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Металотърсач с PIC контролер
Продавам металотърсач с PIC контролер. Отделя металите (феромагнитни и др.) Не се влияе от вода, метални соли в
почвата и др. такива. Звукова и светлинна индикация. В комплекта влиза и DVD с над 30 схеми и техн. документация на
професионални и любителски металотърсачи, както и книгата "Калетата по българските земи". За повече инфо вижте
този клип http://www.youtube.com/watch?v=MqVm_pIVSoA
За контакти GSM 0876709831
http://obiavidnes.com/obiava/85131/metalotyrsach-s-pic-kontroler

Инкубатори - автоматични, терморегулатор с PIC контролер
Инкубатори - напълно автоматични, терморегулатор с PIC контролер(0,1 градуса С). Реле за време с PIC контролер (от
1 с. до 999 мин. - циклично)за въртене на яйцата. Подробности, филмчета, както и друга полезна информация ще
намерите в обновения ни сайт. GSM:0892374714, 0988838774, 0876709831 inkubatori@abv.bg Skype - tangrabg
www.inkubatori.tk
http://obiavidnes.com/obiava/85129/inkubatori---avtomatichni-termoregulator-s-pic-kontroler

HomeMonitor YCHMI01 IP камера
HomeMonitor YCHMI01 IP камера, VGA
http://obiavidnes.com/obiava/85293/homemonitor-ychmi01-ip-kamera

Внимание, Измамници от Русе
Истината за обяви от Русе с телефон: 082 823 446.
Това са небезизвестните Силвия и Коко, семейство мошеници. Нямат фирма, данъци не плащат и Ви изпращат при г-н
Стефан Ангелов в Прага, който е познат от този клип :
http://gospodari.com/?go=video&p=detail&videoId=8583
Не ви искат пари в България, за да не можете в последствие да си търсите правата, след като сте захвърлени като
кучете в убитовни показани в клипа. Не сте им дали пари на тях, нямат ангажимент към Вас. С нищо не можете и да
докажете , че сте говорили и за пари. Човека в Прага няма и да ви издаде какъвто и да е документ за заплатена от Вас
сума , а половината от тези 150 евро, той им ги изпраща по банков път или Уестърн Юнион. Ако не искате да изгорите
като хората в този клип питайте най напред „ПОСРЕДНИЦИТЕ“ от гр. Русе как се казва фирмата им, да Ви кажат
ЕИК на фирмата си, за да можете да я проверите и името на човека, който ще Ви посрещне. Те най вероятно ще
измислят някакво друго име, но Ви съветвам всички Вас, при пристигане в Прага да искате документ за самоличност на
лицето „ПОСРЕЩАЧ И ПОСРЕДНИК „ за работа.
http://obiavidnes.com/obiava/85330/vnimanie-izmamnici-ot-ruse

YAAN YQ3121 Специализирана камера с Pan/Tilt система за ранно алармиране
YAAN YQ3121 Специализирана камера с Pan/Tilt система за ранно алармиране, 530TV Lines, обектив4.1-73.8mm
http://obiavidnes.com/obiava/85292/yaan-yq3121-specializirana-kamera-s-pantilt-sistema-za-ranno-alarmirane

YAAN YS3030V-IR взривозащитена PTZ камера
YAAN YS3030V-IR взривозащитена PTZ камера, 550TV Lines, обектив 3.4-122.4mm, IR осветеност до 100м.
http://obiavidnes.com/obiava/85291/yaan-ys3030v-ir-vzrivozashtitena-ptz-kamera

YAAN YS3030V взривозащитена PTZ камера
YAAN YS3030V взривозащитена PTZ камера, 550TV Lines, обектив 3.4-122.4mm, IR осветеност до 500м.
http://obiavidnes.com/obiava/85285/yaan-ys3030v-vzrivozashtitena-ptz-kamera

ГЛАВА HEWLETT PACKARD DeskJet 810c/840/845/3810/3816/3820/3822 - Black - P№ C6615D /15/
- Jet Tec - Неоригинален заб.: 46ml.
ГЛАВА HEWLETT PACKARD DeskJet 810c/840/845/3810/3816/3820/3822 - Black - P№ C6615D /15/ - Jet Tec - Неоригинален
заб.: 46ml.
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http://obiavidnes.com/obiava/85284/glava-hewlett-packard-deskjet-810c8408453810381638203822---black---p-c661

Масажна кушетка MSG-PRO 2
Кушетки за масаж "MSG-PRO" - перфектното съотношение между качество и цена!

Масажните легла "Ем Си Джи ПРО Стандарт 2" се предлагат в следните цветове: кремав, бежов, черен, червен, кафяв,
розов, оранжев и лилав.
Професионална преносима кушетка за масаж "MSG-PRO Standard 2" - здрава, лесна за употреба, изключително
комфортна и удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас! Кушетката е подходяща както за всички видове
масажни и козметични процедури,
така и за иглотерапевтични и татуировъчни сеанси.
Красивата дървена рамка на козметичната кушетка, изработена от твърдата дървесина на германски европейски бук,
осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и предотвратява
възможността
от появата на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
Краката на масажната кушетка се отварят лесно и с минимално усилие. Сгъването, разгъването и пренасянето на
кушетката е изключително улеснено.
Преносимата масажна кушетка MSG-PRO е с пълнеж от 5 см. мек пенополиуретан с плътност 20 kg/м?.
Пенополиуретанът съхранява своята форма много по-дълго време отколкото, обичайно използваните за пълнеж
материали
при изработването на стандартните кушетки за масаж.
Кушетката за масаж "Ем Си Джи ПРО" е тапицирана с водоустойчив и устойчив на масажно олио винил.

Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MSG-PRO :
O Дъжина: 192 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 20 см
O Тегло: 15 кг
http://obiavidnes.com/obiava/85329/masajna-kushetka-msg-pro-2

Cтойка Hama Ultraslim FULLMOTION
Cтойка Hama Ultraslim FULLMOTION, за екрани 10-46", VESA до 200x200, до 25kg
http://obiavidnes.com/obiava/85283/ctoyka-hama-ultraslim-fullmotion

Страница 2/72

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

03.08.2014

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/85328/kolichka-dvijeshta-se-po-steni-i-tavani

Терапевтичен апарат за повлияване дископатии
Терапевтичен апарат за повлияване дископатии
Терапевтичен апарат за физиотерапевтично лечение на болки в гърба,
дискова херния - ДИСКОПАТИЯ , ошипяване на гръбнака, деформации на гръбначните дискове, дископатии !!!
Уред за терапия на кръста и гръбначния стълб .
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/85327/terapevtichen-aparat-za-povliyavane-diskopatii

Мрежа против насекоми с магнити
Мрежа против насекоми с магнити
за врати, с размери 100/210см.
Нов продукт на българският пазар, нашите мрежи са удобен и евтин начин да се предпазите от досадните насекоми през
лятото.
Благодарение на 18-те магнитни закопчалки, разположени на стратегически места, всички могат да влизат и излизат
свободно.
Магнитната лента се самозатваря след Вас, защитавайки дома Ви от насекоми. Мрежата е за дървени, пластмасови и
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алуминиеви дограми.
4На дървени дограми се прикрепя с кабарчета, на пластмасови и алуминиеви дограми се закрепя с двустранно залепваща
лента(скоч).
Комплектът включва:
- Мрежа с размер 100 х 210 см
- Магнитна лента
- Кабарчета
-двустранно залепващи лепенки
-Цвят черен
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/85326/mreja-protiv-nasekomi-s-magniti

50" (127 cm) UE50H5000 FULL HD LED TV
50" (127 cm) UE50H5000 FULL HD LED TV, DVB-T/C, Motion Clarity Index 100Hz, HDMI, USB
http://obiavidnes.com/obiava/85282/50-127-cm-ue50h5000-full-hd-led-tv

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/85325/garantirana-rabota-v-chehiya

50" (127 cm) UE50H6200 3D FULL HD LED TV
50" (127 cm) UE50H6200 3D FULL HD LED TV, DVB-T/C, Motion Clarity Index 200Hz, WiFi, LAN, HDMI, USB
http://obiavidnes.com/obiava/85281/50-127-cm-ue50h6200-3d-full-hd-led-tv

55" (139.70 cm) UE55H6200 3D FULL HD LED TV
55" (139.70 cm) UE55H6200 3D FULL HD LED TV, DVB-T/C, Motion Clarity Index 200Hz, WiFi, LAN, HDMI, USB
http://obiavidnes.com/obiava/85280/55-13970-cm-ue55h6200-3d-full-hd-led-tv

55" (139.70 cm) UE55H6410 3D FULL HD LED TV
55" (139.70 cm) UE55H6410 3D FULL HD LED TV, DVB-T/C/S2, Motion Clarity Index 400Hz, WiFi, LAN, HDMI, USB,
http://obiavidnes.com/obiava/85276/55-13970-cm-ue55h6410-3d-full-hd-led-tv

СИГУРНА РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА - БЕЗ КОМИСИОН В
БЪЛГАРИЯ
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Преддлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без комисион и посредници в България.Складове за сортиране на
плодове за промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукт,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-работници и трактористи за извозване на
продукцията от полето.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 за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ на
автобуса,НАСТАНЯВАНЕ директно при работодателя.За групи от 6-7 човека подсигуряваме микробус от България до
Чехия.РАБОТИМ БЕЗ КОМИСИОН И ПОСРЕДНИЦИ В БЪЛГАРИЯ!За информация и записване сме на вашите услуги
всеки ден от 8 до 19 часа само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/85324/sigurna-rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva---bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ - ЗАМИНАВАНЕ ВЕДНАГА

БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ

Преддлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без комисион и посредници в България.Складове за сортиране на
плодове за промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукт,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-работници и трактористи за извозване на
продукцията от полето.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 за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ на
автобуса,НАСТАНЯВАНЕ директно при работодателя.За групи от 6-7 човека подсигуряваме микробус от България до
Чехия.РАБОТИМ БЕЗ КОМИСИОН И ПОСРЕДНИЦИ В БЪЛГАРИЯ!За информация и записване сме на вашите услуги
всеки ден от 8 до 19 часа само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/85323/rabota-v-chehiya----zaminavane-vednaga----bez--komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ - ЗАМИНАВАНЕ ВЕДНАГА

БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ

Преддлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без комисион и посредници в България.Складове за сортиране на
плодове за промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукт,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-работници и трактористи за извозване на
продукцията от полето.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 за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ на
автобуса,НАСТАНЯВАНЕ директно при работодателя.За групи от 6-7 човека подсигуряваме микробус от България до
Чехия.РАБОТИМ БЕЗ КОМИСИОН И ПОСРЕДНИЦИ В БЪЛГАРИЯ!За информация и записване сме на вашите услуги
всеки ден от 8 до 19 часа само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/85322/rabota-v-chehiya----zaminavane-vednaga----bez--komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ , ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА- БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Преддлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без комисион и посредници в България.Складове за сортиране на
плодове за промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукт,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-работници и трактористи за извозване на
продукцията от полето.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 за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ на
автобуса,НАСТАНЯВАНЕ директно при работодателя.За групи от 6-7 човека подсигуряваме микробус от България до
Чехия.РАБОТИМ БЕЗ КОМИСИОН И ПОСРЕДНИЦИ В БЪЛГАРИЯ!За информация и записване сме на вашите услуги
всеки ден от 8 до 19 часа само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/85321/rabota-v-chehiya-za-myje--jeni-i-semeystva--bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ , ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА- БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Преддлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без комисион и посредници в България.Складове за сортиране на
плодове за промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукт,за месо,цехове за хляб,за ламинат,за производство

Страница 5/72

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

03.08.2014

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-работници и трактористи за извозване на
продукцията от полето.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 за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ на
автобуса,НАСТАНЯВАНЕ директно при работодателя.За групи от 6-7 човека подсигуряваме микробус от България до
Чехия.РАБОТИМ БЕЗ КОМИСИОН И ПОСРЕДНИЦИ В БЪЛГАРИЯ!За информация и записване сме на вашите услуги
всеки ден от 8 до 19 часа само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/85320/rabota-v-chehiya-za-myje--jeni-i-semeystva--bez-komision-v-bylgariya

ЧЕХИЯ-ЛЕГАЛНА РАБОТА ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА БЕЗ КОМИСИОН В
БЪЛГАРИЯ
Преддлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без комисион и посредници в България.Складове за сортиране на
плодове за промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукт,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-работници и трактористи за извозване на
продукцията от полето.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 за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ на
автобуса,НАСТАНЯВАНЕ директно при работодателя.За групи от 6-7 човека подсигуряваме микробус от България до
Чехия.РАБОТИМ БЕЗ КОМИСИОН И ПОСРЕДНИЦИ В БЪЛГАРИЯ!За информация и записване сме на вашите услуги
всеки ден от 8 до 19 часа само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/85319/chehiya-legalna-rabota-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

ЧЕХИЯ-ЛЕГАЛНА РАБОТА ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА БЕЗ КОМИСИОН В
БЪЛГАРИЯ
Преддлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без комисион и посредници в България.Складове за сортиране на
плодове за промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукт,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-работници и трактористи за извозване на
продукцията от полето.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 за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ на
автобуса,НАСТАНЯВАНЕ директно при работодателя.За групи от 6-7 човека подсигуряваме микробус от България до
Чехия.РАБОТИМ БЕЗ КОМИСИОН И ПОСРЕДНИЦИ В БЪЛГАРИЯ!За информация и записване сме на вашите услуги
всеки ден от 8 до 19 часа само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/85318/chehiya-legalna-rabota-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

СИГУРНА РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА - БЕЗ КОМИСИОН В
БЪЛГАРИЯ
Преддлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без комисион и посредници в България.Складове за сортиране на
плодове за промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукт,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-работници и трактористи за извозване на
продукцията от полето.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 за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ на
автобуса,НАСТАНЯВАНЕ директно при работодателя.За групи от 6-7 човека подсигуряваме микробус от България до
Чехия.РАБОТИМ БЕЗ КОМИСИОН И ПОСРЕДНИЦИ В БЪЛГАРИЯ!За информация и записване сме на вашите услуги
всеки ден от 8 до 19 часа само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/85317/sigurna-rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva---bez-komision-v-bylgariya

ПРЕДЛАГАМЕ РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА БЕЗ КОМИСИОН В
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БЪЛГАРИЯ
Преддлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без комисион и посредници в България.Складове за сортиране на
плодове за промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукт,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-работници и трактористи за извозване на
продукцията от полето.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 за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ на
автобуса,НАСТАНЯВАНЕ директно при работодателя.За групи от 6-7 човека подсигуряваме микробус от България до
Чехия.РАБОТИМ БЕЗ КОМИСИОН И ПОСРЕДНИЦИ В БЪЛГАРИЯ!За информация и записване сме на вашите услуги
всеки ден от 8 до 19 часа само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/85316/predlagame-rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

ЧЕХИЯ-ВСЯКАКЪВ ВИД РАБОТА БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Преддлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без комисион и посредници в България.Складове за сортиране на
плодове за промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукт,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-работници и трактористи за извозване на
продукцията от полето.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 за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ на
автобуса,НАСТАНЯВАНЕ директно при работодателя.За групи от 6-7 човека подсигуряваме микробус от България до
Чехия.РАБОТИМ БЕЗ КОМИСИОН И ПОСРЕДНИЦИ В БЪЛГАРИЯ!За информация и записване сме на вашите услуги
всеки ден от 8 до 19 часа само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/85315/chehiya-vsyakakyv-vid-rabota-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ - ЗАМИНАВАНЕ ВЕДНАГА

БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ

Преддлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без комисион и посредници в България.Складове за сортиране на
плодове за промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукт,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-работници и трактористи за извозване на
продукцията от полето.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 за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ на
автобуса,НАСТАНЯВАНЕ директно при работодателя.За групи от 6-7 човека подсигуряваме микробус от България до
Чехия.РАБОТИМ БЕЗ КОМИСИОН И ПОСРЕДНИЦИ В БЪЛГАРИЯ!За информация и записване сме на вашите услуги
всеки ден от 8 до 19 часа само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/85314/rabota-v-chehiya----zaminavane-vednaga----bez--komision-v-bylgariya

СИГУРНА РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА - БЕЗ КОМИСИОН В
БЪЛГАРИЯ
Преддлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без комисион и посредници в България.Складове за сортиране на
плодове за промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукт,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-работници и трактористи за извозване на
продукцията от полето.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 за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ на
автобуса,НАСТАНЯВАНЕ директно при работодателя.За групи от 6-7 човека подсигуряваме микробус от България до
Чехия.РАБОТИМ БЕЗ КОМИСИОН И ПОСРЕДНИЦИ В БЪЛГАРИЯ!За информация и записване сме на вашите услуги
всеки ден от 8 до 19 часа само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/85313/sigurna-rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva---bez-komision-v-bylgariya

ЧЕХИЯ-ЛЕГАЛНА РАБОТА ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА БЕЗ КОМИСИОН В
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БЪЛГАРИЯ
Преддлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без комисион и посредници в България.Складове за сортиране на
плодове за промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукт,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-работници и трактористи за извозване на
продукцията от полето.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 за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ на
автобуса,НАСТАНЯВАНЕ директно при работодателя.За групи от 6-7 човека подсигуряваме микробус от България до
Чехия.РАБОТИМ БЕЗ КОМИСИОН И ПОСРЕДНИЦИ В БЪЛГАРИЯ!За информация и записване сме на вашите услуги
всеки ден от 8 до 19 часа само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/85312/chehiya-legalna-rabota-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

ПРЕДЛАГАМЕ РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА БЕЗ КОМИСИОН В
БЪЛГАРИЯ
Преддлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без комисион и посредници в България.Складове за сортиране на
плодове за промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукт,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-работници и трактористи за извозване на
продукцията от полето.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 за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ на
автобуса,НАСТАНЯВАНЕ директно при работодателя.За групи от 6-7 човека подсигуряваме микробус от България до
Чехия.РАБОТИМ БЕЗ КОМИСИОН И ПОСРЕДНИЦИ В БЪЛГАРИЯ!За информация и записване сме на вашите услуги
всеки ден от 8 до 19 часа само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/85311/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
Преддлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без комисион и посредници в България.Складове за сортиране на
плодове за промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукт,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-работници и трактористи за извозване на
продукцията от полето.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 за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ на
автобуса,НАСТАНЯВАНЕ директно при работодателя.За групи от 6-7 човека подсигуряваме микробус от България до
Чехия.РАБОТИМ БЕЗ КОМИСИОН И ПОСРЕДНИЦИ В БЪЛГАРИЯ!За информация и записване сме на вашите услуги
всеки ден от 8 до 19 часа само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/85310/predlagame-rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

ЧЕХИЯ-ВСЯКАКЪВ ВИД РАБОТА БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Преддлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без комисион и посредници в България.Складове за сортиране на
плодове за промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукт,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-работници и трактористи за извозване на
продукцията от полето.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 за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ на
автобуса,НАСТАНЯВАНЕ директно при работодателя.За групи от 6-7 човека подсигуряваме микробус от България до
Чехия.РАБОТИМ БЕЗ КОМИСИОН И ПОСРЕДНИЦИ В БЪЛГАРИЯ!За информация и записване сме на вашите услуги
всеки ден от 8 до 19 часа само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/85309/chehiya-vsyakakyv-vid-rabota-bez-komision-v-bylgariya
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ЧЕХИЯ-ВСЯКАКЪВ ВИД РАБОТА БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Преддлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без комисион и посредници в България.Складове за сортиране на
плодове за промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукт,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-работници и трактористи за извозване на
продукцията от полето.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 за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ на
автобуса,НАСТАНЯВАНЕ директно при работодателя.За групи от 6-7 човека подсигуряваме микробус от България до
Чехия.РАБОТИМ БЕЗ КОМИСИОН И ПОСРЕДНИЦИ В БЪЛГАРИЯ!За информация и записване сме на вашите услуги
всеки ден от 8 до 19 часа само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/85308/chehiya-vsyakakyv-vid-rabota-bez-komision-v-bylgariya

СИГУРНА РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА - БЕЗ КОМИСИОН В
БЪЛГАРИЯ
Преддлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без комисион и посредници в България.Складове за сортиране на
плодове за промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукт,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-работници и трактористи за извозване на
продукцията от полето.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 за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ на
автобуса,НАСТАНЯВАНЕ директно при работодателя.За групи от 6-7 човека подсигуряваме микробус от България до
Чехия.РАБОТИМ БЕЗ КОМИСИОН И ПОСРЕДНИЦИ В БЪЛГАРИЯ!За информация и записване сме на вашите услуги
всеки ден от 8 до 19 часа само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/85307/sigurna-rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva---bez-komision-v-bylgariya

СИГУРНА РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА - БЕЗ КОМИСИОН В
БЪЛГАРИЯ
Преддлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без комисион и посредници в България.Складове за сортиране на
плодове за промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукт,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-работници и трактористи за извозване на
продукцията от полето.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 за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ на
автобуса,НАСТАНЯВАНЕ директно при работодателя.За групи от 6-7 човека подсигуряваме микробус от България до
Чехия.РАБОТИМ БЕЗ КОМИСИОН И ПОСРЕДНИЦИ В БЪЛГАРИЯ!За информация и записване сме на вашите услуги
всеки ден от 8 до 19 часа само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/85306/sigurna-rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva---bez-komision-v-bylgariya

ЧЕХИЯ-ЛЕГАЛНА РАБОТА ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА БЕЗ КОМИСИОН В
БЪЛГАРИЯ
Преддлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без комисион и посредници в България.Складове за сортиране на
плодове за промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукт,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-работници и трактористи за извозване на
продукцията от полето.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 за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ на
автобуса,НАСТАНЯВАНЕ директно при работодателя.За групи от 6-7 човека подсигуряваме микробус от България до
Чехия.РАБОТИМ БЕЗ КОМИСИОН И ПОСРЕДНИЦИ В БЪЛГАРИЯ!За информация и записване сме на вашите услуги
всеки ден от 8 до 19 часа само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/85305/chehiya-legalna-rabota-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya
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РАБОТА В ЧЕХИЯ - ЗАМИНАВАНЕ ВЕДНАГА

БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ

Преддлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без комисион и посредници в България.Складове за сортиране на
плодове за промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукт,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-работници и трактористи за извозване на
продукцията от полето.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 за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ на
автобуса,НАСТАНЯВАНЕ директно при работодателя.За групи от 6-7 човека подсигуряваме микробус от България до
Чехия.РАБОТИМ БЕЗ КОМИСИОН И ПОСРЕДНИЦИ В БЪЛГАРИЯ!За информация и записване сме на вашите услуги
всеки ден от 8 до 19 часа само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/85304/rabota-v-chehiya----zaminavane-vednaga----bez--komision-v-bylgariya

ПРЕДЛАГАМЕ РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА БЕЗ КОМИСИОН В
БЪЛГАРИЯ
Преддлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без комисион и посредници в България.Складове за сортиране на
плодове за промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукт,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-работници и трактористи за извозване на
продукцията от полето.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 за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ на
автобуса,НАСТАНЯВАНЕ директно при работодателя.За групи от 6-7 човека подсигуряваме микробус от България до
Чехия.РАБОТИМ БЕЗ КОМИСИОН И ПОСРЕДНИЦИ В БЪЛГАРИЯ!За информация и записване сме на вашите услуги
всеки ден от 8 до 19 часа само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/85303/predlagame-rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

ЧЕХИЯ-ВСЯКАКЪВ ВИД РАБОТА БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Преддлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без комисион и посредници в България.Складове за сортиране на
плодове за промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукт,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-работници и трактористи за извозване на
продукцията от полето.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 за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ на
автобуса,НАСТАНЯВАНЕ директно при работодателя.За групи от 6-7 човека подсигуряваме микробус от България до
Чехия.РАБОТИМ БЕЗ КОМИСИОН И ПОСРЕДНИЦИ В БЪЛГАРИЯ!За информация и записване сме на вашите услуги
всеки ден от 8 до 19 часа само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/85302/chehiya-vsyakakyv-vid-rabota-bez-komision-v-bylgariya

3.0" (7.62 cm) LG Optimus L1 II E410 Smartphone
3.0" (7.62 cm) LG Optimus L1 II E410 Smartphone, Черен, TFT Сензорен дисплей, CPU 1GHz Cortex-A5, 512 MB RAM, 4 GB up
to 32GB, Wi-Fi 802.11b.g.n, 2MP Camera, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/85273/30-762-cm-lg-optimus-l1-ii-e410-smartphone

3.2" (8.13 cm) LG Optimus L35 D150 Smartphone
3.2" (8.13 cm) LG Optimus L35 D150 Smartphone, Черен,HVGA IPS LCD , CPU 1.2GHz двуядрен, 512MB RAM, 4GB eMMC up
to 32GB, WiFi 802.11b.g, 3MP Camera, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/85272/32-813-cm-lg-optimus-l35-d150-smartphone

4.3" (10.61 cm) LG Optimus L65 D280N Smartphone
4.3" (10.61 cm) LG Optimus L65 D280N Smartphone, Черен, WVGA IPS Сензорен дисплей, двуядрен 1.2 GHz Cortex-A7, 1GB
RAM, 4GB (eMMC)/microSD, up to 32GB, Wi-Fi 802.11 b/g/n, 5MP Camera/0.3M, 2г. гаранция
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http://obiavidnes.com/obiava/85271/43-1061-cm-lg-optimus-l65-d280n-smartphone

4.5" (10.43 cm) LG Optimus L70 D320N Smartphone
4.5" (10.43 cm) LG Optimus L70 D320N Smartphone, Черен, WVGA Touch Display, двуядрен CPU 1.2GHz, 1GB RAM, 4GB
(eMMC)/microSD, up to 32GB, Wi-Fi 802.11 b/g/n, 5MP Camera/0.3M, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/85270/45-1043-cm-lg-optimus-l70-d320n-smartphone

0887232146,финни шпакловки,гипсови шпакловки,латекс,топлоизолация,обръщане покрай pvc
дограма и врат
0887232146фини
шпакловки,гипсова шпакловка,латекс,топлоизолация,обръщане покрай pvc
дограма ли измазване с поставияне на лайсни,гипсова мазилка,пръскана
мазилка,влачена мазилка,минерална мазилка,пръскана мазилка и
др.замазки,зидария,бързо,корекно,качеството си личи на момента,гарантирана корекност.0887232146
http://obiavidnes.com/obiava/85301/0887232146finni-shpaklovkigipsovi-shpaklovkilatekstoploizolaciyaobryshtane-pokra

4.7" (11.94 cm) LG Optimus L90 D405N Smartphone
4.7" (11.94 cm) LG Optimus L90 D405N Smartphone, Черен, QHD Touch Display, четриядрен 1.2 GHz Cortex-A7, 1GB RAM,
8GB (eMMC)/microSD, up to 32GB, Wi-Fi 802.11 b/g/n, 8MP Camera/VGA, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/85269/47-1194-cm-lg-optimus-l90-d405n-smartphone

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/85300/video-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientsk

4.95" (12.57 cm) LG Nexus 5 D821 Smartphone
4.95" (12.57 cm) LG Nexus 5 D821 Smartphone, бял, True HD IPS Plus, Сензорен дисплей, Corning Gorilla Glass 3, Qualcomm
Snapdragon 800 Quad-Core четриядрен 2.26GHz , 2GB RAM, 16GB, WiFi 802.11n, 8MP Camera, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/85266/495-1257-cm-lg-nexus-5-d821-smartphone

4.95" (12.57 cm) LG Nexus 5 D821 Smartphone
4.95" (12.57 cm) LG Nexus 5 D821 Smartphone, червен, True HD IPS Plus, Сензорен дисплей, Corning Gorilla Glass 3,
Qualcomm Snapdragon 800 Quad-Core четриядрен 2.26GHz , 2GB RAM, 16GB, WiFi 802.11n, 8MP Camera, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/85264/495-1257-cm-lg-nexus-5-d821-smartphone

свободни работни позиций за 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
http://obiavidnes.com/obiava/85299/svobodni-rabotni-poziciy-za-chehiya

Страница 11/72

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

03.08.2014

7.0" (17.78 cm) LG G Pad 7.0 V400
7.0" (17.78 cm) LG G Pad 7.0 V400, IPS сензорен дисплей, Quad-Core 1.2 GHz Cortex-A7, 1 GB RAM , 8 GB, 2GB LPDDR2,
micro SD, up to 64 GB, Camera Rear 3.15MP/Front 1.3MP , WiFi 802.11 a/b/g/n, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/85263/70-1778-cm-lg-g-pad-70-v400

7.0" (17.78 cm) LG G Pad 7.0 V400
7.0" (17.78 cm) LG G Pad 7.0 V400, IPS сензорен дисплей, Quad-Core 1.2 GHz Cortex-A7, 1 GB RAM , 8 GB, 2GB LPDDR2,
micro SD, up to 64 GB, Camera Rear 3.15MP/Front 1.3MP , WiFi 802.11 a/b/g/n, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/85262/70-1778-cm-lg-g-pad-70-v400

EverFocus EPN4122i мрежова PTZ камера
EverFocus EPN4122i мрежова PTZ камера, 720p HD, обектив 4.7-103.4 mm
http://obiavidnes.com/obiava/85298/everfocus-epn4122i-mrejova-ptz-kamera

EverFocus EPN4122 мрежова PTZ камера
EverFocus EPN4122 мрежова PTZ камера, 720p HD, обектив 4.7-103.4 mm
http://obiavidnes.com/obiava/85297/everfocus-epn4122-mrejova-ptz-kamera

EverFocus EPN4220i мрежова PTZ камера
EverFocus EPN4220i мрежова PTZ камера, 1080p FULL HD, обектив 4.7-94 mm
http://obiavidnes.com/obiava/85296/everfocus-epn4220i-mrejova-ptz-kamera

EverFocus EPN4220 мрежова PTZ камера
EverFocus EPN4220 мрежова PTZ камера, 1080p FULL HD, обектив 4.7-94 mm
http://obiavidnes.com/obiava/85295/everfocus-epn4220-mrejova-ptz-kamera

HomeMonitor YCHME01 IP камера
HomeMonitor YCHME01 IP камера, VGA
http://obiavidnes.com/obiava/85294/homemonitor-ychme01-ip-kamera

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/85290/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/85289/video-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientsk

Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-Studio I-Pro
Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe 3DKoev-Studio I-Pro Най
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изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM 0882870171 http://superpc.site11/
com https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/85288/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/85287/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/85286/video-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientsk

