obiava/84523/bateriya-originalna-lenovo-thinkpad-x220

Мебели за баня от Луксима 21
Невероятни предложения за обзавеждане за баня на най-добри цени в България. С многообразния асортимент от мебели
за баня в магазините на Луксима 21, Вашият избор ще бъде много достъпен и лесен. Удобни и практични, изработени от
качествени материали, внасят уют и удобство в помещението. Изработка на мебели за баня по индивидуален размер на
клиента, в цвят по RAL или с принт на декоративните плочки за баня. Екипът на фирма Луксима 21 ще внесе уюта и
спокойната атмосфера във вашата баня.
http://obiavidnes.com/obiava/84522/mebeli-za-banya-ot-luksima-21

Светеща боя за метал
Светеща боя за метал: самосветещата в тъмното боя за метални повърхности намира приложение в автотунинга,
айрография, оцветяване на автомобилни джанти. Ефекта на светене в тъмното е 6-8 часа. Разход 1л. за 10-12 кв. м.
http://obiavidnes.com/obiava/84521/sveteshta-boya-za-metal
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Батерия (оригинална) Lenovo Thinkpad
Батерия (оригинална) Lenovo Thinkpad, съвместима с X60/X61, 4cell, 14.4V
http://obiavidnes.com/obiava/84520/bateriya-originalna-lenovo-thinkpad

Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-Studio I-Pro
Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe 3DKoev-Studio I-Pro Най
изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM 0882870171 http://superpc.site11/
com https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/84519/video-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientsk

Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-Studio I-Pro
Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe 3DKoev-Studio I-Pro Най
изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM 0882870171 http://superpc.site11/
com https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/84518/video-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientsk

Строителна фирма на къщи – строителство от - до
На пазара има толкова много строителни фирми че не може да изберете. Предлагат се сглобяеми и тухлени,
едноетажни и двуетажни. Това с което се различават нашите жилища, е че ползват единствено немски строителни
материали. Ние ви уверяваме че няма да намерите друга комкания която да работи с такива материали и да предлага
къщи на цена от 250 € за m
http://obiavidnes.com/obiava/84517/stroitelna-firma-na-kyshti--stroitelstvo-ot---do

Gigabyte GSmart Aku A1
Gigabyte GSmart Aku A1, бял, поддържа 2 sim карти, 4.5" (11.43 cm) сензорен екран, четириядрен Mediatek MT6589 1.2GHz,
1GB RAM, 4GB памет (+microSD слот), WiFi 802.11n, 5.0 & 0.3Mpix camera, Android 4.2, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/84516/gigabyte-gsmart-aku-a1

Gigabyte GSmart Alto A2
Gigabyte GSmart Alto A2, черен, поддържа 2 sim карти, 5" (12.7 cm) сензорен екран, двуядрен MediaTek MT6572 1.3GHz,
1GB RAM, 4GB памет (+microSD слот), WiFi 802.11n, 5.0 & 0.3Mpix camera, Android 4.2, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/84515/gigabyte-gsmart-alto-a2

Български език за чужденци
Езикова школа АБИЛИТИ предлага индивидуално и групово обучение по български език за чужденци с работни езици :
- английски
-френски
-немски
- руски ,
Обучението обхваща всички нива – от начално (А1) до експертно( С2) .
Ако имате бизнес в България , купили сте си имот или просто сте решили да живеете тук , наложително е да говорите
български във вашите ежедневни контакти .
В учебния процес вие не само ще учите български , но и ще се запознаете с бита и обичаите , особеностите и
народопсихологията на българите . Ще придобиете представа за общественото , културното , икономическото и
историческото развитие на България – всичко това е с цел да се постигне максимален комфорт за по- добра и бърза
адаптация в новата чуждо езикова среда .
Школа Абилити предлага собствена учебна система , която се предоставя безплатно на курсистите .
Методиката , която предлагаме е актуална и съвременна . Тя е базирана на комуникативния подход и логическото
усвояване на необходимия лексикално – граматически и фонетичен материал . На курсистите се предоставя комплексно :
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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/84514/bylgarski-ezik-za-chujdenci

Бизнес английски- ПЪРВО ниво
Езикова школа Абилити организира обучение по бизнес английски - ПЪРВО ниво – индивидуално и в малки групи .
Часовете са съобразени със свободното време на курсистите . Занятията се провеждат
системата Market Leader – Elementary .
Цена 250 лв.Продължителност -50 учебни часа. В цената не е включена цената на учебника .
Предлагаме квалифицирани препсдаватели , аудио и видео уроци.
За повече информация :

по

тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/84513/biznes-angliyski--pyrvo-nivo

Френски език - Индивидуално обучение
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуално обучение по Френски език в удобно за Вас време. Предлагаме
посещения и в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи , като се използват и допълнителни
материали, съобразени с нуждите на обучаващите се. Предлагаме различни отстъпки и възможност за разсрочено
плащане.
Цена 10 лева на учебен час
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
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http://obiavidnes.com/obiava/84512/frenski-ezik---individualno-obuchenie-

Английски език - Индивидуално обучение и в малки групи
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуално обучение по Английски език в удобно за Вас време. Предлагаме
посещения в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и допълнителни
материали, съобразени с нуждите на обучаващите се. Предлагаме различни отстъпки и възможност за разсрочено
плащане.
Ние предлагаме работа mо водещи учебни системи :
-общ английски – New Headway – всички нива
-общ английски с интерактивна насоченост – Cutting Edge – всички нива
- бизнес атглийски – Market leader – всички нива
-подготовка за сертификат
- подготовка за кандидат-студентски изпит
-разговорен английски – системите на Oxford University
Цена 10 лева на учебен час
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/84511/angliyski-ezik---individualno-obuchenieiv-malki-grupi

Тоалетка "Мадам Бижу"
В таблите на тоалетката МАДАМ БИЖУ са интегрирани екокожите в свежи цветове. Чекмеджетата са с плавно
изтегляне и затваряне. Керамичните дръжки развселяват и обогатяват дизайна на тоалетката.
ТВ-скрина МАДАМ БИЖУ е различен със своите раздвижени чекмеджета и вратички и предоставя достатъчно място
съхранение на бельо, чорапи, потничета, тениски, шалове и колани.
В дъното на стаята е оформен уютен кът за неочаквани гости или за осамотяване с любима книга в ръка. Двете
елегантни кресла Нова Визия се отличават с индивидуално разработената от Каза Арт тапицерия от различни ленти.
Конструкцията и краката на креслото Нова Визия са от истински масивен орех.
http://obiavidnes.com/obiava/84510/toaletka-madam-biju

Тоалетка "Мадам Бижу"
В таблите на тоалетката МАДАМ БИЖУ са интегрирани екокожите в свежи цветове. Чекмеджетата са с плавно
изтегляне и затваряне. Керамичните дръжки развселяват и обогатяват дизайна на тоалетката.
ТВ-скрина МАДАМ БИЖУ е различен със своите раздвижени чекмеджета и вратички и предоставя достатъчно място
съхранение на бельо, чорапи, потничета, тениски, шалове и колани.
В дъното на стаята е оформен уютен кът за неочаквани гости или за осамотяване с любима книга в ръка. Двете
елегантни кресла Нова Визия се отличават с индивидуално разработената от Каза Арт тапицерия от различни ленти.
Конструкцията и краката на креслото Нова Визия са от истински масивен орех.
http://obiavidnes.com/obiava/84509/toaletka-madam-biju

Gigabyte GSmart Maya M1 v2
Gigabyte GSmart Maya M1 v2, бял, GPS, поддържа 2 sim карти, 4.5" (11.43 cm) сензорен IPS екран, четириядрен MediaTek
MT6589 1.2GHz, 1GB RAM, 4GB памет (+microSD слот), WiFi 802.11n, 8.0 & 2.0Mpix camera, Android 4.2, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/84508/gigabyte-gsmart-maya-m1-v2

Легализация и преводи от Агенция Нов Век
Преводаческа агенция НОВ ВЕК извършва официални бързи и професионални преводи от и на английски, немски, френски,
руски, италиански, испански, гръцки, турски, румънски, сръбски, хърватски... и още 30 езика! Заверка и ЛЕГАЛИЗАЦИЯ на
лични и официални фирмени документи във всички държавни институции и чуждестранни посолства в Република
България.
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гр. София, бул. Васил Левски 1Б
тел: 02 49 00 756
моб.тел.: 0895 60 71 50
E - mail: sofia@nov-vek.org
Уеб страница: www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/84507/legalizaciya-i-prevodi-ot-agenciya-nov-vek

Gigabyte GSmart Rey R3
Gigabyte GSmart Rey R3, черен, GPS, поддържа 2 sim карти, 4.5" (11.43 cm) сензорен IPS екран, двуядрен MediaTek MT6572
1.3 GHz, 1GB RAM, 4GB памет (+microSD слот), WiFi 802.11n, 8.0 & 0.3Mpix camera, Android 4.2
http://obiavidnes.com/obiava/84506/gigabyte-gsmart-rey-r3

Gigabyte GSmart Roma R2
Gigabyte GSmart Roma R2, син, GPS, поддържа 2 sim карти, 4" (10.16cm) сензорен IPS екран, двуядрен MediaTek MT6572
1.3GHz, 1GB RAM, 4GB памет (+microSDHC слот), WiFi 802.11n, 5.0 & 0.3Mpix camera, Android 4.2, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/84505/gigabyte-gsmart-roma-r2

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/84504/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/84503/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/84502/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/84501/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
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за 2014/15 от 01.юни!
http://obiavidnes.com/obiava/84500/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/84499/kursove-i-individualni-uroci-po-nemski-ezik

Курсове и индивидуални уроци по английски език
Курсове и индивидуални уроци по английски език за всички нива – А1-С1. Подходящи за деца, ученици и възрастни.
Подготовка по системите на издателство „Оксфорд” – New English file / Solutions. Удобни офиси в центъра на София;
гъвкав график за посещение; разумна цена и разсрочено плащане. Безплатен тест за определяне на реалното ви ниво по
езика! Издаване на сертификат за всяко ниво. Можете да започнете веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/84498/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/84497/kursove-i-individualni-uroci-po-italianski-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/84496/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/84495/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/84494/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/84493/trening-izpiti-za-matura-i-kandidatstvane-sled-7-i-12-klas
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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/84492/karierno-konsultirane

Шперплат водоустойчив директен вносител
Планет Строй 2008 ООД е директен вносител на
http://obiavidnes.com/obiava/84491/shperplat-vodoustoychiv-direkten-vnositel

Gigabyte GSmart Saga S3
Gigabyte GSmart Saga S3, черен, GPS, поддържа 2 sim карти, 6" (15.24 cm) сензорен IPS екран, четириядрен MediaTek
MT6582 1.3GHz, 1GB RAM, 8GB памет (+microSD слот), WiFi 802.11n, 8.0 & 2.0Mpix camera, Android 4.2
http://obiavidnes.com/obiava/84490/gigabyte-gsmart-saga-s3

Gigabyte GSmart Simba SX1
Gigabyte GSmart Simba SX1, черен, GPS, поддържа 2 sim карти, 5" (12.7 cm) сензорен екран, двуядрен Snapdragon S4
1.4GHz, 1GB RAM, 4GB памет (+microSD слот), WiFi 802.11n, 13.0 & 2.0Mpix camera, Android 4.2, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/84489/gigabyte-gsmart-simba-sx1

Транспортни услуги
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/71975/transportni--uslugi

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

Gigabyte GSmart T4
Gigabyte GSmart T4, черен, GPS, поддържа 2 sim карти, 4" (10.16cm) сензорен IPS екран, двуядрен MediaTek MT6572
1.3GHz, 512MB RAM, 4GB памет (+microSD слот), 8.0Mpix camera, bluetooth, Android 4.2
http://obiavidnes.com/obiava/84488/gigabyte-gsmart-t4
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**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/84487/0882551735--fini-shpaklovki--gipsova-shpaklovka--lateks--toploizolaciya--o

Чехия , работни позиции
Мъже и жени до 55 год. за работа в Чехия , като неквалифициран персонал за следните позиции : 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" , " Гамбринус " , селско
стопанство и животновъдство. Заплата от 700 - 950 евро в зависимост от позицията.
Квалифициран персонал : строители (широкоспектърен профил), заварчици, медицински сестри ( с минимум 1
международен език ), леяри, електро и мотокаристи. Заплата от 900 - 1700 евро в зависимост от позицията.
Към всички позиции се получава всяка седмица аванс от 40-60 евро, заплатата е на следващия месец от 10-20 число за
предходния ( в зависимост от позицията, само строителите получават заплата на всеки 2 седмици ) , трудов договор ,
социални и здравни осигуровки по чешкото законодателство поети от работодателя, които се признават и в България.
Осигурена квартира , към някои от позициите е безплатна. 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, 0892 36 00 83 , скайп : europa_trans
http://obiavidnes.com/obiava/84486/chehiya--rabotni-pozicii

Чехия , работни позиции
Мъже и жени до 55 год. за работа в Чехия , като неквалифициран персонал за следните позиции : 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" , " Гамбринус " , селско
стопанство и животновъдство. Заплата от 700 - 950 евро в зависимост от позицията.
Квалифициран персонал : строители (широкоспектърен профил), заварчици, медицински сестри ( с минимум 1
международен език ), леяри, електро и мотокаристи. Заплата от 900 - 1700 евро в зависимост от позицията.
Към всички позиции се получава всяка седмица аванс от 40-60 евро, заплатата е на следващия месец от 10-20 число за
предходния ( в зависимост от позицията, само строителите получават заплата на всеки 2 седмици ) , трудов договор ,
социални и здравни осигуровки по чешкото законодателство поети от работодателя, които се признават и в България.
Осигурена квартира , към някои от позициите е безплатна. 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, 0892 36 00 83 , скайп : europa_trans
http://obiavidnes.com/obiava/84485/chehiya--rabotni-pozicii

Чехия , работни позиции
Мъже и жени до 55 год. за работа в Чехия , като неквалифициран персонал за следните позиции : з-д за кис.мляко
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"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" , " Гамбринус " , селско
стопанство и животновъдство. Заплата от 700 - 950 евро в зависимост от позицията.
Квалифициран персонал : строители (широкоспектърен профил), заварчици, медицински сестри ( с минимум 1
международен език ), леяри, електро и мотокаристи. Заплата от 900 - 1700 евро в зависимост от позицията.
Към всички позиции се получава всяка седмица аванс от 40-60 евро, заплатата е на следващия месец от 10-20 число за
предходния ( в зависимост от позицията, само строителите получават заплата на всеки 2 седмици ) , трудов договор ,
социални и здравни осигуровки по чешкото законодателство поети от работодателя, които се признават и в България.
Осигурена квартира , към някои от позициите е безплатна. 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, 0892 36 00 83 , скайп : europa_trans
http://obiavidnes.com/obiava/84484/chehiya--rabotni-pozicii

Gigabyte GSmart Tuku T2
Gigabyte GSmart Tuku T2, бял, поддържа 2 sim карти, 4" (10.16cm) сензорен екран, двуядрен Qualcomm MSM8225 1GHz,
512MB RAM, 4GB памет (+microSD слот), WiFi 802.11n, 5.0 & 0.3Mpix camera, Android 4.0, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/84483/gigabyte-gsmart-tuku-t2

Gigabyte GSmart Tuku T2
Gigabyte GSmart Tuku T2, черен, поддържа 2 sim карти. 4" (10.16cm) сензорен екран, двуядрен Qualcomm MSM8225 1GHz,
512MB RAM, 4GB памет (+microSD слот), WiFi 802.11n, 5.0 & 0.3Mpix camera, Android 4.0, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/84482/gigabyte-gsmart-tuku-t2

32" (81.28 cm) LG 32LH201C HD
32" (81.28 cm) LG 32LH201C HD, 5ms, 30 000:1, 500cd/m2, HDMI & DVI, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/3562/32_8128_cm_lg_32lh201c_hd

Слушалки Prestigio PBHS1WG
Слушалки Prestigio PBHS1WG, бяло-зелени, bluetooth, микрофон
http://obiavidnes.com/obiava/84481/slushalki-prestigio-pbhs1wg

Слушалки Prestigio PBHS2W
Слушалки Prestigio PBHS2W, бели, bluetooth, микрофон
http://obiavidnes.com/obiava/84480/slushalki-prestigio-pbhs2w

Saitek 4-in-1 Vibration Wheel
Saitek 4-in-1 Vibration Wheel, вибрация, USB
http://obiavidnes.com/obiava/84479/saitek-4-in-1-vibration-wheel

Saitek F.L.Y. 5 Flight Stick
Saitek F.L.Y. 5 Flight Stick, USB
http://obiavidnes.com/obiava/84478/saitek-fly-5-flight-stick

Saitek V1 Flight Stick
Saitek V1 Flight Stick, USB
http://obiavidnes.com/obiava/84477/saitek-v1-flight-stick

Страница 60/104

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

20.07.2014

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
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации

Страница 61/104

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

20.07.2014

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
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/84476/tyrgovsko-pravo---pokupko---prodajba-na-firmi-sys-zadyljeniya-predlagame-perfekt

Saitek X52 Flight Control System. USB
Saitek X52 Flight Control System. USB
http://obiavidnes.com/obiava/84475/saitek-x52-flight-control-system-usb-

Saitek X52 Pro Flight Control System
Saitek X52 Pro Flight Control System, USB
http://obiavidnes.com/obiava/84474/saitek-x52-pro-flight-control-system

Trust Compact Vibration Feedback Steering Wheel
Trust Compact Vibration Feedback Steering Wheel, вибрация, USB
http://obiavidnes.com/obiava/84473/trust-compact-vibration-feedback-steering-wheel

Чехия - строителни работници
Набираме персонал за работа в строителството в Чехия на следните позиции :
1.Общи работници - 3.5 - 4 евро на час .
2.Арматуристи - 5 евро на час .
3. Зидаро-мазачи - 6 евро на час .
4. Изолация - 9 евро на квадрат .
5. Фаянс, теракот , шпакловка , гипсокартон – 6 евро на час .
Заплата 1100 – 1300 евро , зависи от позицията . Седмичен аванс , трудов договор , осигуровки, подсигурена квартира.
Подписва се трудов договор , не се изисква владеенето на език . Заминаване индивидуално или групово .
Телефони за връзка : 0878 023 468 , 0892 976 509
Skype: rabota.eu
http://obiavidnes.com/obiava/84472/chehiya---stroitelni-rabotnici

Чехия - свободни работни позиции
Мъже , жени , семейства до 55 год. за работа в хлебопекарни, сладкарски цехове, цех за сандвичи, завод за пластмасови
изделия, фабрика за парфюми, склад за сортиране на плодове и зеленчуци, камериерки, фабрика за пастет, месокомбинат,
оранжерии, цех за салати, хартиена фабрика, цех за лепене на рекламни стикери, бояджийски цех, фабрика за бисквити,
селско стопанство и животновъдство, складови работници ,оранжерии , персонал за почистване и перални помещения .
Заплати от 700 -900 евро в зависимост от позициите.
Към всички оферти се дава седмичен аванс от 40 евро ( 1000 крони ) . Заплатата е на следващия месец от 10 – 20-сто
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число за предходния . Не се изиска владеене на език , подсигурена квартира ( към някои от позициите е безплатна ) ,
трудов договор , осигуровки . Настаняват Ви в квартири тип двустайни апартаменти. Консумативите са за сметка на
работодателя . При интерес от Ваша страна предоставяме всички необходими документи на Чешката фирма за
консултантски услуги , както лиценз и сертификат на фирмата . Заминаване групово или индивидуално.
Телефони за връзка : 0878 023 468 , 0892 976 509
Skype : rabota.eu
http://obiavidnes.com/obiava/84471/chehiya---svobodni-rabotni-pozicii

Монтаж на домофонни инсталации на промоционални цени от 27 лв./ап.
Най-ниски цени за нови аудио и видео домофони. Професионална инсталация от http://www.domofon999.com. Кратки
срокове и високо качество!
http://obiavidnes.com/obiava/84470/montaj-na-domofonni-instalacii-na-promocionalni-ceni-ot-27-lvap

Trust Sight Fighter Action USB
Trust Sight Fighter Action USB
http://obiavidnes.com/obiava/84469/trust-sight-fighter-action-usb

БАРАБАН
ЗА
BROTHER
HL2240/2250/2130/2135/DCP7050/7060/7070/7065/7057/MFC7360/FAX2845 - DR2200 - Drum - IT
IMAGE Неоригинален
БАРАБАН ЗА BROTHER HL2240/2250/2130/2135/DCP7050/7060/7070/7065/7057/MFC7360/FAX2845 - DR2200 - Drum - IT
IMAGE Неоригинален
http://obiavidnes.com/obiava/84468/baraban-za-brother-hl2240225021302135dcp70507060707070657057mfc7360fax

10.8" (27.43cm) Dell Venue 11 Pro
10.8" (27.43cm) Dell Venue 11 Pro, сензорен мулти-тъч IPS Display FULL HD (miniHDMI), двуядрен Intel® Core i3 4020Y 1.5
GHz, 4GB RAM, 128GB eMMC, 2.0 & 8.0Mpix camera, Wi-Fi 802.11n, bluetooth, Windows8.1, 772g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/84467/108-2743cm-dell-venue-11-pro

Валутен обмен чрез Варчев Финанс
Търговайте с валута от всички точки на света, като използвате платформата да търговия на Варчев Финанс. Ние сме
водеща инвестиционна компания с над 20 годишен опит на капиталовите пазари.
За повече информация относно предлаганите услуги посетете:
www.varchev.com
http://obiavidnes.com/obiava/84466/valuten-obmen-chrez-varchev-finans

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/84465/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

10.8" (27.43cm) Dell Venue 11 Pro
10.8" (27.43cm) Dell Venue 11 Pro, сензорен мулти-тъч IPS Display FULL HD (miniHDMI), двуядрен Intel® Core i3 4020Y 1.5
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GHz, 4GB RAM, 128GB eMMC, 2.0 & 8.0Mpix camera, Wi-Fi 802.11n, bluetooth, Windows8.1 Pro, 772g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/84464/108-2743cm-dell-venue-11-pro

Развъдник за кучета Самоед
Решили сте да си вземете домашен любимец? Ние ви представяме специалната порода кучета Самоед. За нея е
характерна силната връзка със стопанина, изключително приятната външност и други отличителни белези.
http://obiavidnes.com/obiava/84463/razvydnik-za-kucheta-samoed

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/84462/detektivska-agenciya-foks-cyalata-istina-

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.
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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/84461/detektivska-agenciya-foks-cyalata-istina-

Частните детективи в детективска агенция Фокс извършват детективски услуги с гарантирана
дискретност
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/84460/chastnite-detektivi-v-detektivska-agenciya-foks-izvyrshvat-detektivski-uslugi-s-gar

10.8" (27.43cm) Dell Venue 11 Pro
10.8" (27.43cm) Dell Venue 11 Pro, сензорен мулти-тъч IPS Display FULL HD (miniHDMI), двуядрен Intel® Core i5 4300Y
1.6/2.3 GHz, 4GB RAM, 128GB eMMC, 2.0 & 8.0Mpix camera, Wi-Fi 802.11ac, bluetooth, Windows8.1 Pro, 772g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/84459/108-2743cm-dell-venue-11-pro