Pregnyl Proviron Прегнил Провирон
Донасям ежедневно, продуктите са в наличност, съхраняват се в хладилник!
Pregnyl 1500iu цена: 10лв
Pregnyl 5000iu цена: 14лв
Proviron цена: 14лв
Т3 цена: 7лв
Clomiphene citrate цена: 15лв
http://obiavidnes.com/obiava/85279/pregnyl-proviron-pregnil-proviron

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/85278/3d-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/85277/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

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

online. Заповече информация посетете нашия сайт
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http://obiavidnes.com/obiava/85275/onlayn-zaemi

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

online. Заповече информация посетете нашия сайт

http://obiavidnes.com/obiava/85274/onlayn-zaemi

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
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11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/85268/tyrgovsko-pravo---pokupko---prodajba-na-firmi-sys-zadyljeniya-predlagame-perfekt

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ + 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 !
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TЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО
В областта на търговското/фирмено право основните услуги, които кантората предлага са:
1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/85267/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarnata-otgovornost-za-1-

**0882551735*** -фини шпакловки. -гипсова шпакловка. -латекс. -МИНЕРАЛНИ МАЗИЛКИ.
**0882551735*** -фини шпакловки. -гипсова шпакловка. -латекс. -топлоизолация. -обръщане покрай pvc дограма и врати с
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поставияне на лайсни или измазване. -гипсова мазилка. -пръскана мазилка. -минерални мазилки. -замазки. -зидария. -бързо,
корекно, разумни цени, гарантирано качество. -майстор с дългодишна практика в строителните услги. започване
веднага. часно лице. 0882551735 За контакт: МАЙСТОР-ЧАСНО ЛИЦЕ
Тел: 0882551735
http://obiavidnes.com/obiava/85265/0882551735--fini-shpaklovki--gipsova-shpaklovka--lateks--mineralni-mazilki

Cтойка Sunne 23-42-ET
Cтойка Sunne 23-42-ET, за екрани 23"-42", VESA до 400x200, до 75kg
http://obiavidnes.com/obiava/85261/ctoyka-sunne-23-42-et

Cтойка Sunne 32-42-EF
Cтойка Sunne 32-42-EF, за екрани 32"-42", VESA до 400x400, до 75kg
http://obiavidnes.com/obiava/85260/ctoyka-sunne-32-42-ef

Cтойка Sunne 32-42-ET
Cтойка Sunne 32-42-ET, за екрани 32"-42", VESA до 400x400, до 75kg
http://obiavidnes.com/obiava/85259/ctoyka-sunne-32-42-et

Cтойка Sunne 37-63-EA
Cтойка Sunne 37-63-EA, за екрани 37"-63", VESA до 800x400, до 60kg
http://obiavidnes.com/obiava/85258/ctoyka-sunne-37-63-ea

Черен шнауцер от клубен развъдник "Родопа планина"
Родиха ни се 8 прекрасни кученца от двата пола.
Наличните кученца са изложбен (шоу) клас, но са и отлични домашни любимци.
На промоция са. Майката и бащата са фаворити на нашият развъдник
и имат всички възможни за годините си титли - Гранд шампиони на България,
Балкански и Клубни шампиони. Ще се радваме кученцата да отидат в добър дом
и да поддържаме връзка след това. Ще получите кученце с клубно РОДОСЛОВИЕ,
ваксини, чип, паспорт и т.н.. Отгледани са в домът ни, с 3,5г. дете и
сред природата на Родопа планина.
Развъдникът е регистриран в FCI - международната федерация по кинология.
Моля, проверете за нас в сайта им, не сме фабрика или вносители.
За информация - http://rodopamountain.com/bg
http://obiavidnes.com/obiava/85257/cheren-shnaucer-ot-kluben-razvydnik-rodopa-planina

Cтойка Sunne 37-63-ET
Cтойка Sunne 37-63-ET, за екрани 37"-63", VESA до 800x400, до 75kg
http://obiavidnes.com/obiava/85256/ctoyka-sunne-37-63-et

Cтойка Sunne LCD-A501K
Cтойка Sunne LCD-A501K, за екрани 10"-32", VESA до 200x200, до 30kg
http://obiavidnes.com/obiava/85255/ctoyka-sunne-lcd-a501k

Cтойка Sunne LCD-A502K
Cтойка Sunne LCD-A502K, за екрани 17"-37", VESA до 200x200, до 30kg
http://obiavidnes.com/obiava/85254/ctoyka-sunne-lcd-a502k
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Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-Studio I-Pro
Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe 3DKoev-Studio I-Pro Най
изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM 0882870171 http://superpc.site11/
com https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/85253/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/85252/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/85250/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/85251/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/85249/video-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientsk

Cтойка Sunne LCD-A503K
Cтойка Sunne LCD-A503K, за екрани 10"-32", VESA до 200x200, до 30kg
http://obiavidnes.com/obiava/85248/ctoyka-sunne-lcd-a503k

Cтойка Sunne PL-C6
Cтойка Sunne PL-C6, за екрани 37"-63", VESA до 800x400, до 75kg
http://obiavidnes.com/obiava/85247/ctoyka-sunne-pl-c6

Строителни работници за Чехия
Работни позиции в сферата на строителството за Чехия:
-общи работници-4 евро/час.
-арматуристи-5 евро/час.
-зидаро-мазачи-6евро/час.
-изолация-9евро /квадрат.
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-фаянс,теракот,шпакловки,гипсокартон-6евро/час.
Заплата 1100-1300евро в зависимост от позицията.
Седмичен аванс,ТД,осигуровки,квартира.Заминаване групово или индивидуално.За ваше спокойствие и сигурност с наш
транспорт Ви извозваме от София до работодателя в Чехия. Тел. за контакт: вива ком : 0879 502 330 , глобул :0892 360
083 , скайп : europa_trans
http://obiavidnes.com/obiava/85246/stroitelni-rabotnici-za-chehiya

Cтойка Sunne PL-C72
Cтойка Sunne PL-C72, за екрани 26"-47", VESA до 400x400, до 50kg
http://obiavidnes.com/obiava/85245/ctoyka-sunne-pl-c72

Cтойка Sunne PRO4S
Cтойка Sunne PRO4S, за 4 монитора до 24", до 9kg (на монитор)
http://obiavidnes.com/obiava/85244/ctoyka-sunne-pro4s

Cтойка за под Sunne S11
Cтойка за под Sunne S11, за екрани 37"-60", до 40kg
http://obiavidnes.com/obiava/85243/ctoyka-za-pod-sunne-s11

lady-fashion.ovo.bg -онлайн магазин за модни аксесоари
Всяка жена желае да бъде красива и желана! Екипът на Fashion Accessories се старае да задоволи всяко едно желание на
дамите, отговаряйки и на модните тенденции. Разполагаме с разнообразие от масова и позлатена бижутерия, чанти и
портфейли на български и чужди производители, аксесоари за коса, шапки, шалове, ръкавици и яки, колани и слънчеви
очила.
http://obiavidnes.com/obiava/85242/lady-fashionovobg--onlayn-magazin-za-modni-aksesoari

велинград хотели
Почивка във Велинград. Хотели Всички оферти за спа хотели във велинград. Промо пакети. Топ цена
http://obiavidnes.com/obiava/85241/velingrad-hoteli

Cтойка за таван Sunne PL-C6D
Cтойка за таван Sunne PL-C6D, за два екрана 37"-63", VESA до 800x400, до 150kg
http://obiavidnes.com/obiava/85240/ctoyka-za-tavan-sunne-pl-c6d

Стойка Sunne 23-42-LED
Стойка Sunne 23-42-LED, за екрани 23"-42", VESA до 400x400, до 50kg
http://obiavidnes.com/obiava/85239/stoyka-sunne-23-42-led

Стойка Sunne PRO2L
Стойка Sunne PRO2L, два монитора до 24", VESA до 100x100, до 9kg (на монитор)
http://obiavidnes.com/obiava/85238/stoyka-sunne-pro2l

Бригади от професионалисти извършват всякакви строителни услуги
Бригади с дългогодишен опит в областта на строителството извършват всякакви строителни услуги и жилищни (
домашни ) ремонти :
- груб строеж и зидария
- къртене и извозване
- вътрешни и външни топлоизолации
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- машинна мазилка и замазка , маш . боядисване
- хидроизолации
- гипсокартон ,окачени тавани , преградни стени
- скрито осветление , разчупени тавани ( на различни нива ) и др.
- усвояване на тераси и всякакви преустройства
- всякакви обръщания на ъгли на врати и прозорци
- шпакловка със сатен гипс , латекс
- всякакви декоративни мазилки
- поставяне на теракот , фаянс и гранитогрес
- облицовка с всички видове камък
- Ел. инсталации , ОиВ , ВиК , и други .
Безплатен оглед и консултации , оферта , договор , професинализъм , коректност , кратки срокове . Тел. за контакт 0878 78 23 88 - Антон Стоянов .
http://obiavidnes.com/obiava/85237/brigadi-ot-profesionalisti-izvyrshvat-vsyakakvi-stroitelni-uslugi

Курсове за шести клас на Родина
Подготвителни курсове и уроци за 6 клас от Родина!
РОДИНА – България организира курсове за подготовка на шестокласници.
Изберете курсовете за 6 клас на Родина:
• Български език и Литература (БЕЛ)
• Математика
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (два предмета)
• І вноска: 395 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 395 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 395 лв. – до 20 февруари
Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/85236/kursove-za-shesti-klas-na-rodina

Курсове за седми клас на Родина
Подготвителни курсове и уроци за кандидатстване след 7 клас от Родина!
РОДИНА – България организира курсове за подготовка на седмокласници.
Изберете курсовете за 7 клас на Родина:
• Български език и Литература (БЕЛ)
• Математика
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
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НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди изпитите след 7 клас.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (два предмета)
• І вноска: 395 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 395 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 395 лв. – до 20 февруари
Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/85235/kursove-za-sedmi-klas-na-rodina

Подготовка за матура на Родина!
Подготвителни курсове и уроци за МАТУРА от Родина!
РОДИНА – България организира курсове за подготовка за матура.
Изберете курсовете за матура на Родина:
• Български език и Литература
• Математика
• География
• История
• Биология
• Химия
• Английски език
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди МАТУРИТЕ.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (стандартни предмети)
• І вноска: 285 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 285 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 285 лв. – до 20 февруари
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (Химия, Биология, Английски език)
• І вноска: 310 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 310 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 310 лв. – до 20 февруари
Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/85234/podgotovka-za-matura-na-rodina
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Курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ на Родина!
Подготвителни курсове и уроци за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ
РОДИНА – България организира кандидатстудентски курсове за всички университети.
Изберете курсовете за кандидат-студенти на Родина:
• Български език и Литература
• Математика
• География
• История
• Биология
• Химия
• Английски език
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди кандидатстудентските изпити и
МАТУРАТА.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (стандартни предмети)
• І вноска: 285 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 285 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 285 лв. – до 20 февруари
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (Химия, Биология, Английски език)
• І вноска: 310 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 310 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 310 лв. – до 20 февруари
Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/85233/kursove-za-kandidat-studenti-na-rodina

Маркови дрехи на едро , зарежда магазини 0886378957
Маркови и дизайнерски дрехи, ишлемета, мъжко и дамско - дънки, панталони, блузи, ризи, тениски, поли. рокли,
суитчери,пуловер и,якета,палта, потници, голямо разнообразие от марки и модели, супер качество и цени на едро,
зарежда магазини -0886378957
http://obiavidnes.com/obiava/85232/markovi-drehi-na-edro---zarejda-magazini-0886378957

Стойка Sunne S13
Стойка Sunne S13, за екрани 32"-60", VESA до 600x400, до 50kgs
http://obiavidnes.com/obiava/85231/stoyka-sunne-s13

3.5" (8.89 cm) LG Optimus L40 D160 Smartphone
3.5" (8.89 cm) LG Optimus L40 D160 Smartphone, Черен, HVGA сензорен екран, двуядрен Qualcomm MSM8210, 1.2GHz, 512
MB RAM, 4 GB up to 32GB, 802.11b.g.n, 3MP Camera, Android 4.4 KitKat, 2г. гаранция
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http://obiavidnes.com/obiava/85230/35-889-cm-lg-optimus-l40-d160-smartphone

4.7" (11.94 cm) LG G2 Mini
4.7" (11.94 cm) LG G2 Mini, Бял, D620R Smartphone, QHD Сензорен дисплей IPS LCD, 1.2 GHz Quad Core, 1GB RAM, 8GB
eMMC up to 32 GB, 8MP Camera, 802.11 b/g/n, Android 4.4 KitKat,
http://obiavidnes.com/obiava/85229/47-1194-cm-lg-g2-mini

4.7" (11.94 cm) LG G2 Mini
4.7" (11.94 cm) LG G2 Mini, Черен, D620R Smartphone, QHD Сензорен дисплей IPS LCD, 1.2 GHz Quad Core, 1GB RAM, 8GB
eMMC up to 32 GB, 8MP Camera, 802.11 b/g/n, Android 4.4 KitKat,
http://obiavidnes.com/obiava/85228/47-1194-cm-lg-g2-mini

Шперплат за кофраж и ОСБ плоскости от вносител
http://obiavidnes.com/obiava/85227/shperplat-za-kofraj-i-osb-ploskosti-ot-vnositel

Шперплат за кофраж и ОСБ плоскости от вносител
http://obiavidnes.com/obiava/85226/shperplat-za-kofraj-i-osb-ploskosti-ot-vnositel

Шперплат за кофраж и ОСБ плоскости от вносител
http://obiavidnes.com/obiava/85225/shperplat-za-kofraj-i-osb-ploskosti-ot-vnositel

Шперплат за кофраж и ОСБ плоскости от вносител
http://obiavidnes.com/obiava/85224/shperplat-za-kofraj-i-osb-ploskosti-ot-vnositel

Шперплат за кофраж и ОСБ плоскости от вносител
http://obiavidnes.com/obiava/85223/shperplat-za-kofraj-i-osb-ploskosti-ot-vnositel

5.0" (12.70 cm) LG Optimus L80 D373 Smartphone
5.0" (12.70 cm) LG Optimus L80 D373 Smartphone, Черен, IPS Touch Display, двуядрен MSM8210 Qualcomm Snapdragon 200
1.2 GHz, 1GB, 4GB (eMMC)/microSD, up to 32GB, Wi-Fi 802.11 b/g/n, 8MP Camera 3,28x2,4Mpx, Android 4.4 KitKat, 2г.
гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/85222/50-1270-cm-lg-optimus-l80-d373-smartphone

ДАРСОНВАЛ
ДАРСОНВАЛ
Предназначен както за професионална употреба от козметични салони, така и за домашно ползване
Характеристики:
Апаратът включва 4 приставки (електрода), които се подменят в зависимост от мястото на третиране.
Интензитетът на работа може да се променя според чувствителността на кожата.
Дарсонвализацията е лечебен метод.
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Чрез нея се получава дразнене на нервните окончания и на нервните апарати в кожата и по рефлекторен
път се причинява кратко свиване на кръвоносните съдове, последвано от продължителното им разширение и засилване на
притока на кръв в кожата,
което води до подобряване на обмяната на веществата в нея. Токът на Дарсонвала намалява възбудимостта на нервните
окончания в кожата,
които възприемат болката и има обезболяващ ефект. В резултат на всичко това тонусът на кожата и подлежащите
тъкани се повишава,
увеличава се еластичността на кожата и на стените на кожните съдове, подобрява се дейността на мастните жлези.
Високочестотният ток,
действа антисептично на кожата, т.е. унищожава бактериите, които могат да предизвикат възпаления,
облекчава самите възпаления и стимулира кръвообращението на кожата. Резултатът е по-свежа, по-чиста и
по-тонизирана кожа.
Процедурите с дарсонвал трябва да бъдат част от всяко почистване на кожата.
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/85221/darsonval

Имот в село Дропла
Имот в село Дропла община Руен с площ 21.931дка.Цена по договаряне
http://obiavidnes.com/obiava/85220/imot-v-selo-dropla

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”.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/85219/vibropleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

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,
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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/85218/peynt-roler--komplekt-valyaci-za-byrzo-boyadisvane

Целутрон Редукция на мастна тъкан, Повдигане на бюста, Физиотерапия и Лифтинг
Целутрон Редукция на мастна тъкан, Повдигане на бюста, Физиотерапия и Лифтинг
ЦЕЛУТРОН ЗА ОТСЛАБВАНЕ, Редукция на мастна тъкан, Повдигане на бюста, Физиотерапия и Лифтинг
ЦЕЛУТРОН ЗА УСКОРЯВАНЕ НА МЕТАБОЛИЗМА И РЕДУЦИРАНЕ НА ТЕЛЕСНИТЕ МАЗНИНИ !
Основни функции и режими на работа :
F1 Мускулен масаж, релакс и Физиотерапия:
F2 Тонизиране
F3 Стимулация на кръвната и лимфната циркулация – при уморени крака, варикозни вени, целулит и след липосукция
F4 Редуциране на теглото и стягане на тъканите
Изборът на времетраене на процедурата може да бъде направен ръчно – 20 до 30 минути за максимална ефективност.
Апаратът за ускоряване на метаболизма и редукция на телесните мазнини е устройство създадено с методите на
съвременната медицина, с активно използване на последните научни изследвания в областта на медицината,
физиотерапията и козметиката, с отчитане на биологичното и физиологично взаимодействие между мазинините и
мускулната тъкан в човешкото тяло и биохимията на човешкият организъм.
Действието на уреда използва нормалните принципи на функциониране на човешкото тяло; крайната цел е да се
постигне естествено ускоряване на метаболизма, в пълно съответствие с природата на организма, използвайки само
естествените процеси в тялото. Създаването на това устройство е резултат от дългогодишни тестове, опити и
анализи, правени от водещи специалисти в съответните области.
Използваната технология, базирана на микропроцесорна основа, дава възможност за прецизно действие в проблемните
зони без, или с минимум странични въздействия. Уредът обединява няколко режима на работа, на база на
усъвършенстваните през хилядолетията методи на акупунктурата, предназначени за решаване на различни телесни
проблеми – наднормено тегло, забавена обмяна на веществата, детренираност на отделни мускулни групи, липса на
еластичност на кръвоносните съдове и като цяло – липса на тонус; апаратът предлага комплексно решение за всички
тези проблеми с методите на акупунктурата, физиотерапията и масажът.
Модел: GS-14 -2011
Гаранция - 12 месеца. Сертификация: CE, RoHS, CQCЦена: 650 лв.
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За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/85217/celutron-redukciya-na-mastna-tykan-povdigane-na-byusta-fizioterapiya-i-lifting

Чехия , работни позиции
Мъже и жени до 55 год. за работа в Чехия
1. Пекарни „Magdalenske Mre
http://obiavidnes.com/obiava/85216/chehiya--rabotni-pozicii

5.5" (13.97 cm) LG G3 D855 Smartphone
5.5" (13.97 cm) LG G3 D855 Smartphone, Бял, True HD-IPS touchscreen, четириядрен Qualcomm MSM8974AC Quard 2.45Ghz,
2GB RAM, 16GB eMMC, Micro SD (up to 128GB),Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 4G, 13MP Camera 2.1MP, Android 4.4 KitKat, 2г.
гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/85215/55-1397-cm-lg-g3-d855-smartphone

5.5" (13.97 cm) LG G3 D855 Smartphone
5.5" (13.97 cm) LG G3 D855 Smartphone, сензорен мултитъч IPS екран, четириядрен Qualcomm MSM8974AC 2.45 GHz, 2GB
RAM, 32GB (+microSD слот), WiFi 802.11ac, 13&2.1 Mpix Camera, Android 4.4, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/85214/55-1397-cm-lg-g3-d855-smartphone

5.5" (13.97 cm) LG G3 D855 Smartphone
5.5" (13.97 cm) LG G3 D855 Smartphone, Титании, True HD-IPS touchscreen, четириядрен Qualcomm MSM8974AC Quard
2.45Ghz, 2GB RAM, 16GB eMMC, Micro SD (up to 128GB),Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 4G, 13MP Camera 2.1MP, Android 4.4
KitKat, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/85213/55-1397-cm-lg-g3-d855-smartphone

7" (17.78 cm) Privileg MT-D78
7" (17.78 cm) Privileg MT-D78, ТВ тунер, сензорен мулти-тъч LED екран, TCC 8923 1GHz, 1GB DDR3 RAM, 8GB Flash
памет (microSD слот), miniHDMI, 802.11n, 2x camera, Android 4.0.3
http://obiavidnes.com/obiava/85212/7-1778-cm-privileg-mt-d78

Vivotek FD8361 куполна камера
Vivotek FD8361 куполна камера, 2MP, обектив 3-9mm, IR осветеност до 20м.
http://obiavidnes.com/obiava/85211/vivotek-fd8361-kupolna-kamera

Vivotek FD8372 водоустойчива мрежова камера
Vivotek FD8372 водоустойчива мрежова камера, 5MP, обектив 3.6-9mm, IR осветеност до 20м.
http://obiavidnes.com/obiava/85210/vivotek-fd8372-vodoustoychiva-mrejova-kamera

Vivotek FE8171V куполна 360° камера
Vivotek FE8171V куполна 360° камера, 3.1MP, обектив 1.27mm
http://obiavidnes.com/obiava/85209/vivotek-fe8171v-kupolna-360-kamera

Vivotek FE8172 куполна 360° камера
Vivotek FE8172 куполна 360° камера, 5MP, обектив 1.05mm
http://obiavidnes.com/obiava/85208/vivotek-fe8172-kupolna-360-kamera
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Макси Велинград - Парк Хотел и Спа
Разположен в сърцето на Родопите, петзвездният спа хотел MAXI Велинград предлага уют и релакс сред красивата
българска природа. Естественият боров парк около комплекса допринася за спокойствието и пълноценната почивка на
гостите.
Лечебните минерални извори с доказани качества са второто предимство на комплекса. Спа хотел MAXI Велинград е
единственият в града, който се захранва от два водо-източника. Единят от тях е предназначен за лечение, а другият- за
пиене.
http://obiavidnes.com/obiava/85207/maksi-velingrad---park-hotel-i-spa

Vivotek IP8130 мрежова камера
Vivotek IP8130 мрежова камера, 1MP, обектив 3.6mm
http://obiavidnes.com/obiava/85206/vivotek-ip8130-mrejova-kamera

Vivotek IP8131 мрежова камера
Vivotek IP8131 мрежова камера, 1MP, обектив 3.6mm, IR осветеност до 6м.
http://obiavidnes.com/obiava/85205/vivotek-ip8131-mrejova-kamera

Vivotek IP8133W мрежова камера
Vivotek IP8133W мрежова камера, WiFi 802.11n, 1MP, обектив 3.45mm, IR осветление
http://obiavidnes.com/obiava/85204/vivotek-ip8133w-mrejova-kamera

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)
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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/85203/tyrgovsko-pravo---pokupko---prodajba-na-firmi-sys-zadyljeniya-predlagame-perfekt

Vivotek IP8133 мрежова камера
Vivotek IP8133 мрежова камера, 1MP, обектив 3.45mm, IR осветление
http://obiavidnes.com/obiava/85202/vivotek-ip8133-mrejova-kamera

Vivotek IP8152 мрежова камера
Vivotek IP8152 мрежова камера, 1.3MP, обектив 3.3-12mm
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http://obiavidnes.com/obiava/85201/vivotek-ip8152-mrejova-kamera

Vivotek IP8172 мрежова камера
Vivotek IP8172 мрежова камера, 5MP, обектив 2.8 -12mm
http://obiavidnes.com/obiava/85200/vivotek-ip8172-mrejova-kamera

хотел Плаза
Хотели в град Пловдив, нощувки, бизнес туризъм
http://obiavidnes.com/obiava/85199/hotel-plaza

Vivotek IP8335H мрежова камера
Vivotek IP8335H мрежова камера, 1MP, обектив 3-9mm, IR осветеност до 20м.
http://obiavidnes.com/obiava/85198/vivotek-ip8335h-mrejova-kamera

Vivotek IP8372 водоустойчива мрежова камера
Vivotek IP8372 водоустойчива мрежова камера, 5MP, обектив 3.79-9mm, IR осветеност до 30м.
http://obiavidnes.com/obiava/85197/vivotek-ip8372-vodoustoychiva-mrejova-kamera

Vivotek MD7530 куполна камера
Vivotek MD7530 куполна камера, VGA, обектив 2.8mm
http://obiavidnes.com/obiava/85196/vivotek-md7530-kupolna-kamera

Vivotek MD7560 куполна камера
Vivotek MD7560 куполна камера, 2MP, обектив 2.8mm
http://obiavidnes.com/obiava/85195/vivotek-md7560-kupolna-kamera

Vivotek PD8136 управляема мрежова камера
Vivotek PD8136 управляема мрежова камера, 720p HD, обектив 3.6mm
http://obiavidnes.com/obiava/85194/vivotek-pd8136-upravlyaema-mrejova-kamera

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ , ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА- БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без комисион и посредници в България.Складове за сортиране на
плодове,за птомишлени 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,за
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 за бързото преодоляване на
езиковата бариера.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ на автобуса и НАСТАНЯВАНЕ директно при работодателя.
РАБОТИМ БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ И КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ! За информация и записване сме на вашите услуги всеки ден
от 8 до 19 часа само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/85193/rabota-v-chehiya-za-myje--jeni-i-semeystva--bez-komision-v-bylgariya

ЧЕХИЯ-ЛЕГАЛНА РАБОТА ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА БЕЗ КОМИСИОН В
БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без комисион и посредници в България.Складове за сортиране на
плодове,за птомишлени 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,за
перални,печатници,европалети,бирена
фабрика.Селско
стопанство.Строителство-всички
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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 за бързото преодоляване на
езиковата бариера.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ на автобуса и НАСТАНЯВАНЕ директно при работодателя.
РАБОТИМ БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ И КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ! За информация и записване сме на вашите услуги всеки ден
от 8 до 19 часа само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/85192/chehiya-legalna-rabota-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

ЧЕХИЯ-ЛЕГАЛНА РАБОТА ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА БЕЗ КОМИСИОН В
БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без комисион и посредници в България.Складове за сортиране на
плодове,за птомишлени 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,за
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 за бързото преодоляване на
езиковата бариера.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ на автобуса и НАСТАНЯВАНЕ директно при работодателя.
РАБОТИМ БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ И КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ! За информация и записване сме на вашите услуги всеки ден
от 8 до 19 часа само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/85191/chehiya-legalna-rabota-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

ЧЕХИЯ-ВСЯКАКЪВ ВИД РАБОТА ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА - БЕЗ КОМИСИОН И
ПОСРЕДНИЦИ В БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без комисион и посредници в България.Складове за сортиране на
плодове,за птомишлени 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,за
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 за бързото преодоляване на
езиковата бариера.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ на автобуса и НАСТАНЯВАНЕ директно при работодателя.
РАБОТИМ БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ И КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ! За информация и записване сме на вашите услуги всеки ден
от 8 до 19 часа само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/85190/chehiya-vsyakakyv-vid-rabota-za-myjejeni-i-semeystva---bez-komision-i-posrednici-v

ЧЕХИЯ-ВСЯКАКЪВ ВИД РАБОТА ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА - БЕЗ КОМИСИОН И
ПОСРЕДНИЦИ В БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без комисион и посредници в България.Складове за сортиране на
плодове,за птомишлени 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,за
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 за бързото преодоляване на
езиковата бариера.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ на автобуса и НАСТАНЯВАНЕ директно при работодателя.
РАБОТИМ БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ И КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ! За информация и записване сме на вашите услуги всеки ден
от 8 до 19 часа само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/85189/chehiya-vsyakakyv-vid-rabota-za-myjejeni-i-semeystva---bez-komision-i-posrednici-v

ЧЕХИЯ-ВСЯКАКЪВ ВИД РАБОТА ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА - БЕЗ КОМИСИОН И
ПОСРЕДНИЦИ В БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без комисион и посредници в България.Складове за сортиране на
плодове,за птомишлени 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,за
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
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1200 евро.НЕ Е НУЖНО ЗНАНИЕ НА ЕЗИК.Чешкият език е славянски,което благоприятства за бързото преодоляване на
езиковата бариера.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ на автобуса и НАСТАНЯВАНЕ директно при работодателя.
РАБОТИМ БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ И КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ! За информация и записване сме на вашите услуги всеки ден
от 8 до 19 часа само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/85188/chehiya-vsyakakyv-vid-rabota-za-myjejeni-i-semeystva---bez-komision-i-posrednici-v

СИГУРНА РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА - БЕЗ КОМИСИОН В
БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без комисион и посредници в България.Складове за сортиране на
плодове,за птомишлени 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,за
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 за бързото преодоляване на
езиковата бариера.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ на автобуса и НАСТАНЯВАНЕ директно при работодателя.
РАБОТИМ БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ И КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ! За информация и записване сме на вашите услуги всеки ден
от 8 до 19 часа само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/85187/sigurna-rabota-v-chehiya-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 комисион и посредници в България.Складове за сортиране на
плодове,за птомишлени 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,за
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 за бързото преодоляване на
езиковата бариера.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ на автобуса и НАСТАНЯВАНЕ директно при работодателя.
РАБОТИМ БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ И КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ! За информация и записване сме на вашите услуги всеки ден
от 8 до 19 часа само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/85186/sigurna-rabota-v-chehiya-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 комисион и посредници в България.Складове за сортиране на
плодове,за птомишлени 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,за
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 за бързото преодоляване на
езиковата бариера.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ на автобуса и НАСТАНЯВАНЕ директно при работодателя.
РАБОТИМ БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ И КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ! За информация и записване сме на вашите услуги всеки ден
от 8 до 19 часа само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/85185/sigurna-rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva---bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ - ЗАМИНАВАНЕ ВЕДНАГА

БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ

Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без комисион и посредници в България.Складове за сортиране на
плодове,за птомишлени 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,за
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 за бързото преодоляване на
езиковата бариера.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ на автобуса и НАСТАНЯВАНЕ директно при работодателя.
РАБОТИМ БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ И КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ! За информация и записване сме на вашите услуги всеки ден
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от 8 до 19 часа само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/85184/rabota-v-chehiya----zaminavane-vednaga----bez--komision-v-bylgariya