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
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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/84458/angliyski-ezik--podgotovka-za-matura

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
.
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 .
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- 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/84457/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/84456/frenski-ezik-pyrvo-nivo--za-nachinaeshti

Английски език - корпоративно обучение
Езикова школа Абилити организира
чуждоезиково обучение по :
Английски
гарантиращо бързо и качествено овладяване чуждия език .
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
обучението обхваща :
- всички нива – общ английски от Elementary до Advanced по 50 учебни часа за всяко ниво .
Занятията се провеждат два пъти седмично по два или три учебни часа , в зависимост от създадения учебен план-график
.
- Бизнес английски - всички нива - по 50 учебни часа за всяко ниво
- Разговорни езикови курсове за поддържане на постигнатата езикова компетентност.
Подготовка за изпити IELTS , TOEFL ,FCE
*Забележка: Предлагаме езиково обучение и по немски , френски , руски , сръбски , хърватски , словенски , български език
за чужденци .
*Забележка: Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
Предлагаме и пакетна цена за корпоративни клиенти , в която влиза цената на учебните материали .
След завършване на ниво, курсистите полагат тест и получават сертификат .
Индивидуално обучение в офиса,
Фирмено обучение във Вашия офис.
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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/84455/angliyski-ezik--korporativno-obuchenie

15% отстъпка за преводи и 15% отстъпка от фирмената такса при легализация на документи!
"АДАПТ БЪЛГАРИЯ" – професионални преводи и експресна легализация на документи
» Професионални преводи от и на 40 езика
» Преводи във всички специализирани насоки и специфични области
» Легализация в МВнР и заверки във всички министерства, институции и консулски представителства
» Приемане на поръчки от цялата страна, без необходимост да напускате Вашето населено място
» Доставка на готовите материали съобразно Вашето желание
» Форми на разплащане по удобен за Вас начин
» Партньорски отстъпки
ПРЕДЛАГАМЕ ЛИЦЕНЗИРАНИ ПРЕВОДИ ОТ И НА СЛЕДНИТЕ ЕЗИЦИ: Английски, албански, арабски, арменски,
виетнамски, грузински, гръцки, датски, естонски, иврит, испански, италиански, китайски, латвийски, литовски,
македонски, немски, нидерландски, норвежки, персийски, полски, португалски, румънски, руски, словашки, словенски,
сръбски, турски, унгарски, украински, фински, фламандски, френски, хинди, хърватски, чешки, шведски, японски
Агенция за преводи „АДАПТ БЪЛГАРИЯ“ е сертифицирана по европейски стандарт БДС EN 15038:2006.
ОФИСИ:
Адрес: гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 77
Телефони: 02 989 98 67; 0888 888 400
E-mail: adapt@abv.bg
skype: adaptbg
Адрес: гр. Севлиево, ул. „Христо Спиридонов“ № 6
Телефони: 0675 35059; 0885 473 186
E-mail: adapt_s@abv.bg
skype: prevodi.sevlievo
http://www.adaptbg.com
http://www.facebook.com/adapt.bulgaria
http://obiavidnes.com/obiava/84454/15-otstypka-za-prevodi-i-15-otstypka-ot-firmenata-taksa-pri-legalizaciya-na-dok

Всякакви жилищни ремонти, довършителни услуги и преустройства
Зидария , вътрешни и външни топлоизолации , хидроизолации , облицовка с камък , замазка , гипсова мазилка и шпакловка ,
сатен гипс , теракот , гранитогрес , фаянс , колор кит , латекс , боя , тапети ,всякакви декорации и декоративни мазилки
, обръщане на прозорци , усвояве на тераси , гипсокартон , окачени тавани ,скрито осветление ,всякакви вътрешни и
външни преустройства , ВиК ,Ел. инсталации ,ОиВ и др .Оглед ,безплатни консултации , оферта , договор ,коректност ,
кратки срокове . Тел . за контакт - 0878 78 23 88 - Антон Стоянов .
http://obiavidnes.com/obiava/84453/vsyakakvi-jilishtni-remonti-dovyrshitelni-uslugi-i-preustroystva

СОФИЯ: Преводачески услуги
Преводаческа агенция Нов Век извършва стандартни, бързи и експресни преводи на Английски, Немски, Турски, Гръцки,
Португалски, Френски, Италиански, Испански, Арабски, Китайски, Иврит и много други езици. Заверки на преводи на
документи от чужбина и ЛЕГАЛИЗАЦИЯ на актове за раждане, дипломи, академични справки, нотариални актове,
медицински документи, свидетелства за съдимост, съдебни решения и други във всички държавни институции и
чуждестранни посолства в Република България.
гр. София, бул. Васил Левски 1Б
тел: 02 49 00 756
моб.тел.: 0895 60 71 50
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E - mail: sofia@nov-vek.org
Уеб страница: www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/84452/sofiya-prevodacheski-uslugi

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/84451/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
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http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/84450/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/84449/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

10.8" (27.43cm) Dell Venue 11 Pro
10.8" (27.43cm) Dell Venue 11 Pro, сензорен мулти-тъч IPS Display FULL HD (miniHDMI), четириядрен Intel® Atom™ Z3770
1.46/2.39 GHz, 2GB RAM, 64GB eMMC, 2.0 & 8.0Mpix camera, Wi-Fi 802.11n, bluetooth, Windows8.1, 772g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/84448/108-2743cm-dell-venue-11-pro

10.8" (27.43cm) Dell Venue 11 Pro
10.8" (27.43cm) Dell Venue 11 Pro, сензорен мулти-тъч IPS Display FULL HD (miniHDMI), четириядрен Intel® Atom™ Z3770
1.46/2.39 GHz, 2GB RAM, 64GB eMMC, 2.0 & 8.0Mpix camera, Wi-Fi 802.11n, bluetooth, Windows8.1 Pro, 772g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/84447/108-2743cm-dell-venue-11-pro

Подбор на персонал за постоянна работа
Набираме
персонал за работа в Чехия на следните позиций: Мъже , жени , семейства
до 50 год. за работа във : 1.Данон (завод за кисело мляко) – заплата 850 евро. 2.Месокомбинат - заплата 900 евро. 3.Пекарна - заплата 850
евро. 4.Строители (майстори) заплата 1300-1500 евро , общи работници 900 евро. 5.Завод за шоколад - заплата 800 евро. 6.Складови работници заплата 850 евро. 7.Камериерки – заплата 750 евро. 8.Склад за зеленчуци и
плодове - заплата 850 евро. 9.Цех за сандвичи , жени – заплата 850
евро. 9.Фабрика за пастет - заплата 800 евро. 10.Оранжерий - заплата 850
евро. 11.Складове на Пенни Маркет , Билла , Алберт , Теско – заплата
950 евро (само мъже от 20-45г.) 12.Сладкарски цехове (жени) - заплата
850 евро 13.Лаковна(бовджийски цех) мъже до 50год. - заплата 1000 евро
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14.Птицекладница - заплата 850 евро 15.шлосер-1000 евро 16.Фабрика за
производзтво на парфюми (жени и семейства) - заплата 850 евро 17.Фабрика
за бисквити (жени и семейства) – заплата 800 евро 18.Завод на шкода –
заплата 900 eвро 19. заварчици(CO електрод,аргон)1000-1500 евро 20.
Пивоварен з-д „ Козел „ – заплата 900 евро. 21. Електрокаристи ( може и
без опит ) – заплата 1100 евро НЕ СЕ ИЗИСКВА ОПИТ И ВЛАДЕЕНЕТО НА ЕЗИК.
ОСИГУРЕНА КВАРТИРА ( КЪМ НЯКОИ ОТ ПОЗИЦИИТЕ Е БЕЗПЛАТНА ) , ТРУДОВ
ДОГОВОР , ЗДРАВНИ И СОЦИАЛНИ ОСИГУРОВКИ. Към всички оферти се дава
седмичен аванс до първа заплата от 1000 - 1500 чкр (40 -60 евро)
Заплатата е на следващия месец от 10-20 число за предходния.
Работодателя ви поема всички здравни и социални осигуровки, пълен трудов
договор.Квартирата е подсигурена от работодателя и сте 2 или 3 човека в
стая. Консумативите по квартирата ви се поемат също от Работодателя.
При интерес от ваша страна предоставяме и всички необходими документи на
Чешката фирма за консултантски услуги , както и лиценз и сертификат на
фирмата
http://obiavidnes.com/obiava/84446/podbor-na-personal-za-postoyanna-rabota

Строители и общи работници-Чехия
Набор на персонал за работа в стройтелството за Чехия, майстори и общи работници широко спектърен профил:
Зидаро мазачи , гипсокартон, фаянс и теракот, хидроизолация-6 евро на час, арматуристи, куфражисти-5 евро на час ,
топлоизолация 9-12 евро на квадрат , общи работници-4 евро на час.10 часов работен ден 6 дена в
седмицата.Подсигорена е квартира, сключва се постоянен трудов договор, не се изисква владеенето на език тел
0876139203
http://obiavidnes.com/obiava/84445/stroiteli-i-obshti-rabotnici-chehiya

Продавам три готови дипломни работи - туризъм
Продавам три готови дипломни работи (2013 - 2014) - туризъм. Цена – по споразумение. Иванова - 0889378550
http://obiavidnes.com/obiava/83307/prodavam-tri-gotovi-diplomni-raboti---turizym

Дипломни работи, курсови работи, реферати - туризъм
Предлагам индивидуално разработване на реферати, курсови работи, казуси, дипломни работи в област туризъм. Имам
богат практически опит – входящ и изходящ туризъм, създаване на туристически продукт и маршрут, нормативна база,
ценообразуване, промотиране на дестинация. Владея немски и английски език. Цена – по споразумение. Иванова 0889378550
http://obiavidnes.com/obiava/74679/diplomni-raboti-kursovi-raboti-referati---turizym

10.8" (27.43cm) Dell Venue 11 Pro
10.8" (27.43cm) Dell Venue 11 Pro, сензорен мулти-тъч IPS Display (miniHDMI), четириядрен Intel® Atom™ Z3775D
1.49/2.41 GHz, 2GB RAM, 32GB eMMC, 2 & 8.0Mpix camera, Wi-Fi 802.11n, bluetooth, Windows8.1, 772g, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/84444/108-2743cm-dell-venue-11-pro

8" (20.32cm) Dell Venue 8 Pro
8" (20.32cm) Dell Venue 8 Pro, 3G, сензорен мулти-тъч IPS Display, четириядрен Intel® Atom™ Z3740D 1.33/1.83 GHz, 2GB
RAM, 64GB eMMC, 1.2 & 5.0Mpix camera, Wi-Fi 802.11n, bluetooth, Windows8.1, 395g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/84443/8-2032cm-dell-venue-8-pro

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
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http://obiavidnes.com/obiava/84442/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/84441/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/84440/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/84439/sigurna-rabota

8" (20.32cm) Dell Venue 8 Pro
8" (20.32cm) Dell Venue 8 Pro, сензорен мулти-тъч IPS Display, четириядрен Intel® Atom™ Z3740D 1.33/1.83 GHz, 2GB
RAM, 64GB eMMC, 1.2 & 5.0Mpix camera, Wi-Fi 802.11n, bluetooth, Windows8.1, 395g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/84438/8-2032cm-dell-venue-8-pro

Супер оферта! Купи Липовон от официален вносител за България!
Стига сте си губили времето и усилията с тежките тренировки във фитнес залата, спрете вредните и продължителни
диети, от които имате само краткотраен и несигурен ефект след дълготрайно изтощение на вашето тяло. Всички
знаем, че недохранването, което сте прилагали месец след месец е вредно за вашият организъм. Но с нашия уникален
продукт за бързо отслабване Липовон, бързо бихте могли да отслабнете и да подобрите своята фигура.
За повече информация: http://www.lipovon-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/84437/super-oferta-kupi-lipovon-ot-oficialen-vnositel-za-bylgariya