ПРЕДЛАГАМЕ РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА БЕЗ КОМИСИОН В
БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без комисион и посредници в България.Складове за сортиране на
плодове,за птомишлени 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,за
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 за бързото преодоляване на
езиковата бариера.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ на автобуса и НАСТАНЯВАНЕ директно при работодателя.
РАБОТИМ БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ И КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ! За информация и записване сме на вашите услуги всеки ден
от 8 до 19 часа само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/85183/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 комисион и посредници в България.Складове за сортиране на
плодове,за птомишлени 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,за
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 за бързото преодоляване на
езиковата бариера.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ на автобуса и НАСТАНЯВАНЕ директно при работодателя.
РАБОТИМ БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ И КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ! За информация и записване сме на вашите услуги всеки ден
от 8 до 19 часа само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/85182/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 комисион и посредници в България.Складове за сортиране на
плодове,за птомишлени 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,за
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 за бързото преодоляване на
езиковата бариера.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ на автобуса и НАСТАНЯВАНЕ директно при работодателя.
РАБОТИМ БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ И КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ! За информация и записване сме на вашите услуги всеки ден
от 8 до 19 часа само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/85181/predlagame-rabota-v-chehiya-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 комисион и посредници в България.Складове за сортиране на
плодове,за птомишлени 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,за
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 за бързото преодоляване на
езиковата бариера.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ на автобуса и НАСТАНЯВАНЕ директно при работодателя.
РАБОТИМ БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ И КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ! За информация и записване сме на вашите услуги всеки ден
от 8 до 19 часа само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/85180/chehiya-vsyakakyv-vid-rabota-bez-komision-v-bylgariya
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ЧЕХИЯ-ВСЯКАКЪВ ВИД РАБОТА БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без комисион и посредници в България.Складове за сортиране на
плодове,за птомишлени 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,за
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 за бързото преодоляване на
езиковата бариера.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ на автобуса и НАСТАНЯВАНЕ директно при работодателя.
РАБОТИМ БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ И КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ! За информация и записване сме на вашите услуги всеки ден
от 8 до 19 часа само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/85179/chehiya-vsyakakyv-vid-rabota-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ , ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА- БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без комисион и посредници в България.Складове за сортиране на
плодове,за птомишлени 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,за
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 за бързото преодоляване на
езиковата бариера.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ на автобуса и НАСТАНЯВАНЕ директно при работодателя.
РАБОТИМ БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ И КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ! За информация и записване сме на вашите услуги всеки ден
от 8 до 19 часа само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/85178/rabota-v-chehiya-za-myje--jeni-i-semeystva--bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ , ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА- БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без комисион и посредници в България.Складове за сортиране на
плодове,за птомишлени 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,за
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 за бързото преодоляване на
езиковата бариера.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ на автобуса и НАСТАНЯВАНЕ директно при работодателя.
РАБОТИМ БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ И КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ! За информация и записване сме на вашите услуги всеки ден
от 8 до 19 часа само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/85177/rabota-v-chehiya-za-myje--jeni-i-semeystva--bez-komision-v-bylgariya

ЧЕХИЯ-ЛЕГАЛНА РАБОТА ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА БЕЗ КОМИСИОН В
БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без комисион и посредници в България.Складове за сортиране на
плодове,за птомишлени 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,за
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 за бързото преодоляване на
езиковата бариера.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ на автобуса и НАСТАНЯВАНЕ директно при работодателя.
РАБОТИМ БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ И КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ! За информация и записване сме на вашите услуги всеки ден
от 8 до 19 часа само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/85176/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 комисион и посредници в България.Складове за сортиране на
плодове,за птомишлени 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,за
перални,печатници,европалети,бирена
фабрика.Селско
стопанство.Строителство-всички

Страница 33/72

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

03.08.2014

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 за бързото преодоляване на
езиковата бариера.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ на автобуса и НАСТАНЯВАНЕ директно при работодателя.
РАБОТИМ БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ И КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ! За информация и записване сме на вашите услуги всеки ден
от 8 до 19 часа само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/85175/rabota-v-chehiya----zaminavane-vednaga----bez--komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ - ЗАМИНАВАНЕ ВЕДНАГА

БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ

Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без комисион и посредници в България.Складове за сортиране на
плодове,за птомишлени 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,за
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 за бързото преодоляване на
езиковата бариера.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ на автобуса и НАСТАНЯВАНЕ директно при работодателя.
РАБОТИМ БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ И КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ! За информация и записване сме на вашите услуги всеки ден
от 8 до 19 часа само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/85174/rabota-v-chehiya----zaminavane-vednaga----bez--komision-v-bylgariya

ПРЕДЛАГАМЕ РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА БЕЗ КОМИСИОН В
БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без комисион и посредници в България.Складове за сортиране на
плодове,за птомишлени 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,за
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 за бързото преодоляване на
езиковата бариера.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ на автобуса и НАСТАНЯВАНЕ директно при работодателя.
РАБОТИМ БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ И КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ! За информация и записване сме на вашите услуги всеки ден
от 8 до 19 часа само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/85173/predlagame-rabota-v-chehiya-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 комисион и посредници в България.Складове за сортиране на
плодове,за птомишлени 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,за
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 за бързото преодоляване на
езиковата бариера.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ на автобуса и НАСТАНЯВАНЕ директно при работодателя.
РАБОТИМ БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ И КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ! За информация и записване сме на вашите услуги всеки ден
от 8 до 19 часа само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/85172/chehiya-vsyakakyv-vid-rabota-bez-komision-v-bylgariya

Vivotek PT7135 мрежова камера
Vivotek PT7135 мрежова камера, VGA, обектив 4mm
http://obiavidnes.com/obiava/85171/vivotek-pt7135-mrejova-kamera

Vivotek PT7137 мрежова камера с WiFi
Vivotek PT7137 мрежова камера с WiFi, VGA, обектив 4mm
http://obiavidnes.com/obiava/85170/vivotek-pt7137-mrejova-kamera-s-wifi
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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/85169/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Vivotek PT8133W мрежова камера с WiFi
Vivotek PT8133W мрежова камера с WiFi, 1MP, обектив 3.6mm
http://obiavidnes.com/obiava/85168/vivotek-pt8133w-mrejova-kamera-s-wifi

Водоустойчив шперплат за кофраж директен вносител
http://obiavidnes.com/obiava/85167/vodoustoychiv-shperplat-za-kofraj-direkten-vnositel

Водоустойчив шперплат за кофраж директен вносител
http://obiavidnes.com/obiava/85166/vodoustoychiv-shperplat-za-kofraj-direkten-vnositel

Водоустойчив шперплат за кофраж директен вносител
http://obiavidnes.com/obiava/85165/vodoustoychiv-shperplat-za-kofraj-direkten-vnositel

Превод, заверка и легализация на документи от/за чужбина
БЪРЗИ преводачески услуги от и на английски, немски, френски, руски, италиански, испански, гръцки, турски, румънски,
сръбски, хърватски... и още 30 езика! Заверки и ЛЕГАЛИЗАЦИЯ на дипломи, академични справки, нотариални актове,
удостоверения от НАП и НОИ, медицински документи, свидетелства за съдимост, съдебни решения и други във всички
държавни институции и чуждестранни посолства в Република България. Отлично качество на конкурентни цени!
гр. София, бул. Васил Левски 1Б
тел: 02 49 00 756
моб.тел.: 0895 60 71 50
E - mail: sofia@nov-vek.org
Уеб страница: www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/85164/prevod-zaverka-i-legalizaciya-na-dokumenti-otza-chujbina

Vivotek PT8133 управляема мрежова камера
Vivotek PT8133 управляема мрежова камера, 1MP, обектив 3.6mm
http://obiavidnes.com/obiava/85163/vivotek-pt8133-upravlyaema-mrejova-kamera

Vivotek PZ8121 мрежова камера
Vivotek PZ8121 мрежова камера, 0.4MP, обектив 4.2 - 42mm
http://obiavidnes.com/obiava/85162/vivotek-pz8121-mrejova-kamera
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Имот в село Средна махала
Имот в село Средна махала община Руен облас Бургас с площ 4.548 дка.Цена по договаряне
http://obiavidnes.com/obiava/85161/imot-v-selo-sredna-mahala

ghealthmassage.com-терапевт
За здраве и добро психическо и физическо състояние, посетете ghealthmassage.com и се използвайте някоя от масажни
процедури за да се отпуснете и да настроите ритъма си на живот, а сега и специалната ни ароматерапия.
http://obiavidnes.com/obiava/85160/ghealthmassagecom-terapevt

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/85159/mashina-za-hrupkavi-kartofeni-spirali-spiral-potato-slicer

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
http://obiavidnes.com/obiava/85158/vulkanichni-kamyni

Кенгуру Кийпър органайзер за дамска чанта
Кенгуру Кийпър органайзер за дамска чанта
Подредете чантата си за секунди с Кenguru Кiipur:
Как ще ви помогне Кенгуру Кийпър?

Страница 36/72

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

03.08.2014

събира над 70 предмета
модерен и стилен дизайн
получавате два различни размера, които можете да ползвате отделно или един в друг
подходящ за всеки тип чанта
за повече място в средата може да го обърнете с джобовете навън
смяната на чантите става за секунди
идеален подарък за всяка жена
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/85157/kenguru-kiypyr-organayzer-za-damska-chanta

Найсер Дайсер Кухненско ренде - помощник на всяка домакиня
Найсер Дайсер Кухненско ренде - помощник на всяка домакиня
Имате желание да зарадвате съпругата си?
Ето имате шанс като закупите от нашият артикул -кухненско ренде.
Какви са преимуществата на кухненското ренде Найсер Дайсер Плюс?
С Найсер Дайсер работите без сълзи, без дразнене и миризми
Nicer Dicer Plus реже лесно, бързо и без усилия
Изпитвате задоволство от резултатите при всяко ползване на кухненското ренде.
Найсер Дайсер предпазва ръцете от порязване.
Безопасен за деца
Лесно режете всякакви видове плодове и зеленчуци с различни по големина форми.
Бързо и лесно нарязвате ситно зеленчуци, плодове, месо, сирене,.Може да се мие в миялна машина.Цена 59лв
1 Лесен и удобен за употреба от цялото семейство
2 Реже лесно, бързо и без усилия
3 Безопасен за деца
4 Предпазва ръцете от порязване
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/85156/nayser-dayser-kuhnensko-rende---pomoshtnik-na-vsyaka-domakinya

Vivotek SD8362E мрежова куполна PTZ камера
Vivotek SD8362E мрежова куполна PTZ камера, 1080p FULL HD, обектив 4.7 - 94mm
http://obiavidnes.com/obiava/85155/vivotek-sd8362e-mrejova-kupolna-ptz-kamera

Магнитна титаниева гривна
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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
http://obiavidnes.com/obiava/85154/magnitna-titanieva-grivna

Мрежа против насекоми с магнити
Мрежа против насекоми с магнити
за врати, с размери 100/210см.
Нов продукт на българският пазар, нашите мрежи са удобен и евтин начин да се предпазите от досадните насекоми през
лятото.
Благодарение на 18-те магнитни закопчалки, разположени на стратегически места, всички могат да влизат и излизат
свободно.
Магнитната лента се самозатваря след Вас, защитавайки дома Ви от насекоми. Мрежата е за дървени, пластмасови и
алуминиеви дограми.
4На дървени дограми се прикрепя с кабарчета, на пластмасови и алуминиеви дограми се закрепя с двустранно залепваща
лента(скоч).
Комплектът включва:
- Мрежа с размер 100 х 210 см
- Магнитна лента
- Кабарчета
-двустранно залепващи лепенки
-Цвят черен
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/85153/mreja-protiv-nasekomi-s-magniti

ТЪРГОВСКО ПРАВО - Покупко - Продажба на Фирми със Задължения. Предлагаме перфектно
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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

Страница 39/72

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

03.08.2014

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/85152/tyrgovsko-pravo---pokupko---prodajba-na-firmi-sys-zadyljeniya-predlagame-perfekt

Стойка за стена Sunne 42-70-LED
Стойка за стена Sunne 42-70-LED, за екрани 42"-70", VESA 200x200 до 800x800, до 50kg
http://obiavidnes.com/obiava/85151/stoyka-za-stena-sunne-42-70-led

Чехия-работни позиции
Мъже и жени до 55 год. за работа в Чехия
1.
Пекарни „Magdalenske Mre
http://obiavidnes.com/obiava/85150/chehiya-rabotni-pozicii

Чехия-работни позиции
Мъже и жени до 55 год. за работа в Чехия
1.
Пекарни „Magdalenske Mre
http://obiavidnes.com/obiava/85149/chehiya-rabotni-pozicii

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/85148/30-50-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.

Страница 40/72

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

03.08.2014

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/85147/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

Cтойка за стена Sunne PL-C7D. за два екрана 23"-42"
Cтойка за стена Sunne PL-C7D. за два екрана 23"-42", VESA до 400x200, до 150kg
http://obiavidnes.com/obiava/85146/ctoyka-za-stena-sunne-pl-c7d-za-dva-ekrana-23-42

Зарядно у-во за iPad
Зарядно у-во за iPad, Apple 12W USB Power Adapter
http://obiavidnes.com/obiava/85145/zaryadno-u-vo-za-ipad

Vivotek IP8336W мрежова камера с WiFi
Vivotek IP8336W мрежова камера с WiFi, 720p HD, обектив 3.6mm, IR осветеност до 5м.
http://obiavidnes.com/obiava/85144/vivotek-ip8336w-mrejova-kamera-s-wifi

Vivotek IP8362 мрежова камера
Vivotek IP8362 мрежова камера, 1080p FULL HD, обектив 3-9mm, IR осветеност до 20м.
http://obiavidnes.com/obiava/85143/vivotek-ip8362-mrejova-kamera

Vivotek SD8121 мрежова PTZ камера
Vivotek SD8121 мрежова PTZ камера, 480p SD, обектив 3.8 - 45.6mm
http://obiavidnes.com/obiava/85142/vivotek-sd8121-mrejova-ptz-kamera

Vivotek SD8323E мрежова PTZ камера
Vivotek SD8323E мрежова PTZ камера, 480p SD, обектив 3.4 - 122.4mm
http://obiavidnes.com/obiava/85141/vivotek-sd8323e-mrejova-ptz-kamera

Vivotek SD8326E мрежова PTZ камера
Vivotek SD8326E мрежова PTZ камера, 0.4MP
http://obiavidnes.com/obiava/85140/vivotek-sd8326e-mrejova-ptz-kamera

Vivotek SD8363E мрежова куполна PTZ камера
Vivotek SD8363E мрежова куполна PTZ камера, 1080p FULL HD, обектив 4.7 - 94mm
http://obiavidnes.com/obiava/85139/vivotek-sd8363e-mrejova-kupolna-ptz-kamera

Civilization V
Civilization V, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/85138/civilization-v

World of WarCraft: Cataclysm
World of WarCraft: Cataclysm, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/85137/world-of-warcraft-cataclysm
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Dragon's Dogma: Dark Arisen
Dragon's Dogma: Dark Arisen, за PlayStation 3
http://obiavidnes.com/obiava/85136/dragons-dogma-dark-arisen

мебели по поръчка враца монтана мездра ботевград софия
www.mebelikonforto.com
http://obiavidnes.com/obiava/85135/mebeli-po-porychka-vraca-montana-mezdra-botevgrad-sofiya

Forza Motorsport 3
Forza Motorsport 3, за XBOX360
http://obiavidnes.com/obiava/85134/forza-motorsport-3

Batman: Arkham City
Batman: Arkham City, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/85133/batman-arkham-city