10.1" (25.65cm) GoClever TAB ARIES 101
10.1" (25.65cm) GoClever TAB ARIES 101, IPS Display, 3G, бял, четириядрен MediaTek MT8389 1.2GHz. 1GB RAM, 8GB
вградена памет (+Micro SD слот), microHDMI, 2.0 & 0.3Mpix camera, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth, Android, 656g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/84436/101-2565cm-goclever-tab-aries-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
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Компетентно Съдействие !
Освобождаваме от Длъжност и Солидарна Отговорност за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата !
Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост, съдебни
изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС,
ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител
, Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и
ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи !
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
TЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО
В областта на търговското/фирмено право основните услуги, които кантората предлага са:
1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
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Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/84435/tyrgovsko-pravo---pokupko---prodajba-na-firmi-sys-zadyljeniya-predlagame-perfekt

10.1" (25.65cm) GoClever TAB ARIES 101
10.1" (25.65cm) GoClever TAB ARIES 101, IPS Display, 3G, черен, четириядрен MediaTek MT8389 1.2GHz. 1GB RAM, 8GB
вградена памет (+Micro SD слот), microHDMI, 2.0 & 0.3Mpix camera, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth, Android, 656g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/84434/101-2565cm-goclever-tab-aries-101

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/84433/30-50-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/84432/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

Чехия , работни позиции
Мъже, жени , семейства до 55 год.
Пекарни „Magdalenske Mre
http://obiavidnes.com/obiava/84431/chehiya--rabotni-pozicii

7" (17.78cm) GoClever TAB QUANTUM 700S
7" (17.78cm) GoClever TAB QUANTUM 700S, бял, двуядрен Allwinner A23 1.5GHz, 512MB RAM, 8GB вградена памет (+Micro
SD слот), 0.3Mpix camera , Wi-Fi 802.11n, Android, 275g, 2г. гаранция
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http://obiavidnes.com/obiava/84430/7-1778cm-goclever-tab-quantum-700s

7.85" (19.93cm) GoClever TAB ARIES 785
7.85" (19.93cm) GoClever TAB ARIES 785, IPS Display, 3G, бял, четириядрен MediaTek MT8389 1.2GHz, 1GB RAM, 8GB
вградена памет (+Micro SD слот), 2.0 & 0.3Mpix camera, GPS, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth, Android, 364g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/84429/785-1993cm-goclever-tab-aries-785

9.7" (24.63cm) GoClever ORION 97
9.7" (24.63cm) GoClever ORION 97, черен, четириядрен Allwinner A31s 1GHz, 1GB RAM, 8GB вградена памет (+Micro SD
слот), miniHDMI, 2.0 & 0.3Mpix camera, Wi-Fi 802.11n, Android, 630g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/84428/97-2463cm-goclever-orion-97

Безжичен графичен таблет TRIUMPH BOARD RF40
Безжичен графичен таблет TRIUMPH BOARD RF40
http://obiavidnes.com/obiava/84427/bezjichen-grafichen-tablet---triumph-board-rf40

Netgear JWNR2010
Netgear JWNR2010, 300Mbps Wireless-N Router, 4Port Switch
http://obiavidnes.com/obiava/84341/netgear-jwnr2010

TP-Link MA180 3.75G HSUPA USB Adapter
TP-Link MA180 3.75G HSUPA USB Adapter, microSD card reader
http://obiavidnes.com/obiava/84340/tp-link-ma180-375g-hsupa-usb-adapter

TP-Link MA260 3G HSPA+ USB Adapter
TP-Link MA260 3G HSPA+ USB Adapter
http://obiavidnes.com/obiava/84339/tp-link-ma260-3g-hspa-usb-adapter

TP-Link TL-ANT200PT
TP-Link TL-ANT200PT, 0,5 м "pigtail" преходник N-type(м) -> RP-SMA(ж), 50cm
http://obiavidnes.com/obiava/84331/tp-link-tl-ant200pt

TP-Link TL-ANT2412D
TP-Link TL-ANT2412D, не-насочена 12dBi антена, N-type ж
http://obiavidnes.com/obiava/84330/tp-link-tl-ant2412d

Озонатори за въздух и вода – здраве у дома
Озонатор за въздух и вода – здраве у дома – Пречиства вода за пиене и миене, дезинфекцира и лекува (зъби, венци,
стомашно-чревни болести, кожни заболявания и всякакви рани; за дълбоко почистване, омекотяване и предпазване от
стареене на кожата). Почиства и обезпаразитява месо, риба, плодове и зеленчуци. Предпазва от всякакви зарази, ако сте
обработили хранителните продукти с озонирана вода. Пречиства въздуха, премахва лошите миризми от риба, зеле,
цигарен дим, мухъл и др. Предпазва от заразни болести, които се разпространяват чрез въздуха. Вижте подробности и
поръчайте в е-магазина www.tehnomag.net или на тел.02/8298504, 02/4224228, 0884386878.
Купете сега само за 97.30 лв. и спестете 30% лева от нормалната цена! Промоцията е валидна до 02 август 2014г.!
http://obiavidnes.com/obiava/84426/ozonatori-za-vyzduh-i-voda--zdrave-u-doma
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Алкохолни тестери (дрегери)
Професионален алкохолен тестер (дрегер) – Прецизен южнокорейски уред с 4-разреден LCD-дисплей за измерване на
алкохолното съдържание в диапазон от 0 до 4 промила, независимо от цигарен дим, лекарства, дъвка и други подобни
субстанции в дъха на човека. Подходящ за редовни проверки в транпортни, куриерски, охранителни и други подобни
дейности, свързани с професионално шофиране и неупотреба на алкохол. Притежаващ TUV/CE сертификат. Със сменяем
високопрецизен полупроводников сензор (същият, като в полицейските дрегери). В комплекта: алкални батерии АА 1.5V,
захранващ адаптор за включване в автомобила, 55 броя мундщуци, елегантна чантичка за съхранение и дръжка за
безопасно пренасяне на комплекта, инструкция за експлоатация на български език. Цена 192 лв.(с ДДС). Запитвания и
поръчки в е-магазина ТехноМаг или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994
Осигурени консумативи.
http://obiavidnes.com/obiava/84425/alkoholni-testeri-dregeri

Пластири за детоксикация на организма
Пластири за детоксикация на организма - за извличане токсини и отпадни продукти от организма на човека през
стъпалата по време на сън – изключително добър начин за поддържане на добро здраве. Подобряват и регулират
кръвообръщението, извличат токсините, увреждащи организма, възвръщат и балансират енергията в тялото,
нормализират работата на стомашно-чревния тракт. Осигуряват здрав сън и пълноценна почивка. Помагат за избягване
на махмурлук след препиване. Отстраняват синини и отоци от наранявания по кожата. Успокояват болки в
сухожилията (китки, лакти, глезени, колена). Лесни за употреба. Напълно безопасни и изцяло от натурални билкови
продукти. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти www.Tehnomag.net или на тел. 02/8298504, 02/422
422 8, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
Безплатна доставка при онлайн поръчка над 25.00 лева!
Промоцията е валидна до 1 август 2014г.!
http://obiavidnes.com/obiava/84424/plastiri-za-detoksikaciya-na-organizma

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
Skype : rabota.eu
http://obiavidnes.com/obiava/84423/garantirana-rabota-v-chehiya

Йонизираща душ-слушалка с филтър от германий и турмалин
Йонизираща душ-слушалка с филтър от германий и турмалин – за домашна спа-терапия с йонизирана по естествен път
(под действието на природни минерали) вода и 8 режима воден масаж. За преодоляване на стреса и умората на тялото и
възстановяване на енергийния баланс, за хидратирана гладка кожа и свежа коса, за стимулиране на кръвообръщението и
подобряване на съня, за пречистване на водата от хлор, токсини и бактерии, за предпазване от кожни заболявания. Само
срещу 33 лв. с ДДС. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти „ТехноМаг” или на тел. 02/8298504,
02/422 422 8, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
Безплатна доставка при онлайн поръчка на 2 и повече броя!
Промоцията е валидна до 2 август 2014г.!
http://obiavidnes.com/obiava/84422/yonizirashta-dush-slushalka-s-filtyr-ot-germaniy-i-turmalin
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Комплексна въздухопречиствателна система "8 в 1"
Комплексна въздухопречиствателна система "8 в 1" – За идеално пречистване на въздуха в помещението. С
антиалергично и антибактериално действие. За ефективно отстраняване на миризми, дим, прах, тежки метали,
алергени и всякакви други замърсявания на въздуха в затворени жилищни помещения, спални, офиси. С H.E.P.A., активен
карбонов и фотокатализационни филтри, плюс озонатор, йонизатор, вентилатор и ароматизатор. CE сертифициран. За
подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
Промоцията е валидна до 02 август 2014г.!
http://obiavidnes.com/obiava/84421/kompleksna-vyzduhoprechistvatelna-sistema-8-v-1

Йонизатор - настолен въздухопречиствател
Йонизатор - настолен въздухопречиствател - йонизатор с елегантен дизайн и с повишена ефективност, благодарение на
мини вграден вентилатор. Осигурява чист и здравословен въздух в затворено помещение до 50 кв.м. Предпазва от
заболявания по въздушен път, както и от вредното действие на телевизори и компютри. Противодейства на вредните
положителни йони, излъчвани от други ел.уреди в помещението. Цена 45,90 лв. с ДДС. За подробности и поръчки
посетете е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
Купете сега само за 43.61 лв. и спестете 5 % от нормалната цена!
Промоцията е валидна до 02 август 2014г.!
http://obiavidnes.com/obiava/84420/yonizator---nastolen-vyzduhoprechistvatel

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/84419/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 130.00лв. и спестете 20 лева от нормалната цена! Промоцията е валидна до 01 август 2014г.!
http://obiavidnes.com/obiava/84418/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.
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Купете сега само за 15.30лв. и спестете 15% от нормалната цена!
Промоцията е валидна до 01 август 2014г.!
http://obiavidnes.com/obiava/84417/elektrodi-za-detoksikator

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
подробности и поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
Купете сега само за 89.00лв. и спестете 20.00 лева от нормалната цена! Промоцията е валидна до 02 август 2014г.!
http://obiavidnes.com/obiava/84416/govoryasht-na-bylgarski-aparat-za-kryvno-nalyagane-i-puls-s-diagnostichna-funkciya

Система за безболезнена и дълготрайна епилация
Система за безболезнена и дълготрайна епилация - немска електролизна епилационна система за дълготрайно и
безболезнено обезкосмяване на третираните зони от тялото, както за жени, така и за мъже. Нежните електрически
импулси от удобните за зонално ползване електродни подложки на системата, атакуват и спират растежа на клетките
в корените на космите. Уредът е компактен и удобен за носене, работи с батерии и е лесен за употреба. За подробности
и поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/84415/sistema-za-bezboleznena-i-dylgotrayna-epilaciya

TP-Link TL-ANT24EC6N
TP-Link TL-ANT24EC6N, удължителен 6м кабел, конектор N-type м
http://obiavidnes.com/obiava/84329/tp-link-tl-ant24ec6n

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/84414/detektivska-agenciya-hameleon-detektivski-uslugi-na-teritoriyata-na-cyalata-strana

Детективска агенция Авалон-24ч. дискретни детективски услуги
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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/84413/detektivska-agenciya-avalon-24ch-diskretni-detektivski-uslugi

TP-Link TL-ANT5823B
TP-Link TL-ANT5823B, насочена външна антена, 5GHz, 23dBi, конектор N-type ж
http://obiavidnes.com/obiava/84328/tp-link-tl-ant5823b

TP-Link TL-ANT5830B
TP-Link TL-ANT5830B, параболична насочена антена, 5GHz, 30dBi, конектор N-type ж
http://obiavidnes.com/obiava/84327/tp-link-tl-ant5830b

TP-Link TL-PoE200
TP-Link TL-PoE200, захранване чрез Ethernet, 48V/0.5A, 24W
http://obiavidnes.com/obiava/84325/tp-link-tl-poe200

СИГУРНА РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА - БЕЗ КОМИСИОН В
БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства-БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ И КОМИСИОН в България.Складове за
сортиране на плодове,за промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
металургичен цех,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.Чешкият език е славянски,което благоприятства бързото преодоляване на
езиковата бариера.Заминаване веднага.ПОСРЕЩАНЕ на автобуса и НАСТАНЯВАНЕ директно при работодателя.За
групи от 6-7 човека подсигуряваме микробус от България до Чехия.Работим БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ И КОМИСИОН в
България.Записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/84412/sigurna-rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva---bez-komision-v-bylgariya

СИГУРНА РАБОТА В ЧЕХИЯ- БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства-БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ И КОМИСИОН в България.Складове за
сортиране на плодове,за промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
металургичен цех,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.Чешкият език е славянски,което благоприятства бързото преодоляване на
езиковата бариера.Заминаване веднага.ПОСРЕЩАНЕ на автобуса и НАСТАНЯВАНЕ директно при работодателя.За
групи от 6-7 човека подсигуряваме микробус от България до Чехия.Работим БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ И КОМИСИОН в
България.Записване само на посочения телефон:00420774535951
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http://obiavidnes.com/obiava/84411/sigurna-rabota-v-chehiya--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 И КОМИСИОН в България.Складове за
сортиране на плодове,за промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
металургичен цех,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.Чешкият език е славянски,което благоприятства бързото преодоляване на
езиковата бариера.Заминаване веднага.ПОСРЕЩАНЕ на автобуса и НАСТАНЯВАНЕ директно при работодателя.За
групи от 6-7 човека подсигуряваме микробус от България до Чехия.Работим БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ И КОМИСИОН в
България.Записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/84410/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 И КОМИСИОН в България.Складове за
сортиране на плодове,за промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
металургичен цех,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.Чешкият език е славянски,което благоприятства бързото преодоляване на
езиковата бариера.Заминаване веднага.ПОСРЕЩАНЕ на автобуса и НАСТАНЯВАНЕ директно при работодателя.За
групи от 6-7 човека подсигуряваме микробус от България до Чехия.Работим БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ И КОМИСИОН в
България.Записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/84409/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 И КОМИСИОН в България.Складове за
сортиране на плодове,за промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
металургичен цех,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.Чешкият език е славянски,което благоприятства бързото преодоляване на
езиковата бариера.Заминаване веднага.ПОСРЕЩАНЕ на автобуса и НАСТАНЯВАНЕ директно при работодателя.За
групи от 6-7 човека подсигуряваме микробус от България до Чехия.Работим БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ И КОМИСИОН в
България.Записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/84408/chehiya-vsyakakyv-vid-rabota-bez-komision-v-bylgariya

СИГУРНА РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА - БЕЗ КОМИСИОН В
БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства-БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ И КОМИСИОН в България.Складове за
сортиране на плодове,за промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
металургичен цех,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.Чешкият език е славянски,което благоприятства бързото преодоляване на
езиковата бариера.Заминаване веднага.ПОСРЕЩАНЕ на автобуса и НАСТАНЯВАНЕ директно при работодателя.За
групи от 6-7 човека подсигуряваме микробус от България до Чехия.Работим БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ И КОМИСИОН в
България.Записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/84407/sigurna-rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva---bez-komision-v-bylgariya
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РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ , ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА- БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства-БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ И КОМИСИОН в България.Складове за
сортиране на плодове,за промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
металургичен цех,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.Чешкият език е славянски,което благоприятства бързото преодоляване на
езиковата бариера.Заминаване веднага.ПОСРЕЩАНЕ на автобуса и НАСТАНЯВАНЕ директно при работодателя.За
групи от 6-7 човека подсигуряваме микробус от България до Чехия.Работим БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ И КОМИСИОН в
България.Записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/84406/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 И КОМИСИОН в България.Складове за
сортиране на плодове,за промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
металургичен цех,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.Чешкият език е славянски,което благоприятства бързото преодоляване на
езиковата бариера.Заминаване веднага.ПОСРЕЩАНЕ на автобуса и НАСТАНЯВАНЕ директно при работодателя.За
групи от 6-7 човека подсигуряваме микробус от България до Чехия.Работим БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ И КОМИСИОН в
България.Записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/84405/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 И КОМИСИОН в България.Складове за
сортиране на плодове,за промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
металургичен цех,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.Чешкият език е славянски,което благоприятства бързото преодоляване на
езиковата бариера.Заминаване веднага.ПОСРЕЩАНЕ на автобуса и НАСТАНЯВАНЕ директно при работодателя.За
групи от 6-7 човека подсигуряваме микробус от България до Чехия.Работим БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ И КОМИСИОН в
България.Записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/84404/chehiya-legalna-rabota-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ - ЗАМИНАВАНЕ ВЕДНАГА

БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ

Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства-БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ И КОМИСИОН в България.Складове за
сортиране на плодове,за промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
металургичен цех,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.Чешкият език е славянски,което благоприятства бързото преодоляване на
езиковата бариера.Заминаване веднага.ПОСРЕЩАНЕ на автобуса и НАСТАНЯВАНЕ директно при работодателя.За
групи от 6-7 човека подсигуряваме микробус от България до Чехия.Работим БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ И КОМИСИОН в
България.Записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/84403/rabota-v-chehiya----zaminavane-vednaga----bez--komision-v-bylgariya

ЧЕХИЯ-ВСЯКАКЪВ ВИД РАБОТА БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства-БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ И КОМИСИОН в България.Складове за
сортиране на плодове,за промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
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металургичен цех,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.Чешкият език е славянски,което благоприятства бързото преодоляване на
езиковата бариера.Заминаване веднага.ПОСРЕЩАНЕ на автобуса и НАСТАНЯВАНЕ директно при работодателя.За
групи от 6-7 човека подсигуряваме микробус от България до Чехия.Работим БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ И КОМИСИОН в
България.Записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/84402/chehiya-vsyakakyv-vid-rabota-bez-komision-v-bylgariya

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/84401/30-50-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 !
Възможност за изкарване на допълнителни доходи с тенденция след време да надхвърлят вашите основни.
ЕТО ТУК >>> http://easymoneybg.ovo.bg/
Това,което е нужно е Интернет,не повече от няколко минутки дневно !
Просто трябва да гледате определените за това реклами .
Ако ви удовлетворяват условията може да се запознаете с подробностите на сайт: > http://easymoneybg.ovo.bg/
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК > http://easymoneybg.ovo.bg/
*В сайта ще намерите най подробно обяснение + видео обучение на български и всичко това безплатно !
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК > http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/84400/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

ПРЕДЛАГАМЕ РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА БЕЗ КОМИСИОН В
БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства-без посредници и комисион в България.Складове за сортиране на
плодове,за промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за ламинат,за
производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за металургичен цех,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.Чешкият език е славянски,което благоприятства бързото преодоляване на езиковата
бариера.Заминаване веднага.ПОСРЕЩАНЕ на автобуса и НАСТАНЯВАНЕ директно при работодателя.За групи от 6-7
човека подсигуряваме микробус от България до Чехия.Записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/84399/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 и комисион в България.Складове за сортиране на
плодове,за промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за ламинат,за
производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за металургичен цех,за
шивачки,перални,печатници,европалети,бирена фабрика.Селско стопанство.Строителство-всички професии.Заварчици
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СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.НЕ Е
НУЖНО ЗНАНИЕ НА ЕЗИК.Чешкият език е славянски,което благоприятства бързото преодоляване на езиковата
бариера.Заминаване веднага.ПОСРЕЩАНЕ на автобуса и НАСТАНЯВАНЕ директно при работодателя.За групи от 6-7
човека подсигуряваме микробус от България до Чехия.Записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/84398/chehiya-legalna-rabota-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

СИГУРНА РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА - БЕЗ КОМИСИОН В
БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства-без посредници и комисион в България.Складове за сортиране на
плодове,за промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за ламинат,за
производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за металургичен цех,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.Чешкият език е славянски,което благоприятства бързото преодоляване на езиковата
бариера.Заминаване веднага.ПОСРЕЩАНЕ на автобуса и НАСТАНЯВАНЕ директно при работодателя.За групи от 6-7
човека подсигуряваме микробус от България до Чехия.Записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/84397/sigurna-rabota-v-chehiya-za-myjejeni-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 и комисион в България.Складове за сортиране на
плодове,за промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за ламинат,за
производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за металургичен цех,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.Чешкият език е славянски,което благоприятства бързото преодоляване на езиковата
бариера.Заминаване веднага.ПОСРЕЩАНЕ на автобуса и НАСТАНЯВАНЕ директно при работодателя.За групи от 6-7
човека подсигуряваме микробус от България до Чехия.Записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/84396/predlagame-rabota-v-chehiya-za-myjejeni-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 и комисион в България.Складове за сортиране на
плодове,за промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за ламинат,за
производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за металургичен цех,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.Чешкият език е славянски,което благоприятства бързото преодоляване на езиковата
бариера.Заминаване веднага.ПОСРЕЩАНЕ на автобуса и НАСТАНЯВАНЕ директно при работодателя.За групи от 6-7
човека подсигуряваме микробус от България до Чехия.Записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/84395/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 и комисион в България.Складове за сортиране на
плодове,за промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за ламинат,за
производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за металургичен цех,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.Чешкият език е славянски,което благоприятства бързото преодоляване на езиковата
бариера.Заминаване веднага.ПОСРЕЩАНЕ на автобуса и НАСТАНЯВАНЕ директно при работодателя.За групи от 6-7
човека подсигуряваме микробус от България до Чехия.Записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/84394/chehiya-legalna-rabota-za-myjejeni-i-semeystva-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 и комисион в България.Складове за сортиране на
плодове,за промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за ламинат,за
производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за металургичен цех,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.Чешкият език е славянски,което благоприятства бързото преодоляване на езиковата
бариера.Заминаване веднага.ПОСРЕЩАНЕ на автобуса и НАСТАНЯВАНЕ директно при работодателя.За групи от 6-7
човека подсигуряваме микробус от България до Чехия.Записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/84393/rabota-v-chehiya----zaminavane-vednaga----bez--komision-v-bylgariya

ЧЕХИЯ-ВСЯКАКЪВ ВИД РАБОТА БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства-без посредници и комисион в България.Складове за сортиране на
плодове,за промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за ламинат,за
производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за металургичен цех,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.Чешкият език е славянски,което благоприятства бързото преодоляване на езиковата
бариера.Заминаване веднага.ПОСРЕЩАНЕ на автобуса и НАСТАНЯВАНЕ директно при работодателя.За групи от 6-7
човека подсигуряваме микробус от България до Чехия.Записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/84392/chehiya-vsyakakyv-vid-rabota-bez-komision-v-bylgariya