42" (106.68 cm) LG 42LB679V
42" (106.68 cm) LG 42LB679V, 3D LED FULL HD, DVB-T2/C/S2, Motion Clarity Index 700Hz, WiFi, HDMI, USB
http://obiavidnes.com/obiava/85132/42-10668-cm-lg-42lb679v

42" (106.68 cm)
42" (106.68 cm), LG 42LB700V, 3D LED FULL HD, DVB-C/T2/S2, Motion Clarity Index 700Hz, WiFi, HDMI, USB
http://obiavidnes.com/obiava/85130/42-10668-cm

47" (119.38 cm) LG 47LB679V
47" (119.38 cm) LG 47LB679V, 3D LED FULL HD, DVB-T2/C/S2, Motion Clarity Index 700Hz, WiFi, USB
http://obiavidnes.com/obiava/85128/47-11938-cm-lg-47lb679v

47" (119.38 cm) LG 47LB700V
47" (119.38 cm) LG 47LB700V, 3D LED FULL HD, DVB-C/T2/S2, Motion Clarity Index 700Hz, WiFi, HDMI, USB
http://obiavidnes.com/obiava/85127/47-11938-cm-lg-47lb700v

49" (124.46 cm)
49" (124.46 cm), LG 49LB5500, FULL HD LED, DVB-C/T, Motion Clarity Index 100Hz, HDMI (MHL), USB, колонки
http://obiavidnes.com/obiava/85126/49-12446-cm

Вечерен курс по португалски език
Учебен център Орбис организира вечерен курс по португалски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1500 - 1800 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на португалски език.
Продължителност 50 часа, два пъти седмично (понеделник и сряда) от 18.30 до 20.30 часа. Цена 160 лв. Начало:
04.08.2014г
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
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Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/85125/vecheren-kurs-po-portugalski-ezik

Индивидуално обучение по унгарски език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по унгарски език в удобно за курсиста и за преподавателя време и с
подходяща интензивност по системите
"Hungaro Lingua" и "Hallo! Itt Magyarorszag!, всички нива. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи –
четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда лексика и граматика, необходими за съответната степен на владеене
на езика, и акцентира върху уменията за изразяване на унгарски език. Цена: 10 лева на учебен час
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/85124/individualno-obuchenie-po-ungarski-ezik

Курс по италиански език – B1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по италиански език, трето ниво. В процеса на обучение се развиват всички
езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Нивото е с продължителност 80 часа и се провежда два пъти в
седмицата – вторник и четвъртък от 18.30 до 20.30 часа. Цена: 250 лева. Начало: 09.09.2014г
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/85123/kurs-po-italianski-ezik--b1

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/85122/3d-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/85121/3d-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.
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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/85120/3d-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/85119/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

Съботен курс по италиански език за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по италиански език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Progetto Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1800-2000 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на италиански език.
Нивото е с продължителност 80 часа и се провежда веднъж седмично – събота от 10.30 до 13.30 часа. Цена: 250 лева.
Начало: 06.09.14г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/85118/syboten-kurs-po-italianski-ezik-za-nachinaeshti

50" (127 cm) LG 50LB561V
50" (127 cm) LG 50LB561V, FULL HD LED, DVB-C/T2/S2, Motion Clarity Index 100Hz, HDMI, USB
http://obiavidnes.com/obiava/85117/50-127-cm-lg-50lb561v

Входни и интериорни врати на склад
Фирма за врати Борман Комерс представя на вашето внимание ефектни от Полша, вътрешни врати, метални турски
входни врати, противопожарни врати, врати за панелни жилища, в съответствие на на високите евро- нормативи за
качество, съчетани с актуалните насоки в съвременния дизайн и атрактивни цени. Голямото разнообразие от мостри и
декори са рационално решение на високите изисквания на нашите клиенти. Компетентно помощ на нашите тътговски
представители, ще Ви осигури най-добрият избор на врата, отговарящи на всеки един вкус. Професионален и бърз
монтаж, извършен от с богат опит служители с дългогодишен опит и доказани умения в този бранш. Вратите
предлагани от Борман Комерс ще внесат уют във Вашето жилище и офис. За контакти.0888 148346 Мтел мобилен, в
офис Лозенец
0878 146904 Виваком мобилен,в офис Бели брези
0892 760711 Глобул мобилен
http://obiavidnes.com/obiava/85116/vhodni-i-interiorni-vrati-na-sklad

50" (127 cm)
50" (127 cm), LG 50LB650V, 3D LED FULL HD, DVB-C/T2/S2, Motion Clarity Index 500Hz, WiFi, HDMI, USB
http://obiavidnes.com/obiava/85115/50-127-cm

Страница 44/72

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

03.08.2014

Шперплат водоустойчив директен вносител --- WWW.SHPERPLAT.COM --Планет Строй 2008 ООД е директен вносител на
http://obiavidnes.com/obiava/85114/shperplat-vodoustoychiv-direkten-vnositel-----wwwshperplatcom----

Шперплат водоустойчив директен вносител --- WWW.SHPERPLAT.COM --Планет Строй 2008 ООД е директен вносител на
http://obiavidnes.com/obiava/85113/shperplat-vodoustoychiv-direkten-vnositel-----wwwshperplatcom----

Шперплат водоустойчив директен вносител --- WWW.SHPERPLAT.COM --Планет Строй 2008 ООД е директен вносител на
http://obiavidnes.com/obiava/85112/shperplat-vodoustoychiv-direkten-vnositel-----wwwshperplatcom----

Превод на документи от/на 30 езика
Преводаческа агенция Нов Век извършва качествени преводи на Английски, Немски, Турски, Гръцки, Португалски,
Френски, Италиански, Испански, Арабски, Китайски, Иврит и много други езици. Заверки на преводи на документи от
чужбина и ЛЕГАЛИЗАЦИЯ на актове за раждане, дипломи, академични справки, нотариални актове, медицински
документи, свидетелства за съдимост, съдебни решения и други във всички държавни институции и чуждестранни
посолства в Република България.
гр. София, бул. Васил Левски 1Б
тел: 02 49 00 756
моб.тел.: 0895 60 71 50
E - mail: sofia@nov-vek.org
Уеб страница: www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/85111/prevod-na-dokumenti-otna-30-ezika

50" (127 cm) LG 50LB671V
50" (127 cm) LG 50LB671V, 3D LED FULL HD, DVB-C/T2/S2, Motion Clarity Index 700Hz, WiFi, HDMI, USB
http://obiavidnes.com/obiava/85110/50-127-cm-lg-50lb671v

Natlife.net - Био и природни продукти
www.Natlife.net е амбициозен проект, който има за цел да помогне на българските потребители да изберат по-добрия
начин на живот. Уникалният подбор на Био и Природни продукти е направен от утвърдения специалист в областта на
приложните биотехнологии и биологично активните вeщества от растителен произход проф. Атанас Павлов дтн. Това
ни дава самочувствието да твърдим, че предлаганите от нас стоки са ефикасни, здравословни и с доказани произход и
качество.
http://obiavidnes.com/obiava/85109/natlifenet---bio-i-prirodni-produkti

55" (139.70 cm) LG 55LB700V
55" (139.70 cm) LG 55LB700V, 3D LED FULL HD, DVB-C/T2/S2, Motion Clarity Index 700Hz, WiFi, HDMI, USB
http://obiavidnes.com/obiava/85108/55-13970-cm-lg-55lb700v

55" (139.70 cm)
55" (139.70 cm), LG 55LB731V, 3D LED FULL HD, DVB-C/T2/S2, Motion Clarity Index 800Hz, WiFi, HDMI, USB
http://obiavidnes.com/obiava/85107/55-13970-cm
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**0882551735*** -фини шпакловки. -гипсова шпакловка. -латекс. -топлоизолация. -обръщане
покрай pvc д
0882551735
ФИНИ ШПАКЛОВКИ.
ГИПСОВА ШПАКЛОВКА.
ЛАТЕКС БЯЛ И ЦВЕТЕН.
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ.
ОБРЪЩАНЕ ПОКРАЙ PVC ДОГРАМА И ВРАТИ С ПОСТАВИЯНЕ НА ЛАЙСНИ ИЛИ ИЗМАЗВАНЕ.
ГИПСОВА МАЗИЛКА.
ПРЪСКАНА МАЗИЛКА.
МИНЕРАЛНА МАЗИЛКА.
ВЛАЧЕНА МАЗИЛКА.
ДРАСКАНА МАЗИЛКА.
И ДР.МАЗИЛКИ.
ЗАМАЗКИ.
ЗИДАРИЯ.
БЪРЗО,КОРЕКНО,КАЧЕСТВЕНО.
КАЧЕСВОТО СЕ ВИЖДА НА МОМЕНТА.
МАЙСТОР С ДЪЛГОДИШНА ПРАКТИКА В СТРОИТЕЛСТВОТО.
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА.
0882551735
http://obiavidnes.com/obiava/85106/0882551735--fini-shpaklovki--gipsova-shpaklovka--lateks--toploizolaciya--o

55" (139.70 cm) LG 55UB850V
55" (139.70 cm) LG 55UB850V, 3D ULTRA HD 4K, DVB-C/T2/S2, TruMotion 100Hz, Motion Clarity Index 1000Hz, WiFi, HDMI,
USB
http://obiavidnes.com/obiava/85105/55-13970-cm-lg-55ub850v

65" (165.10 cm) LG 65UB950V
65" (165.10 cm) LG 65UB950V, 3D ULTRA HD 4K, DVB-C/T2/S2, Motion Clarity Index 1250Hz, WiFi, HDMI, USB
http://obiavidnes.com/obiava/85104/65-16510-cm-lg-65ub950v

65" (165.10 cm) LG 65UB980V
65" (165.10 cm) LG 65UB980V, 3D ULTRA HD 4K, DVB-C/T2/S2, Motion Clarity Index 1300Hz, WiFi, HDMI, USB
http://obiavidnes.com/obiava/85103/65-16510-cm-lg-65ub980v
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7.9" (20.07 cm) Apple iPad mini
7.9" (20.07 cm) Apple iPad mini, Retina display, Wi-Fi, сребрист, 16GB
http://obiavidnes.com/obiava/85102/79-2007-cm-apple-ipad-mini

7.9" (20.07 cm) Apple iPad mini
7.9" (20.07 cm) Apple iPad mini, Retina display, Wi-Fi, сребрист, 32GB
http://obiavidnes.com/obiava/85101/79-2007-cm-apple-ipad-mini

7.9" (20.07 cm) Apple iPad mini
7.9" (20.07 cm) Apple iPad mini, Retina display, Wi-Fi, сребрист, 64GB
http://obiavidnes.com/obiava/85100/79-2007-cm-apple-ipad-mini

7.9" (20.07 cm) Apple iPad mini
7.9" (20.07 cm) Apple iPad mini, Wi-Fi, Wi-Fi, бял, 16GB
http://obiavidnes.com/obiava/85099/79-2007-cm-apple-ipad-mini

7.9" (20.07 cm) Apple iPad mini
7.9" (20.07 cm) Apple iPad mini, Wi-Fi, бял, 32GB
http://obiavidnes.com/obiava/85098/79-2007-cm-apple-ipad-mini

7.9" (20.07 cm) Apple iPad mini
7.9" (20.07 cm) Apple iPad mini, Wi-Fi, черен, 16GB
http://obiavidnes.com/obiava/85097/79-2007-cm-apple-ipad-mini

9.7" (24.64 cm) Apple iPad 4th gen
9.7" (24.64 cm) Apple iPad 4th gen, Wi-Fi, бял, 128GB
http://obiavidnes.com/obiava/85096/97-2464-cm-apple-ipad-4th-gen

9.7" (24.64 cm) Apple iPad 4th gen
9.7" (24.64 cm) Apple iPad 4th gen, Wi-Fi, черен, 128GB
http://obiavidnes.com/obiava/85095/97-2464-cm-apple-ipad-4th-gen

търся съквартирант
Търся съквартирант на изгоден наем в Пазарджик.Квартирата е с хазяйка, има интернет, възможност за кабелна
ТВ.Засправка тел.0889 222 947 целодневно.
http://obiavidnes.com/obiava/85092/tyrsya-sykvartirant

търся съквартирант
Търся съквартирант на изгоден наем в Пазарджик.Квартирата е с хазяйка, има интернет, възможност за кабелна
ТВ.Засправка тел.0889 222 947 целодневно.
http://obiavidnes.com/obiava/85094/tyrsya-sykvartirant

търся съквартирант
Търся съквартирант на изгоден наем в Пазарджик.Квартирата е с хазяйка, има интернет, възможност за кабелна
ТВ.Засправка тел.0889 222 947 целодневно.
http://obiavidnes.com/obiava/85093/tyrsya-sykvartirant
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9.7" (24.64 cm) Apple iPad Air
9.7" (24.64 cm) Apple iPad Air, 3G, Wi-Fi, сив, 128GB
http://obiavidnes.com/obiava/85091/97-2464-cm-apple-ipad-air

9.7" (24.64 cm) Apple iPad Air
9.7" (24.64 cm) Apple iPad Air, 3G, Wi-Fi, сив, 16GB
http://obiavidnes.com/obiava/85090/97-2464-cm-apple-ipad-air

9.7" (24.64 cm) Apple iPad Air
9.7" (24.64 cm) Apple iPad Air, 3G, Wi-Fi, сив, 32GB
http://obiavidnes.com/obiava/85089/97-2464-cm-apple-ipad-air

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/85088/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/85087/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/85086/video-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientsk

9.7" (24.64 cm) Apple iPad Air
9.7" (24.64 cm) Apple iPad Air, 3G, Wi-Fi, сребрист, 128GB
http://obiavidnes.com/obiava/85085/97-2464-cm-apple-ipad-air

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/61073/tovarni-prevozi
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Товарни превози
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/61018/tovarni-prevozi

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

Товарни превози
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/62273/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/59437/tovarni-prevozi

9.7" (24.64 cm) Apple iPad Air
9.7" (24.64 cm) Apple iPad Air, 3G, Wi-Fi, сребрист, 16GB
http://obiavidnes.com/obiava/85084/97-2464-cm-apple-ipad-air

превози - най - добри цени
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Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/85083/prevozi----nay---dobri-ceni

превози - най - добри цени
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/85082/prevozi----nay---dobri-ceni

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

9.7" (24.64 cm) Apple iPad Air
9.7" (24.64 cm) Apple iPad Air, 3G, Wi-Fi, сребрист, 32GB
http://obiavidnes.com/obiava/85081/97-2464-cm-apple-ipad-air

9.7" (24.64 cm) Apple iPad Air
9.7" (24.64 cm) Apple iPad Air, 3G, Wi-Fi, сребрист, 64GB
http://obiavidnes.com/obiava/85080/97-2464-cm-apple-ipad-air

Всякакви частични, основни жилищни ремонти и преустройства
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 , тапети ,всякакви
нестандартни изпълнения с гипсокартон , окачени тавани , арки , скрито осветление , ВиК ,Ел.инсталации ,ОиВ и др .
Безплатен оглед , консултации , оферта , професионализъм , коректност , кратки срокове . Тел . за контакт - 0878 78 23
88 - Антон Стоянов .
http://obiavidnes.com/obiava/85079/vsyakakvi-chastichni-osnovni-jilishtni-remonti-i-preustroystva
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9.7" (24.64 cm) Apple iPad Air
9.7" (24.64 cm) Apple iPad Air, Wi-Fi, сив, 128GB
http://obiavidnes.com/obiava/85078/97-2464-cm-apple-ipad-air