ЧЕХИЯ-ВСЯКАКЪВ ВИД РАБОТА БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства-без посредници и комисион в България.Складове за сортиране на
плодове,за промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за ламинат,за
производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за металургичен цех,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.Чешкият език е славянски,което благоприятства бързото преодоляване на езиковата
бариера.Заминаване веднага.ПОСРЕЩАНЕ на автобуса и НАСТАНЯВАНЕ директно при работодателя.За групи от 6-7
човека подсигуряваме микробус от България до Чехия.Записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/84391/chehiya-vsyakakyv-vid-rabota-bez-komision-v-bylgariya

Корпоративно обучение по английски ,български , немски , руски
Езикова школа Абилити организира
Чуждоезиково обучение по :
Английски,
български език за чужденци
Немски
френски,
руски,
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
Бизнес английски - всички нива
Разговорни езикови курсове по посочените езици
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
Предлагаме също и пакетна цена за корпоративни клиенти , в която влиза цената на учебните материали .
След завършване на ниво, курсистите полагат тест и получават сертификат .
Индивидуално обучение в офиса,
Фирмено обучение във Вашия офис.
Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
За повече информация :.
Офис: София , кв. Иван Вазов , ул .Михаил Буботинов 32 , бл. 5 вх В, ет. 1
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Телефон за контакти 02/ 953 08 87 , 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/84390/korporativno-obuchenie-po-angliyski-bylgarski--nemski--ruski

Болгарский язык для иностранцев
Школа иностранных языков АБИЛИТИ организует индивидуальное и групповое обучение по болгарскому языку для
русскоговорящих . Обучение проводится на русском языке. Наши занимания от начального уровня (А1) до уровня эксперта
(С2).
Если Вы ведете бизнес в Болгарии, купили недвижимость, ездите на отдых, то обязательно нужно говорить на
болгарском .
В процессе обучения на курсах болгарского языка Вы сможете не только изучить язык, но и познакомиться с
особенностями, нравом и бытом болгарского народа.
Интересно изучать язык, с которым есть общий алфавит и в котором слова читаются так же, как у русского, но имеют
другое значение.
На курсах происходит ознакомление курсистов с общественными, культурными, экономическими и историческими
реалиями Болгарии, с целью максимально комфортной и быстрой адаптации в языковой среде.
Для обучения Вам не надо покупать учебник , т.к. наша школа предлагает свою систему обучения и методику.
Наша методика , которая предлагаем -очень современяя и актуальная . Она
заключается в совмещении коммуникативного подхода с логическим и естественным освоением необходимого
лексико-грамматического и фонетического материала .
Обучение предусматривает комплекс аспектов:
Грамматика
Фонетика
Практика речи
Чтение
Аудирование
При индивидуальном обучении, методика выстраивается с учетом Ваших пожеланий. Индивидульное обучение может
проводиться в офисе курсиста в удобное для Вас время.
Школа Абилити предлагает несколько программ обучения на курсах болгарского языка:
общий курс болгарского
курс делового болгарского
разговорный курс для усовершенствования навыков владения болгарским языком .
Длительность каждого уровня обучения 20 академических часов (2 месяца).
По окончании программы выдается свидетельство, с указанием курса и количества часов.
Учебные пособия входят в цену курса обучения.
Подробную информацию Вы можете получить :
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адр.: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/84389/bolgarskiy-yazk-dlya-inostrancev

TP-Link TL-WN951N
TP-Link TL-WN951N, 300Mbps Wireless-N, PIC Adapter
http://obiavidnes.com/obiava/84323/tp-link-tl-wn951n

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/,
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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/84388/angliyski-nemski--frenski--ruski--grupovo-i-individualno

Резервни части за коли и помощни материали
Mot.bg - избор от минерални, синтетични и полусинтетични двигателни моторни масла 10w40. Достъпни цени, доставка
до 24 часа от Mot.bg. Още много други оферти и възможност за закупуване на авточасти - заповядайте на официалния
ни сайт!
http://obiavidnes.com/obiava/84387/rezervni-chasti-za-koli-i-pomoshtni-materiali

TP-Link TL-WR1042ND
TP-Link TL-WR1042ND, мострена бройка, 300Mbps Wireless-N Router + 4Port Gigabit Switch, 1xUSB, 2 антени
http://obiavidnes.com/obiava/84321/tp-link-tl-wr1042nd

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

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

Светеща боя
Нашата фирма разпространява светещи в тъмното продукти, които намират широко приложение. Като се започне от
строителство и ремонт, премине се през дизайна и рекламата и се стигне до развлекателните центрове. Светещите бои
са нова технология, която е разработена на основата на луминофор, като през деня събират светлина , а през ноща я
излъчват, като свети в продължение на 8-10 часа. светещите бои със своите качества и възможности впечатляват:
Рекламни агенции, художници, магазини, дизайнери, специалисти по автотунинг, аерографи, производители на сувенири,
бижутери, домашени майстори.
http://obiavidnes.com/obiava/84386/sveteshta-boya

Детективска Агенция Фокс -България 0888400413
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/84385/detektivska-agenciya-foks--bylgariya-0888400413

77" (195.6cm) Интерактивна дъска Hitachi StarBoard (FX-DUO-77S)
77" (195.6cm) Интерактивна дъска Hitachi StarBoard (FX-DUO-77S), инфрачервен сензор, USB
http://obiavidnes.com/obiava/84320/77-1956cm-interaktivna-dyska-hitachi-starboard-fx-duo-77s

88" (223.5cm) Интерактивна дъска Hitachi StarBoard (FX-DUO-88W)
88" (223.5cm) Интерактивна дъска Hitachi StarBoard (FX-DUO-88W), инфрачервен сензор, USB
http://obiavidnes.com/obiava/84319/88-2235cm-interaktivna-dyska-hitachi-starboard-fx-duo-88w
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Внимание! Остава само още 1 ден до края на лятната промоция на Редуктан!
В днешно време има най-различни продукти за отслабване и редукция на теглото, но за съжаление не всички могат да ви
помогнат да постигнете желания резултат. С нашите хапчета за отслабване ние ви гарантираме надежден резултат,
който ще видите още след самото начало на приема. Ще се радвате на красива фигура и то без странични ефекти.
За повече информация: http://www.reductan.com
http://obiavidnes.com/obiava/84384/vnimanie-ostava-samo-oshte-1-den-do-kraya-na-lyatnata-promociya-na-reduktan

90" (228.6cm) Интерактивна дъска Hitachi StarBoard (Link EZ)
90" (228.6cm) Интерактивна дъска Hitachi StarBoard (Link EZ), инфрачервен сензор, USB
http://obiavidnes.com/obiava/84318/90-2286cm-interaktivna-dyska-hitachi-starboard-link-ez

Всички видове частични и основни жилищни ремонти . Промоция !!
Къртене , зидария , вътрешни и външни топлоизолации ,машинна мазилка и замазка , машинно боядисване , 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 , боя , всякакви
нестандартни изпълнения с гипсокартон , окачени тавани , арки , скрито осветление , 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/84383/vsichki-vidove-chastichni-i-osnovni-jilishtni-remonti--promociya-

84"(213
84"(213,36cm) Интерактивна дъска IQ Board DVT, USB
http://obiavidnes.com/obiava/84317/84213

TP-Link MC110CS Single-Mode Media Converter
TP-Link MC110CS Single-Mode Media Converter
http://obiavidnes.com/obiava/84316/tp-link-mc110cs-single-mode-media-converter

TP-Link MC111CS WDM Media Converter
TP-Link MC111CS WDM Media Converter
http://obiavidnes.com/obiava/84314/tp-link-mc111cs-wdm-media-converter

Стартирай сега Курс по практическо Счетоводство в Интер Алианс
Лицензираният Професионален център за Обучение ИНТЕР АЛИАНС Ви предлага курс по Практическо Счетоводство
АСД (автоматизация на счетоводната дейност) и управление на малък и среден бизнес в три модула.Актуална
счетоводна програма! Продължителност на обучението - 60 уч.ч.
Ще ви запознаем основно с практическото двустранно счетоводство, счетоводно записване и работа с конкретна
автоматизирана, компютърна ,счетоводна програма. Ще получите необходимите знания, за да можете сами да
организирате, водите и управлявате счетоводството на една фирма. В курса ще придобиете знания и уменията за водене
на счетоводна отчетност, данъчно облагане, социално и здравно осигуряване, всички видове осигуровки, работа с НОИ,
документации, платежни нареждания.
Курсът се води от високо квалифициран експерт преподавател със знания и опит в счетоводството, счетоводния одит,
данъчното облагане и работата по начисляване на заплати и осигуровки. Придобитите практически знания, веднага
могат да се приложат в работата или в личната фирмена дейност.
На завършилите курса, нашите специалисти оказват практическа помощ при различни казуси възникнали в последващата
дейност.
След всяко завършено обучение, центърът издава заверено легитимно удостоверение за придобитите знания ,съгласно
МОН.
За повече информация заповядайте при нас на адрес: гр. Стара Загора, бул.” Цар Симеон Велики” 96, вх.Б, ет.1 /В
масивната кооперация до бизнес-входа на Верея, с-у новите търговски центрове/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470
interalliance_stz@abv.bg, skype: interalliance_stz.,http://interalliancestz.alle.bg , http://www.interalliance.bg
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http://obiavidnes.com/obiava/84382/startiray-sega--kurs-po-praktichesko-schetovodstvo-v-inter-alians

На 18.07 с 10% отстъпка Стартира Немски език 1,2 ниво
Лицензираният Професионален център за обучение “Интер Алианс” Стара Загора Ви предлага курс по Немски език за
начинаещи и напреднали от І – ІV ниво. Всяко ниво обхваща 100 учебни часа и се работи по системата THEMEN
AKTUELL. В учебният процес наблягаме както на говорните умения, така и на граматическите занятия и писменото
владеене на езика. Възпроизвеждат се реални ситуации с диалози и разговор в групи, развиващи способността да се
общува свободно. Броят на курсистите в група е от пет до осем човека, което позволява добра индивидуална работа с
всеки един курсист! Заповядайте при най-добрите! При квалифицираните преподаватели и съвременните методики по
чуждо езиково обучение
Предлагаме и индивидуално обучение, организирано съобразно изготвен за Вас график, оптимално съобразен с Вашите
възможности и потребности. При индивидуалното обучение ще получите познания и за използваната терминология от
сферата на професионалната Ви реализация. Нашите преподаватели са филолози с богат опит в преподаването на
чужди езици, някой от които специализирали в чужбина. След всяко завършено ниво на обучение, центърът издава
заверено легитимно удостоверение за придобитите знания.Чуждият език отваря вратичка към света, а всяко
допълнително знание Ви прави по-свободен! Инвестирайте в бъдещето си с Интер Алианс
За повече информация заповядайте при нас на адрес: гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 96, вх.Б, ет.1, /В
масивната кооперация до бизнес-входа на Верея, с-у новите търговски центрове/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470
interalliance_stz@abv.bg, skype: interalliance_stz, http://interalliancestz.alle.bg , http://www.interalliance.bg
http://obiavidnes.com/obiava/84381/na-1807-s-10-otstypka-startira-nemski-ezik-12-nivo

TP-Link MC112CS 10/100Mbps WDM Media Converter
TP-Link MC112CS 10/100Mbps WDM Media Converter
http://obiavidnes.com/obiava/84313/tp-link-mc112cs-10100mbps-wdm-media-converter

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/84380/karierno-konsultirane

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/84379/trening----izpiti-za-matura-i-kandidatstvane-sled-7-i-12-klas

Индивидуални уроци по всички предмети в училище
Индивидуални уроци по всички предмети в училище. Целогодишна подготовка за деца от 5 до 12 клас. Помощ за качване
на нивото в училище и повишаване на оценките, подготовка за контролни и класни работи. Стриктно следване на
училищната програма и подробно преподаване на целия материал. Удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за
посещение. Разумна цена. Можете да започнете веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/84378/individualni-uroci-po-vsichki-predmeti-v-uchilishte