светеща боя за бетон
сайт www.sveteshtiboi.com тел. 0879045269
Базата, на която се произвеждат светещите бои на компанията ЛУКС НОКС, е луминофор от изключително високо
качество. Светещата в тъмното боя съответства на всички общоприети норми и показатели за безопасност.
Боядисаният със светеща боя предмет придобива ефекта на излъчване на светлина в тъмното. Акумулирайки
енергията на светлината през деня или от изкуствено осветление, изображението нанесено върху предмета започва да
свети през тъмната част на денонощието или при изключено осветление като отдава цялата акумулирана от него
енергия. Благодарение на иновационните технологии светещите бои светят до 6-10 часа, което позволява да се създават
уникални единични предмети или цели партиди от оригинални стоки.
http://obiavidnes.com/obiava/85077/sveteshta-boya-za-beton

светещи камъчета
16лв 100гр. камъчета сайт www.sveteshtiboi.com тел. 0879045269
Базата, на която се произвеждат светещите бои на компанията ЛУКС НОКС, е луминофор от изключително високо
качество. Светещата в тъмното боя съответства на всички общоприети норми и показатели за безопасност.
Боядисаният със светеща боя предмет придобива ефекта на излъчване на светлина в тъмното. Акумулирайки
енергията на светлината през деня или от изкуствено осветление, изображението нанесено върху предмета започва да
свети през тъмната част на денонощието или при изключено осветление като отдава цялата акумулирана от него
енергия. Благодарение на иновационните технологии светещите бои светят до 6-10 часа, което позволява да се създават
уникални единични предмети или цели партиди от оригинални стоки.
http://obiavidnes.com/obiava/85076/sveteshti-kamycheta

светеща боя за бодиарт
сайт www.sveteshtiboi.com тел. 0879045269
Базата, на която се произвеждат светещите бои на компанията ЛУКС НОКС, е луминофор от изключително високо
качество. Светещата в тъмното боя съответства на всички общоприети норми и показатели за безопасност.
Боядисаният със светеща боя предмет придобива ефекта на излъчване на светлина в тъмното. Акумулирайки
енергията на светлината през деня или от изкуствено осветление, изображението нанесено върху предмета започва да
свети през тъмната част на денонощието или при изключено осветление като отдава цялата акумулирана от него
енергия. Благодарение на иновационните технологии светещите бои светят до 6-10 часа, което позволява да се създават
уникални единични предмети или цели партиди от оригинални стоки.
http://obiavidnes.com/obiava/85075/sveteshta-boya-za-bodiart

светеща боя за метал
сайт www.sveteshtiboi.com тел. 0879045269
Базата, на която се произвеждат светещите бои на компанията ЛУКС НОКС, е луминофор от изключително високо
качество. Светещата в тъмното боя съответства на всички общоприети норми и показатели за безопасност.
Боядисаният със светеща боя предмет придобива ефекта на излъчване на светлина в тъмното. Акумулирайки
енергията на светлината през деня или от изкуствено осветление, изображението нанесено върху предмета започва да
свети през тъмната част на денонощието или при изключено осветление като отдава цялата акумулирана от него
енергия. Благодарение на иновационните технологии светещите бои светят до 6-10 часа, което позволява да се създават
уникални единични предмети или цели партиди от оригинални стоки.
http://obiavidnes.com/obiava/85074/sveteshta-boya-za-metal

9.7" (24.64 cm) Apple iPad Air
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9.7" (24.64 cm) Apple iPad Air, Wi-Fi, сив, 16GB
http://obiavidnes.com/obiava/85073/97-2464-cm-apple-ipad-air

9.7" (24.64 cm) Apple iPad Air
9.7" (24.64 cm) Apple iPad Air, Wi-Fi, сив, 32GB
http://obiavidnes.com/obiava/85072/97-2464-cm-apple-ipad-air

9.7" (24.64 cm) Apple iPad Air
9.7" (24.64 cm) Apple iPad Air, Wi-Fi, сив, 64GB
http://obiavidnes.com/obiava/85071/97-2464-cm-apple-ipad-air

Дипломи за средно и висше образование: превод и легализация
Преводаческа агенция Нов Век извършва стандартни, бързи и експресни преводи на Английски, Немски, Турски, Гръцки,
Португалски, Френски, Италиански, Испански, Арабски, Китайски, Иврит и много други езици. Заверки на преводи на
документи от чужбина и ЛЕГАЛИЗАЦИЯ на актове за раждане, дипломи, академични справки, нотариални актове,
медицински документи, свидетелства за съдимост, съдебни решения и други във всички държавни институции и
чуждестранни посолства в Република България.
гр. София, бул. Васил Левски 1Б
тел: 02 49 00 756
моб.тел.: 0895 60 71 50
E - mail: sofia@nov-vek.org
Уеб страница: www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/85070/diplomi-za-sredno-i-visshe-obrazovanie-prevod-i-legalizaciya

9.7" (24.64 cm) Apple iPad Air
9.7" (24.64 cm) Apple iPad Air, Wi-Fi, сив, 64GB
http://obiavidnes.com/obiava/85069/97-2464-cm-apple-ipad-air

Чехия , работни позиции
Мъже и жени до 55 год. за работа в Чехия
1. Пекарни „Magdalenske Mre
http://obiavidnes.com/obiava/85068/chehiya--rabotni-pozicii

Чехия , работни позиции
Мъже и жени до 55 год. за работа в Чехия
1. Пекарни „Magdalenske Mre
http://obiavidnes.com/obiava/85067/chehiya--rabotni-pozicii

Транспортни услуги -ИЗГОДНИ ЦЕНИ / транспорт на МЕБЕЛИ,Превоз на покъщнина,ЛИЧНИ
ВЕЩИ 0877663995 /0898874253
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/85066/transportni-uslugi--izgodni-ceni--transport-na-mebeliprevoz-na-pokyshtninalichni
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9.7" (24.64 cm) Apple iPad Air
9.7" (24.64 cm) Apple iPad Air, Wi-Fi, сребрист, 128GB
http://obiavidnes.com/obiava/85065/97-2464-cm-apple-ipad-air

Мрежа против насекоми с магнити
Мрежа против насекоми с магнити
за врати, с размери 100/210см.
Нов продукт на българският пазар, нашите мрежи са удобен и евтин начин да се предпазите от досадните насекоми през
лятото.
Благодарение на 18-те магнитни закопчалки, разположени на стратегически места, всички могат да влизат и излизат
свободно.
Магнитната лента се самозатваря след Вас, защитавайки дома Ви от насекоми. Мрежата е за дървени, пластмасови и
алуминиеви дограми.
4На дървени дограми се прикрепя с кабарчета, на пластмасови и алуминиеви дограми се закрепя с двустранно залепваща
лента(скоч).
Комплектът включва:
- Мрежа с размер 100 х 200 см
- Магнитна лента
- Кабарчета
-двустранно залепващи лепенки
-Цвят черен
Интернет магазини
http://obiavidnes.com/obiava/85064/mreja-protiv-nasekomi-s-magniti

Вентилатор с водна мъгла
Вентилатор с водна мъгла
Особено подходящ както за заведения и търговски обекти, така също и за собствената ви градина или тераса.
Осигурете комфорта си през летните жеги!
Вентилаторът, произвеждащ водна мъгла осезателно понижава околната температура, повишава влажността,
спомага за прогонването на нежеланите насекоми, отстранява прах и вредни частици във въздуха.
Посредством ултразвук, този иновативен модел вентилатор превръща водата в мъгла с големина на микрокапката до 3
микрона.
Образуваните микрокапки поглъщат топлинната енергия от въздуха и се изпаряват.
Температурата се понижава с до 8°C. Създава се приятен хладен бриз.
Колкото по-горещ и сух е обкръжаващия въздух, толкова по-интензивно е изпарението, a съответно и охлаждането.
Гаранционен срок: 12 месеца
Произход: Китай
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
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http://obiavidnes.com/obiava/85063/ventilator--s-vodna-mygla

Масажна-масажираща седалка
Масажна-масажираща седалка
Масажиращата седалка осигурява успокояващ и тонизиращ масаж на гърба,
кръста и бедрата, премахва болките в мускулите чрез китайските методи "Шиатсу масаж"
за разлика от традиционните вибрации, използвани при другите подобни масажори.
Масажорът е уникален със своята масажираща глава, която се движи под повърхността на седалката
и осъществява масаж имитиращ натиска на палците, който е основен похват при масажа "Шиатсу".
Неповторимо е усещането, създадено от механичното движение по предварително зададена траектория
на масажиращата глава. Предлагат се различни степени на интензивност за различните области на тялото: долната
част на бедрата,
кръста и гърба. Масажиращата седалка е единствения продукт на българския пазар,
създаден и използван в Северна Америка за рехабилитация на хора с проблеми в
опорнодвигателния апарат. Масажорът се захранва от електрическата мрежа,
но може да се използва и в автомобил, като захранването се извършва от гнездото на запалката.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/85062/masajna-masajirashta-sedalka

Терапевтичен апарат за повлияване дископатии
Терапевтичен апарат за повлияване дископатии
Терапевтичен апарат за физиотерапевтично лечение на болки в гърба,
дискова херния - ДИСКОПАТИЯ , ошипяване на гръбнака, деформации на гръбначните дискове, дископатии !!!
Уред за терапия на кръста и гръбначния стълб .
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
http://obiavidnes.com/obiava/85061/terapevtichen-aparat-za-povliyavane-diskopatii

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

Описание на професионалното сгъваемо масажно легло Restpro® Classic 2 Edition:
O Дъжина: 192 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг. / На снимката, поставената вурху леглото тежест е 2 тона, но моля ви, не правете
това в къщи laugh/
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 20 см
O Тегло: 15 кг
Преносимата масажна кушетката се състои от 2 секции.
Дървеният материал, използван за направата на сгъваемото козметично легло е германски европейски бук.
Масажната кушетка е тапицирана с винил - водоустойчив и устойчив на масажно олио материал на основата на
полимери.
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/85060/masajna-kushetka-restpro-classic-2

9.7" (24.64 cm) Apple iPad Air
9.7" (24.64 cm) Apple iPad Air, Wi-Fi, сребрист, 16GB
http://obiavidnes.com/obiava/85059/97-2464-cm-apple-ipad-air

9.7" (24.64 cm) Apple iPad Air
9.7" (24.64 cm) Apple iPad Air, Wi-Fi, сребрист, 32GB
http://obiavidnes.com/obiava/85058/97-2464-cm-apple-ipad-air

9.7" (24.64 cm) Apple iPad Air
9.7" (24.64 cm) Apple iPad Air, Wi-Fi, сребрист, 64GB
http://obiavidnes.com/obiava/85057/97-2464-cm-apple-ipad-air

Privileg AOST Fixed Iris FIL-2.5
Privileg AOST Fixed Iris FIL-2.5, обектив за камера, 2.5mm
http://obiavidnes.com/obiava/85002/privileg-aost-fixed-iris-fil-25

Privileg AOST Fixed Iris FIL-25
Privileg AOST Fixed Iris FIL-25, обектив за камера, 25mm
http://obiavidnes.com/obiava/85001/privileg-aost-fixed-iris-fil-25
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Privileg AOST Fixed Iris FIL-2.8
Privileg AOST Fixed Iris FIL-2.8, обектив за камера, 2.8mm
http://obiavidnes.com/obiava/85000/privileg-aost-fixed-iris-fil-28

Privileg AOST Manual Iris MIL-16
Privileg AOST Manual Iris MIL-16, обектив за камера, F-16mm
http://obiavidnes.com/obiava/84999/privileg-aost-manual-iris-mil-16

Privileg AOST Manual Iris MIL-2.8
Privileg AOST Manual Iris MIL-2.8, обектив за камера, 2.8mm
http://obiavidnes.com/obiava/84998/privileg-aost-manual-iris-mil-28

Privileg AOST Manual Iris MIL-35
Privileg AOST Manual Iris MIL-35, обектив за камера, F-35mm
http://obiavidnes.com/obiava/84997/privileg-aost-manual-iris-mil-35

Privileg AOST Manual Iris MIL-5/50
Privileg AOST Manual Iris MIL-5/50, обектив за камера, F-5/50mm
http://obiavidnes.com/obiava/84996/privileg-aost-manual-iris-mil-550

Privileg AOST Manual Iris MIL-8
Privileg AOST Manual Iris MIL-8, обектив за камера, F-8mm
http://obiavidnes.com/obiava/84995/privileg-aost-manual-iris-mil-8

Privileg IPC-1080-IR2 водоустойчива мрежова камера
Privileg IPC-1080-IR2 водоустойчива мрежова камера, 2MP, обектив 6mm, IR осветеност до 35м
http://obiavidnes.com/obiava/84994/privileg-ipc-1080-ir2-vodoustoychiva-mrejova-kamera

Privileg IPC-1080-IR4 водоустойчива мрежова камера
Privileg IPC-1080-IR4 водоустойчива мрежова камера, 2MP, обектив 6mm, IR осветеност до 45м
http://obiavidnes.com/obiava/84993/privileg-ipc-1080-ir4-vodoustoychiva-mrejova-kamera

Privileg IPC-1080I водоустойчива мрежова камера
Privileg IPC-1080I водоустойчива мрежова камера, 2MP, обектив 6mm, IR осветеност до 30м
http://obiavidnes.com/obiava/84991/privileg-ipc-1080i-vodoustoychiva-mrejova-kamera

Privileg IPC-R101 WF мрежова вътрешна камера
Privileg IPC-R101 WF мрежова вътрешна камера, 0.3MP, обектив 6mm, IR осветеност до 15м.
http://obiavidnes.com/obiava/84986/privileg-ipc-r101-wf-mrejova-vytreshna-kamera

Privileg TT-IPSO52C корпусна мрежова камера
Privileg TT-IPSO52C корпусна мрежова камера, 520TV Lines
http://obiavidnes.com/obiava/84985/privileg-tt-ipso52c-korpusna-mrejova-kamera

КАСЕТА ЗА SAMSUNG SCX 4600/4623/ML1910/1915/2525/2580/SF650/650P - P№ MLT-D1052L - IT
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IMAGE - Неоригинален заб.: 2500k
КАСЕТА ЗА SAMSUNG SCX 4600/4623/ML1910/1915/2525/2580/SF650/650P - P№ MLT-D1052L - IT IMAGE - Неоригинален
заб.: 2500k
http://obiavidnes.com/obiava/84979/kaseta-za-samsung-scx-46004623ml1910191525252580sf650650p---p-mlt-d1052l

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/85056/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/85055/video-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientsk

Слушалка Plantronics M70
Слушалка Plantronics M70, черна, микрофон, A2DP
http://obiavidnes.com/obiava/84975/slushalka-plantronics-m70

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/85054/3d-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/85053/3d-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/85052/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