Курсове и индивидуални уроци по френски език
Курсове и индивидуални уроци по френски език за всички нива – А1-С1. Подходящи за деца, ученици и възрастни.
Подготовка по системата ECHO. Удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за посещение; разумна цена и
разсрочено плащане. Безплатен тест за определяне на реалното ви ниво по езика! Издаване на сертификат за всяко
ниво.Можете да започнете веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/84377/kursove-i-individualni-uroci-po-frenski-ezik
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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/84376/kursove-i-individualni-uroci-po-italianski-ezik

Курсове и индивидуални уроци по английски език
Курсове и индивидуални уроци по английски език за всички нива – А1-С1. Подходящи за деца, ученици и възрастни.
Подготовка по системите на издателство „Оксфорд” – New English file / Solutions. Удобни офиси в центъра на София;
гъвкав график за посещение; разумна цена и разсрочено плащане. Безплатен тест за определяне на реалното ви ниво по
езика! Издаване на сертификат за всяко ниво. Можете да започнете веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/84375/kursove-i-individualni-uroci-po-angliyski-ezik

Курсове и индивидуални уроци по немски език
Курсове и индивидуални уроци по немски език за всички нива – А1-С1. Подходящи за деца, ученици и възрастни.
Подготовка по системите на издателство „Хюбер” –Schritte International/ Ciel/ Lagune и др.Удобни офиси в центъра на
София; гъвкав график за посещение; разумна цена и разсрочено плащане. Безплатен тест за определяне на реалното ви
ниво по езика! Издаване на сертификат за всяко ниво.Можете да започнете веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/84374/kursove-i-individualni-uroci-po-nemski-ezik

Курсове и индивидуални уроци по БЕЛ и Математика за седмокласници
Курсове и индивидуални уроци по БЕЛ и Математика за седмокласници. Безплатно първо занятие; готови учебни
материали, включени в цената; преподаване на целия учебен материал и регулярно изпитване; интензивен тренинг за
решаване на тестове и писане на преразказ/ разписване на задачи. 5 пробни изпита по предмет; удобни офиси в центъра
на София; гъвкав график за посещение; разумна цена и разсрочено плащане. Помощ за попълване на документи. Записване
за 2014/15 от 01.юни!
http://obiavidnes.com/obiava/84373/kursove-i-individualni-uroci-po-bel-i-matematika-za-sedmoklasnici

Курсове и индивидуални уроци за матура по БЕЛ и всички избираеми предмети
Курсове и индивидуални уроци за матура по БЕЛ и всички избираеми предмети. Целогодишна подготовка за ученици в 11 и
12 клас; безплатно първо занятие; готови учебни материали, включени в цената; преподаване на целия учебен материал и
регулярно изпитване; 5 пробни изпита по предмет; удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за посещение;
разумна цена и разсрочено плащане. Помощ за попълване на документи. Записване за 2014/15 от 01.юни!
http://obiavidnes.com/obiava/84372/kursove-i-individualni-uroci-za-matura-po-bel-i-vsichki-izbiraemi-predmeti

Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти по Английски и Немски език
Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти по Английски и Немски език. Целогодишна подготовка за ученици в
11 и 12 клас; безплатно първо занятие; готови учебни материали, включени в цената; преподаване на целия учебен
материал и регулярно изпитване; 5 пробни изпита по предмет; удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за
посещение; разумна цена и разсрочено плащане. Помощ за попълване на документи. Записване за 2014/15 от 01.юни!
http://obiavidnes.com/obiava/84371/kursove-i-individualni-uroci-za-kandidat-studenti-po-angliyski-i-nemski-ezik

Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти по Химия и Биология
Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти по Химия и Биология. Целогодишна подготовка за ученици в 11 и 12
клас; безплатно първо занятие; готови учебни материали, включени в цената; преподаване на целия учебен материал и
регулярно изпитване; 5 пробни изпита по предмет; удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за посещение;
разумна цена и разсрочено плащане. Помощ за попълване на документи. Записване за 2014/15г. от 01.юни!
http://obiavidnes.com/obiava/84370/kursove-i-individualni-uroci-za-kandidat-studenti-po-himiya-i-biologiya
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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/84369/kursove-i-individualni-uroci-za-kandidat-studenti-po-bel-i-istoriya

TP-Link MC200CM Gigabit Multi-Mode Media Converter
TP-Link MC200CM Gigabit Multi-Mode Media Converter
http://obiavidnes.com/obiava/84311/tp-link-mc200cm-gigabit-multi-mode-media-converter

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
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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
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/84368/tyrgovsko-pravo---pokupko---prodajba-na-firmi-sys-zadyljeniya-predlagame-perfekt

TP-Link MC220L Gigabit SFP Media Converter
TP-Link MC220L Gigabit SFP Media Converter
http://obiavidnes.com/obiava/84310/tp-link-mc220l-gigabit-sfp-media-converter

Canon EOS 6D Body
Canon EOS 6D Body, GPS, WiFi, 20.2Mpix, 3" (7.62cm) дисплей, miniHDMI, SDHC/SDXC
http://obiavidnes.com/obiava/84309/canon-eos-6d-body

ЛЕНТА
ЗА
МАТРИЧЕН
ПРИНТЕР
STAR
LC
15/24-10/24-15/24-20/24-100/24-200/NX1500/2420/XB24-10/24-15/24-20/24-25/24-200/24-250/XR1000/10
20/1500/1520/ZA200/250 - Black - заб.: 13mm/6.5m.
ЛЕНТА
ЗА
МАТРИЧЕН
ПРИНТЕР
STAR
LC
15/24-10/24-15/24-20/24-100/24-200/NX1500/2420/XB24-10/24-15/24-20/24-25/24-200/24-250/XR1000/1020/1500/1520/ZA200/2
50 - Black - заб.: 13mm/6.5m.
http://obiavidnes.com/obiava/84308/lenta-za-matrichen-printer-star-lc-1524-1024-1524-2024-10024-200nx15002420

7" (17.78cm) GoClever TAB QUANTUM 700
7" (17.78cm) GoClever TAB QUANTUM 700, бял, двуядрен Allwinner A23 1.5GHz, 512MB RAM, 4GB вградена памет (+Micro
SD слот), 0.3Mpix camera, Wi-Fi 802.11n, Android, 275g, 2г. гаранция
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http://obiavidnes.com/obiava/84307/7-1778cm-goclever-tab-quantum-700

Кабел Usb към Micro USB/Mini USB/Apple-Samsung
Кабел Usb към Micro USB/Mini USB/Apple-Samsung
http://obiavidnes.com/obiava/84343/kabel-usb-kym-micro-usbmini-usbapple-samsung-

Чехия , работни позиции
Мъже и жени до 55 год. за работа в Чехия , като неквалифициран персонал за следните позиции : 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", селско стопанство и
животновъдство. Заплата от 700 - 950 евро в зависимост от позицията.
Квалифициран персонал : строители (широкоспектърен профил), заварчици, медицински сестри ( с минимум 1
международен език ), леяри, електро и мотокаристи. Заплата от 900 - 1600 евро в зависимост от позицията.
Към всички позиции се получава всяка седмица аванс от 40-60 евро, заплатата е на следващия месец от 10-20 число за
предходния ( в зависимост от позицията ) , трудов договор , социални и здравни осигуровки по чешкото законодателство
поети от работодателя, които се признават и в България. Осигурена квартира , към някои от позициите е безплатна.
За ваше спокойствие и сигурност ви извозваме с наш транспорт от София до работодателя в Чехия . Тел. за контакт:
вива ком : 0878 0234 67 , 0876 502 330 , глобул : 0892 360 083 , 0896 598 331 , скайп : europa_trans
http://obiavidnes.com/obiava/84367/chehiya--rabotni-pozicii

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ , ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА- БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ И КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ.Складове за
сортиране на плодове,за промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
шивачки,перални,печатници,европалети,бирена фабрика.Селско стопанство.Строителство-всички професии.Заварчици
СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро. НЕ Е
НУЖНО ЗНАНИЕ НА ЕЗИК.Чешкият език е славянски,което благоприятства бързото преодоляване на езиковата
бариера.Заминаване веднага.ПОСРЕЩАНЕ на автобуса и НАСТАНЯВАНЕ директно при работодателя.РАБОТИМ БЕЗ
ПОСРЕДНИЦИ И КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ.За групи от 6-7 човека подсигуряваме микробус от България до
Чехия.Записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/84366/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 И КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ.Складове за
сортиране на плодове,за промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
шивачки,перални,печатници,европалети,бирена фабрика.Селско стопанство.Строителство-всички професии.Заварчици
СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро. НЕ Е
НУЖНО ЗНАНИЕ НА ЕЗИК.Чешкият език е славянски,което благоприятства бързото преодоляване на езиковата
бариера.Заминаване веднага.ПОСРЕЩАНЕ на автобуса и НАСТАНЯВАНЕ директно при работодателя.РАБОТИМ БЕЗ
ПОСРЕДНИЦИ И КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ.За групи от 6-7 човека подсигуряваме микробус от България до
Чехия.Записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/84365/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 И КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ.Складове за
сортиране на плодове,за промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
шивачки,перални,печатници,европалети,бирена фабрика.Селско стопанство.Строителство-всички професии.Заварчици
СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро. НЕ Е
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НУЖНО ЗНАНИЕ НА ЕЗИК.Чешкият език е славянски,което благоприятства бързото преодоляване на езиковата
бариера.Заминаване веднага.ПОСРЕЩАНЕ на автобуса и НАСТАНЯВАНЕ директно при работодателя.РАБОТИМ БЕЗ
ПОСРЕДНИЦИ И КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ.За групи от 6-7 човека подсигуряваме микробус от България до
Чехия.Записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/84364/chehiya-legalna-rabota-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ - ЗАМИНАВАНЕ ВЕДНАГА

БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ

Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ И КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ.Складове за
сортиране на плодове,за промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
шивачки,перални,печатници,европалети,бирена фабрика.Селско стопанство.Строителство-всички професии.Заварчици
СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро. НЕ Е
НУЖНО ЗНАНИЕ НА ЕЗИК.Чешкият език е славянски,което благоприятства бързото преодоляване на езиковата
бариера.Заминаване веднага.ПОСРЕЩАНЕ на автобуса и НАСТАНЯВАНЕ директно при работодателя.РАБОТИМ БЕЗ
ПОСРЕДНИЦИ И КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ.За групи от 6-7 човека подсигуряваме микробус от България до
Чехия.Записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/84363/rabota-v-chehiya----zaminavane-vednaga----bez--komision-v-bylgariya

ЧЕХИЯ-ВСЯКАКЪВ ВИД РАБОТА БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ И КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ.Складове за
сортиране на плодове,за промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
шивачки,перални,печатници,европалети,бирена фабрика.Селско стопанство.Строителство-всички професии.Заварчици
СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро. НЕ Е
НУЖНО ЗНАНИЕ НА ЕЗИК.Чешкият език е славянски,което благоприятства бързото преодоляване на езиковата
бариера.Заминаване веднага.ПОСРЕЩАНЕ на автобуса и НАСТАНЯВАНЕ директно при работодателя.РАБОТИМ БЕЗ
ПОСРЕДНИЦИ И КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ.За групи от 6-7 човека подсигуряваме микробус от България до
Чехия.Записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/84362/chehiya-vsyakakyv-vid-rabota-bez-komision-v-bylgariya

СИГУРНА РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА - БЕЗ КОМИСИОН В
БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ И КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ.Складове за
сортиране на плодове,за промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
шивачки,перални,печатници,европалети,бирена фабрика.Селско стопанство.Строителство-всички професии.Заварчици
СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро. НЕ Е
НУЖНО ЗНАНИЕ НА ЕЗИК.Чешкият език е славянски,което благоприятства бързото преодоляване на езиковата
бариера.Заминаване веднага.ПОСРЕЩАНЕ на автобуса и НАСТАНЯВАНЕ директно при работодателя.РАБОТИМ БЕЗ
ПОСРЕДНИЦИ И КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ.За групи от 6-7 човека подсигуряваме микробус от България до
Чехия.Записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/84361/sigurna-rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva---bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ , ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА- БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ И КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ.Складове за
сортиране на плодове,за промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
шивачки,перални,печатници,европалети,бирена фабрика.Селско стопанство.Строителство-всички професии.Заварчици
СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро. НЕ Е
НУЖНО ЗНАНИЕ НА ЕЗИК.Чешкият език е славянски,което благоприятства бързото преодоляване на езиковата
бариера.Заминаване веднага.ПОСРЕЩАНЕ на автобуса и НАСТАНЯВАНЕ директно при работодателя.РАБОТИМ БЕЗ
ПОСРЕДНИЦИ И КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ.За групи от 6-7 човека подсигуряваме микробус от България до
Чехия.Записване само на посочения телефон:00420774535951
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http://obiavidnes.com/obiava/84360/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 И КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ.Складове за
сортиране на плодове,за промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
шивачки,перални,печатници,европалети,бирена фабрика.Селско стопанство.Строителство-всички професии.Заварчици
СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро. НЕ Е
НУЖНО ЗНАНИЕ НА ЕЗИК.Чешкият език е славянски,което благоприятства бързото преодоляване на езиковата
бариера.Заминаване веднага.ПОСРЕЩАНЕ на автобуса и НАСТАНЯВАНЕ директно при работодателя.РАБОТИМ БЕЗ
ПОСРЕДНИЦИ И КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ.За групи от 6-7 човека подсигуряваме микробус от България до
Чехия.Записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/84359/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 И КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ.Складове за
сортиране на плодове,за промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
шивачки,перални,печатници,европалети,бирена фабрика.Селско стопанство.Строителство-всички професии.Заварчици
СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро. НЕ Е
НУЖНО ЗНАНИЕ НА ЕЗИК.Чешкият език е славянски,което благоприятства бързото преодоляване на езиковата
бариера.Заминаване веднага.ПОСРЕЩАНЕ на автобуса и НАСТАНЯВАНЕ директно при работодателя.РАБОТИМ БЕЗ
ПОСРЕДНИЦИ И КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ.За групи от 6-7 човека подсигуряваме микробус от България до
Чехия.Записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/84358/chehiya-legalna-rabota-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ - ЗАМИНАВАНЕ ВЕДНАГА

БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ

Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ И КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ.Складове за
сортиране на плодове,за промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
шивачки,перални,печатници,европалети,бирена фабрика.Селско стопанство.Строителство-всички професии.Заварчици
СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро. НЕ Е
НУЖНО ЗНАНИЕ НА ЕЗИК.Чешкият език е славянски,което благоприятства бързото преодоляване на езиковата
бариера.Заминаване веднага.ПОСРЕЩАНЕ на автобуса и НАСТАНЯВАНЕ директно при работодателя.РАБОТИМ БЕЗ
ПОСРЕДНИЦИ И КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ.За групи от 6-7 човека подсигуряваме микробус от България до
Чехия.Записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/84357/rabota-v-chehiya----zaminavane-vednaga----bez--komision-v-bylgariya

ЧЕХИЯ-ВСЯКАКЪВ ВИД РАБОТА БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ И КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ.Складове за
сортиране на плодове,за промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
шивачки,перални,печатници,европалети,бирена фабрика.Селско стопанство.Строителство-всички професии.Заварчици
СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро. НЕ Е
НУЖНО ЗНАНИЕ НА ЕЗИК.Чешкият език е славянски,което благоприятства бързото преодоляване на езиковата
бариера.Заминаване веднага.ПОСРЕЩАНЕ на автобуса и НАСТАНЯВАНЕ директно при работодателя.РАБОТИМ БЕЗ
ПОСРЕДНИЦИ И КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ.За групи от 6-7 човека подсигуряваме микробус от България до
Чехия.Записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/84356/chehiya-vsyakakyv-vid-rabota-bez-komision-v-bylgariya

Чехия - свободни работни позиции
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Мъже , жени , семейства до 55 год. за работа в хлебопекарни, сладкарски цехове, цех за сандвичи, завод за пластмасови
изделия, фабрика за парфюми, склад за сортиране на плодове и зеленчуци, камериерки, фабрика за пастет, месокомбинат,
оранжерии, цех за салати, хартиена фабрика, цех за лепене на рекламни стикери, бояджийски цех, фабрика за бисквити,
селско стопанство и животновъдство, складови работници ,оранжерии , персонал за почистване и перални помещения .
Заплати от 700 -900 евро в зависимост от позициите.
Към всички оферти се дава седмичен аванс от 40 евро ( 1000 крони ) . Заплатата е на следващия месец от 10 – 20-сто
число за предходния . Не се изиска владеене на език , подсигурена квартира ( към някои от позициите е безплатна ) ,
трудов договор , осигуровки . Настаняват Ви в квартири тип двустайни апартаменти. Консумативите са за сметка на
работодателя . При интерес от Ваша страна предоставяме всички необходими документи на Чешката фирма за
консултантски услуги , както лиценз и сертификат на фирмата . Заминаване групово или индивидуално.
Телефони за връзка : 0878 023 468 , 0892 976 509
Skype : rabota.eu
http://obiavidnes.com/obiava/84355/chehiya---svobodni-rabotni-pozicii

Чехия - строителни работници
Набираме персонал за работа в строителството в Чехия на следните позиции :
1.Общи работници - 3.5 - 4 евро на час .
2.Арматуристи - 5 евро на час .
3. Зидаро-мазачи - 6 евро на час .
4. Изолация - 9 евро на квадрат .
5. Фаянс, теракот , шпакловка , гипсокартон – 6 евро на час .
Заплата 1100 – 1300 евро , зависи от позицията . Седмичен аванс , трудов договор , осигуровки, подсигурена квартира.
Подписва се трудов договор , не се изисква владеенето на език . Заминаване индивидуално или групово .
Телефони за връзка : 0878 023 468 , 0892 976 509
Skype: rabota.eu
http://obiavidnes.com/obiava/84354/chehiya---stroitelni-rabotnici

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:
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1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/84353/tyrgovsko-pravo---pokupko---prodajba-na-firmi-sys-zadyljeniya-predlagame-perfekt

КУПУВАМЕ БИЗНЕС ..... ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ
ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
ИЗКУПУВАНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , АД ,
ЕАД и Събирателни Дружества !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
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Освобождаваме от Длъжност и Солидарна Отговорност за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата !
Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост, съдебни
изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС,
ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител
, Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и
ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи !
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
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
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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
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/84352/kupuvame-biznes--firmi-sys-zadyljeniya-i-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-ch

"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
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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
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/84351/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas

КУПУВАМЕ ФИРМИ-Покупко - Продажба На Бизнес
Адвокатска Кантора "investconsult Group"-КУПУВАМЕ АД ЕАД ООД ЕООД СД-Оказваме юридическо съдействие за
изкупуване и прехвърляне на фирми със задължения и юридически-данъчни проблеми.
Прехвърляне на акции, дружествени дялове и търговски предприятия;
Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, съдебни изпълнения,
административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в
съответствие с действащата нормативна уредба.
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 Законното Решение на Вашия проблем.
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ НА ФИРМАТА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ,НОВО СЕДАЛИЩЕ И АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ.
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 от цялата страна / 0897 55 83 20 / 0876 80 43 53 /
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За повече информация на сайта ни http://www.investconsultgroup.eu/
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
http://obiavidnes.com/obiava/84350/kupuvame-firmi-pokupko---prodajba-na-biznes

Купуваме фирми със задължения.Освобождаваме от отговорност .
Адвокатска Кантора "investconsult Group"-КУПУВАМЕ АД ЕАД ООД ЕООД СД-Оказваме юридическо съдействие за
изкупуване и прехвърляне на фирми със задължения и юридически-данъчни проблеми.
Прехвърляне на акции, дружествени дялове и търговски предприятия;
Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, съдебни изпълнения,
административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в
съответствие с действащата нормативна уредба.
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 Законното Решение на Вашия проблем.
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ НА ФИРМАТА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ,НОВО СЕДАЛИЩЕ И АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ.
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 от цялата страна / 0897 55 83 20 / 0876 80 43 53 /
За повече информация на сайта ни http://www.investconsultgroup.eu/
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
http://obiavidnes.com/obiava/84349/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniyaosvobojdavame-ot-otgovornost-

Купуваме фирми със задължения.Освобождаваме от отговорност за 1 час.
Адвокатска Кантора "investconsult Group"-КУПУВАМЕ АД ЕАД ООД ЕООД СД-Оказваме юридическо съдействие за
изкупуване и прехвърляне на фирми със задължения и юридически-данъчни проблеми.
Прехвърляне на акции, дружествени дялове и търговски предприятия;
Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, съдебни изпълнения,
административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в
съответствие с действащата нормативна уредба.
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 Законното Решение на Вашия проблем.
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ НА ФИРМАТА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ,НОВО СЕДАЛИЩЕ И АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ.
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 от цялата страна / 0897 55 83 20 / 0876 80 43 53 /
За повече информация на сайта ни http://www.investconsultgroup.eu/
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
http://obiavidnes.com/obiava/84348/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniyaosvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

Циклене на паркет Стара Загора,Раднево,Казанлък
Циклене, редене, пренареждане, шлайфане на паркети в Стара Загора, Раднево, Нова Загора, Казанлък тел.
0894830138.Професионално, безпрахово циклене на естествен паркет и дюшеме с последен модел валови и дискови машини
Bona.Фирма Акция 2010 предлага безпрахово циклене на естествен паркет, лакиране, редене и фугиране и безплатна
консултация от професионалисти.Работим без почивен ден.Нашите професионалисти с дългогодишен опит в тази
дейност гарантират безупречен резултат. Разполагаме и с пълна гама маркови лакове допринасящи за дълготраен
естетически вид и лесна поддръжка на подовите настилки.
http://obiavidnes.com/obiava/84347/ciklene-na-parket-stara-zagoraradnevokazanlyk

Циклене на паркет Бургас с технологично оборудване Bona
В технологично отношение Фирма Акция 2010 разполага с последно поколение високо производителни шведски машини
Bona System, произведени 2012 и 2013г. Те са предназначени за професионална обработка на дървени подови настилки от
естествен м-л и са 100% безпрахови. Чрез тяхната изключителна мощност и ефикасно прахозасмукване, резултатите са
безупречни. Благодарение на Bona System и нашите професионалисти, Вашия под ще се превърне в огледало на дома Ви.
http://ciklene-parket-burgas.com/
http://obiavidnes.com/obiava/84346/ciklene-na-parket-burgas-s-tehnologichno-oborudvane-bona

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
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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
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/84345/tyrgovsko-pravo---pokupko---prodajba-na-firmi-sys-zadyljeniya-predlagame-perfekt

Товарни превози с бус до 1500 кг
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
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0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/59413/tovarni-prevozi-s-bus-do-1500-kg

Транспортни услуги за София
Транспортни услуги за София
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/84344/transportni-uslugi-za-sofiya

TP-Link TL-SL3452 JetStream 48-Port 10/100Mbps + 4-Port Gigabit L2 Managed Switch
TP-Link TL-SL3452 JetStream 48-Port 10/100Mbps + 4-Port Gigabit L2 Managed Switch
http://obiavidnes.com/obiava/84342/tp-link-tl-sl3452-jetstream-48-port-10100mbps--4-port-gigabit-l2-managed-switc
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