Бригади с опит , извършват всички видове строителни услуги
Бригади с дългогодишен опит в областта на строителството извършват всякакви строителни услуги и жилищни (
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домашни ) ремонти :
- груб строеж и зидария
- къртене и извозване
- вътрешни и външни топлоизолации
- машинна мазилка и замазка , маш . боядисване
- хидроизолации
- усвояване на тераси и всякакви преустройства
- всякакви обръщания на ъгли на врати и прозорци
- шпакловка със сатен гипс , латекс
- всякакви декоративни мазилки
- поставяне на теракот , фаянс и гранитогрес
- облицовка с всички видове камък
- Ел. инсталации , ОиВ , ВиК , и други .
Безплатен оглед и консултации , оферта , договор , професинализъм , коректност , кратки срокове . Тел. за контакт 0878 78 23 88 - Антон Стоянов .
http://obiavidnes.com/obiava/85051/brigadi-s-opit--izvyrshvat-vsichki-vidove-stroitelni-uslugi

ghjg
gjgjgg
http://obiavidnes.com/obiava/85050/gjgjgg

Слушалка Plantronics M90
Слушалка Plantronics M90, сива, микрофон, A2DP
http://obiavidnes.com/obiava/84974/slushalka-plantronics-m90

Слушалка Plantronics Voyager Edge
Слушалка Plantronics Voyager Edge, бял, троен Микрофон, A2DP
http://obiavidnes.com/obiava/84970/slushalka-plantronics-voyager-edge

Слушалка Plantronics Voyager Edge
Слушалка Plantronics Voyager Edge, черен, троен Микрофон, A2DP
http://obiavidnes.com/obiava/84969/slushalka-plantronics-voyager-edge

Шперплат водоустойчив директен вносител --- WWW.SHPERPLAT.COM --Планет Строй 2008 ООД е директен вносител на
http://obiavidnes.com/obiava/85049/shperplat-vodoustoychiv-direkten-vnositel-----wwwshperplatcom----

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/85048/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!
http://obiavidnes.com/obiava/85047/trening-izpiti-za-matura-i-kandidatstvane-sled-7-i-12-klas
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120GB INTEL SSD 520
120GB INTEL SSD 520, 2.5" (6.35 cm), SATA 6Gb/s, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/84968/120gb-intel-ssd-520

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/85046/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/85045/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/85044/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/85043/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/85042/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/85041/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
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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/85040/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/85039/kursove-i-individualni-uroci-za-matura-po-bel-i-vsichki-izbiraemi-predmeti

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/85038/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/85037/kursove-i-individualni-uroci-za-kandidat-studenti-po-angliyski-i-nemski-ezik

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/85036/30-50-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/85035/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти по БЕЛ и История
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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/85034/kursove-i-individualni-uroci-za-kandidat-studenti-po-bel-i-istoriya

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/85033/kursove-i-individualni-uroci-za-kandidat-studenti-po-bel-i-istoriya

Преводачески услуги от заклети преводачи
Преводаческа агенция НОВ ВЕК осъществява преводи на фирмени и лични документи. Агенцията разполага с лицензирани
преводачи, владеещи английски, руски, немски, френски, гръцки, турски, румънски, чешки, италиански, испански и други
езици. Агенцията предлага стандартни, бързи и експресни услуги. Работим с висококвалифицирани и опитни преводачи и
извършваме обемни писмени преводи в кратки срокове, като това не рефлектира върху качеството. Заверки на преводи на
документи от чужбина в МВнР и ЛЕГАЛИЗАЦИЯ на дипломи, академични справки, нотариални актове, медицински
документи, свидетелства за съдимост, съдебни решения и други във всички държавни институции и чуждестранни
посолства в Република България.
гр. София, бул. Васил Левски 1Б
тел: 02 49 00 756
моб.тел.: 0895 60 71 50
E - mail: sofia@nov-vek.org
Уеб страница: www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/85032/prevodacheski-uslugi-ot-zakleti-prevodachi

7.9" (20.07 cm) Apple iPad mini
7.9" (20.07 cm) Apple iPad mini, Retina display, 3G, Wi-Fi, сребрист, 128GB
http://obiavidnes.com/obiava/84967/79-2007-cm-apple-ipad-mini

Превоз - цени като за вас
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/85031/prevoz---ceni-kato-za-vas

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
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E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/84602/transportni--uslugi

4GB DDR3 1333MHz
4GB DDR3 1333MHz, Kingston HyperX Blu
http://obiavidnes.com/obiava/85010/4gb-ddr3-1333mhz

INVESTCONSULT GROUP-BG.
INVESTCONSULT GROUP-BG.КУПУВАМЕ АД ЕАД ООД ЕООД И ДР. СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ НАП, НОИ, ПО ДДС,
ЗКПО, ДОСТАВЧИЦИ И КОНТРАГЕНТИ И ДР.!!!
Купуваме бизнес, Продаваме бизнес, Бизнес Активи, Прехвърляне на акции, дружествени дялове и търговски предприятия;
Оказваме юридическо съдействие за изкупуване и прехвърляне на фирми със задължения и юридически-данъчни проблеми.
След консултация с нас по конкретния правен казус, ще ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата от наши
сътрудници и партньори, процедурата по прехвърляне на фирмата отнема един час.Освобождаваме Ви от Юридическа,
Финансова и Солидарна Отговорност.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
INVESTCONSULT GROUP-BG.
тел. за контакт от цялата страна 0897 55 83 20
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА УСЛУГИТЕ КОИТО ПРЕДЛАГАМЕ НА САЙТА НИ http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/85030/investconsult-group-bg

INVESTCONSULT GROUP-BG.-КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ....
INVESTCONSULT GROUP-BG.КУПУВАМЕ АД ЕАД ООД ЕООД И ДР. СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ НАП, НОИ, ПО ДДС,
ЗКПО, ДОСТАВЧИЦИ И КОНТРАГЕНТИ И ДР.!!!
Купуваме бизнес, Продаваме бизнес, Бизнес Активи, Прехвърляне на акции, дружествени дялове и търговски предприятия;
Оказваме юридическо съдействие за изкупуване и прехвърляне на фирми със задължения и юридически-данъчни проблеми.
След консултация с нас по конкретния правен казус, ще ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата от наши
сътрудници и партньори, процедурата по прехвърляне на фирмата отнема един час.Освобождаваме Ви от Юридическа,
Финансова и Солидарна Отговорност.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
INVESTCONSULT GROUP-BG.
тел. за контакт от цялата страна 0897 55 83 20
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА УСЛУГИТЕ КОИТО ПРЕДЛАГАМЕ НА САЙТА НИ http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/85029/investconsult-group-bg-kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya

Legrand Safe Control (694614)
Legrand Safe Control (694614), разклонител 4 гнезда, с гръмозащита, вградено зарядно у-во 2x USB & microUSB (5V/1A), 2
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м. кабел
http://obiavidnes.com/obiava/85009/legrand-safe-control-694614

Пречиствател на въздух с , йонизатор, озонатор и НЕРА филтър
Пречиствател на въздух с , йонизатор, озонатор и
НЕРА филтър, с дистанционно управление
1. Използва принципа на изпускане на електрони под действието на
високо напрежение за получаване на отрицателни йони и активен кислород , посредством ултравиолетово лъчение бързо
унищожаващи бактерии, вируси, акари и други
микроорганизми, ефектно предотвратяват заболяванията предавани по въздушен път.
2. Неутрализира вредните газове, абсорбира и отстранява цигарения дим, а така също и други миризми, правейки въздуха
чист и свеж.
3. UV лъчението се използва за предотвратяване на разпространение на
заболяванията, като унищожава бактериите прихванати в НЕРА филтъра.
4. Вградения вентилатор с две степени на работа (за по-малки и
по-големи , за по-чисти или по-замърсени помещения) ускорява разнасянето на заредените частици в целия обем на
помещението.
5. Използването на специален въздушен филтър – двуслоен /един слой с
активен въглен и един слой с НЕРА филтър , гарантира захващането на частици с големина –
0.03микрона.
6. Комбинацията от UV лампа и HEPA филтър се счита за най ефективния метод за
премахването на алергени, вируси, миризми, лек прах и други твърди частици.
7. Ефективно прихваща много замръсители, в това число и летливи
органични съединения, миризми, цигарен дим и микроорганизми.
8 .Ново - възможност за озониране на вода

За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/85028/prechistvatel-na-vyzduh-s--yonizator-ozonator-i-nera-filtyr

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

Масажните легла "Ем Си Джи ПРО Стандарт 2" се предлагат в следните цветове: кремав, бежов, черен, червен, кафяв,
розов, оранжев и лилав.
Професионална преносима кушетка за масаж "MSG-PRO Standard 2" - здрава, лесна за употреба, изключително
комфортна и удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас! Кушетката е подходяща както за всички видове
масажни и козметични процедури,
така и за иглотерапевтични и татуировъчни сеанси.
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Красивата дървена рамка на козметичната кушетка, изработена от твърдата дървесина на германски европейски бук,
осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и предотвратява
възможността
от появата на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
Краката на масажната кушетка се отварят лесно и с минимално усилие. Сгъването, разгъването и пренасянето на
кушетката е изключително улеснено.
Преносимата масажна кушетка MSG-PRO е с пълнеж от 5 см. мек пенополиуретан с плътност 20 kg/м?.
Пенополиуретанът съхранява своята форма много по-дълго време отколкото, обичайно използваните за пълнеж
материали
при изработването на стандартните кушетки за масаж.
Кушетката за масаж "Ем Си Джи ПРО" е тапицирана с водоустойчив и устойчив на масажно олио винил.

Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MSG-PRO :
O Дъжина: 192 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 20 см
O Тегло: 15 кг
Преносимата масажна кушетката "Ем Си Джи ПРО Стандарт 2" се състои от 2 секции. Дървеният материал,
използван за направата
на сгъваемото козметично легло е германски европейски бук. Масажната кушетка е тапицирана с винил водоустойчив и устойчив на масажно олио материал на основата на полимери.
Масажното легло MSG-PRO се отличава с привлекателен и естетичен външен вид.
Възможността за ръчното регулиране на височината на краката, позволява кушетката да се адаптира според ръста на
масажиста,
обезпечавайки условия за провеждане на перфектната процедура.
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/85027/masajna-kushetka-msg-pro-2

Валяк за боядисване без мръсотия E-Z Paint
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Валяк за боядисване без мръсотия E-Z Paint
Получавате
Валяк Easy Paint
4 Разширителни дръжки
Мерителен съд
Боядисвайте бързо и лесно БЕЗ мръсотия и бъркотия с E-Z Paint
Отново е време за ремонти, боядисване на тавани, пълнене на съдове с боя, слизане и качване по стълби- истински
кошмар, нали!
Представяме ви Easy Paint – самостоятелна система за боядисване на всички трудно достъпни места. Без мръсотия и
бъркотия!
Просто напълнете резервоара на Е-Z Paint с боя, затворете капачката и започвайте.
С едно напълване на Е-Z Paint боядисвате повече от 15 кв. м, страхотно нали?
Освен това спестявате и боя, тъй като Е-Z Paint има специална мембрана и разпределителна система,
която изпуска само необходимото количество боя.
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/85026/valyak-za-boyadisvane-bez-mrysotiya-e-z-paint

Вентилатор с водна мъгла
Вентилатор с водна мъгла
Особено подходящ както за заведения и търговски обекти, така също и за собствената ви градина или тераса.
Осигурете комфорта си през летните жеги!
Вентилаторът, произвеждащ водна мъгла осезателно понижава околната температура, повишава влажността,
спомага за прогонването на нежеланите насекоми, отстранява прах и вредни частици във въздуха.
Посредством ултразвук, този иновативен модел вентилатор превръща водата в мъгла с големина на микрокапката до 3
микрона.
Образуваните микрокапки поглъщат топлинната енергия от въздуха и се изпаряват.
Температурата се понижава с до 8°C. Създава се приятен хладен бриз.
Колкото по-горещ и сух е обкръжаващия въздух, толкова по-интензивно е изпарението, a съответно и охлаждането.
Гаранционен срок: 12 месеца
Произход: Китай
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
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www.market99.net
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/85025/ventilator--s-vodna-mygla

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/85024/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”.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
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www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/85023/vibropleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

ТЪРГОВСКО ПРАВО - "КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ + 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
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
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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/85022/tyrgovsko-pravo---kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarnata

Legrand Safe Control (694664)
Legrand Safe Control (694664), разклонител 4 гнезда, с гръмозащита, защита RJ45, 1.5 м. кабел
http://obiavidnes.com/obiava/85008/legrand-safe-control-694664

Legrand Safe Control (694666)
Legrand Safe Control (694666), разклонител 6 гнезда, с гръмозащита, защита RJ45 & coaxial, 1.5 м. кабел
http://obiavidnes.com/obiava/85007/legrand-safe-control-694666

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/85021/garantirana-rabota-v-chehiya

Маш. мазилка и замазка, всякакви строителни услуги и ремонти
Вътрешни и външни топлоизолации , машинна мазилка и замазка , хидроизолации , облицовка с камък , замазка , гипсова
мазилка и шпакловка , теракот , гранитогрес , фаянс , колор кит , латекс , боя , тапети ,всякакви декорации и
декоративни мазилки , гипсокартон , окачени тавани ,скрито осветление ,ВиК ,Ел. инсталации ,ОиВ и др .Оглед
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,безплатни консултации , оферта , договор , професионализъм,кратки срокове . Тел . за контакт - 0878 78 23 88 - Антон
Стоянов .
http://obiavidnes.com/obiava/85020/mash-mazilka-i-zamazka-vsyakakvi-stroitelni-uslugi-i-remonti

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/85019/chehiya--rabotni-pozicii

Чехия , работни позиции
1. Пекарни „Magdalenske Mre
http://obiavidnes.com/obiava/85018/chehiya--rabotni-pozicii

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/85017/3d-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/85016/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

Бул Стейшън - Чипове за тонер касети
Онлайн магазин за тонер касети и принтер консумативи. Магазинът на Бул Стейшън продава както копирна техника,
така и консумативи за нея. Магазинът продава касети за лазерни принтери на много добра цена.
http://obiavidnes.com/obiava/85015/bul-steyshyn---chipove-za-toner-kaseti

Сервиз за копирни машини в Плевен
Бул Стейшън предлага няколко услуги, които са свързани с принтер и скенер машините. Предлагаме офис аксесоари,
както и услуги свързани с зареждането на тонер касети. Седалището е в Плевен, но предлагаме услуги в цялата страна.
http://obiavidnes.com/obiava/85014/serviz-za-kopirni-mashini-v-pleven

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 !
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Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
Освобождаваме от Длъжност и Солидарна Отговорност за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата !
Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост, съдебни
изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС,
ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител
, Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и
ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи !
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
TЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО
В областта на търговското/фирмено право основните услуги, които кантората предлага са:
1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
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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/85013/tyrgovsko-pravo---pokupko---prodajba-na-firmi-sys-zadyljeniya-predlagame-perfekt

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/85012/30-50-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/85011/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

Privileg AOST Auto Iris AIL6/60
Privileg AOST Auto Iris AIL6/60, обектив за камера, 6-60mm
http://obiavidnes.com/obiava/85006/privileg-aost-auto-iris-ail660

Privileg AOST Auto Iris AIL-6
Privileg AOST Auto Iris AIL-6, обектив за камера, 6mm
http://obiavidnes.com/obiava/85005/privileg-aost-auto-iris-ail-6

Privileg AOST Fixed Iris FIL-12
Privileg AOST Fixed Iris FIL-12, обектив за камера, 12mm
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http://obiavidnes.com/obiava/85004/privileg-aost-fixed-iris-fil-12

Privileg AOST Fixed Iris FIL-16
Privileg AOST Fixed Iris FIL-16, обектив за камера, 16mm
http://obiavidnes.com/obiava/85003/privileg-aost-fixed-iris-fil-16
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