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Инкубатори - лятна промоция
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/85542/inkubatori---lyatna-promociya

Maxtel DMC-800 канален микро DVR
Maxtel DMC-800 канален микро DVR, 1 канал, MPEG4 компресия, вграден твърд диск 30 GB
http://obiavidnes.com/obiava/85655/maxtel-dmc-800-kanalen-mikro-dvr

Maxtel DMC-500 канален микро DVR
Maxtel DMC-500 канален микро DVR, 1 канал, MPEG4 компресия, без SD (поддържа 1xSD карта)
http://obiavidnes.com/obiava/85654/maxtel-dmc-500-kanalen-mikro-dvr

Maxtel MTECH MR-104F
Maxtel MTECH MR-104F, 4 канала, H.264 компресия, без HDD (поддържа 1xSATA HDD до 2TB), LAN, RS485
http://obiavidnes.com/obiava/85653/maxtel-mtech-mr-104f

Maxtel MTECH MR-144F
Maxtel MTECH MR-144F, 4 канала, H.264 компресия, без HDD (поддържа 1xSATA HDD до 2TB), LAN, RS485
http://obiavidnes.com/obiava/85652/maxtel-mtech-mr-144f

Онлайн заеми
Бързи кредити от 500 до 5000лв. Кандидатстване www.doxy100.wix.com/zaem

online. Заповече информация посетете нашия сайт

http://obiavidnes.com/obiava/85677/onlayn-zaemi

Maxtel MTECH MR-145HD
Maxtel MTECH MR-145HD, 4 канала, H.264 компресия, без HDD (поддържа 2xSATA HDD до 2TB), LAN, RS485
http://obiavidnes.com/obiava/85648/maxtel-mtech-mr-145hd

Maxtel MTECH MR-1616
Maxtel MTECH MR-1616, 16 канала, H.264 компресия, без HDD (поддържа 2xSATA HDD до 2TB), LAN, RS485
http://obiavidnes.com/obiava/85647/maxtel-mtech-mr-1616

Maxtel MTECH MR-1618F
Maxtel MTECH MR-1618F, 16 канала, H.264 компресия, без HDD (поддържа 2xSATA HDD до 2TB), LAN, RS485
http://obiavidnes.com/obiava/85646/maxtel-mtech-mr-1618f

Maxtel MTECH MR-1620HD
Maxtel MTECH MR-1620HD, 16 канала, H.264 компресия, без HDD (поддържа 8xSATA HDD до 2TB), LAN, RS485
http://obiavidnes.com/obiava/85644/maxtel-mtech-mr-1620hd

Бинокулярни увеличителни очила за стоматолози и хирурзи и LED оптични светлини на Rose
micro solutions(USA)
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БИНОКУЛЯРНИ УВЕЛИЧИТЕЛНИ ОЧИЛА ЗА СТОМАТОЛОЗИ И ХИРУРЗИ И LED ОПТИЧНИ СВЕТЛИНИ НА ROSE
MICRO SOLUTIONS(USA)
НАЙ - ДОБРИЯТ ИЗБОР ЗА ВАС И ВАШИТЕ ОЧИ.
ROSE MICRO SOLUTIONS (USA) ви предлага широк спектър от бинокулярни увеличителни очила и мощни (70 000Lx и 90
000Lx) и ултра леки (7гр. и 6 грама) LED оптични светлини, които брилянтно осветяват зрителното поле и осигуряват
максималнa детайлност.
Шлем за фиксиране на светлината, опция за фиксиране директно върху лупите. Богата гама от увеличения (от 2, 0х, 2,
5х, 3, 5х, 4, 0х), работно разстояние от 28см. до 56см и зрително поле от 5.7см до 11 см.Многообразие от рамки,
НЕИЗПОТЯЕМИ, с опции за монтаж на диоптри или полурамки за поставяне върху собствени диоптрични очила.
ПРЕДЛАГАНИТЕ ОТ НАС ПРОДУКТИ СА С БЕЗКОМПРОМИСНО КАЧЕСТВО И ПО - НИСКА ЦЕНА ОТ СХОДНИ ПО
КАЧЕСТВО ПРОИЗВОДИТЕЛИ.
Rose Micro Solutions (USA) осигурява доживотна гаранция на оптиката включваща производствени дефекти, валидна от
датата на закупуване (фактуриране) от Rose Micro Solutions(USA). Тази продуктова гаранция се отнася само за
продукти закупени от “R&P” ЕООД, в качеството си на оторизиран ексклузивен дистрибутор за територията на
Югоизточна Европа. Фирма ни осигурява гаранционен и след гаранционен сервиз за всички предлагани модели бинокулярни
увеличителни лупи и LED оптични светлини.
http:// www.randp.alle.bg
tel: 0884131339 ; 0898205087
http://obiavidnes.com/obiava/85676/binokulyarni-uvelichitelni-ochila-za-stomatolozi-i-hirurzi-i-led-optichni-svetlini-n

Maxtel MTECH MR-188F
Maxtel MTECH MR-188F, 8 канала, H.264 компресия, без HDD (поддържа 1xSATA HDD до 2TB), LAN, RS485
http://obiavidnes.com/obiava/85643/maxtel-mtech-mr-188f

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/85675/30-50-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/85674/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

Maxtel MTECH MR-189HD
Maxtel MTECH MR-189HD, 8 канала, H.264 компресия, без HDD (поддържа 1xSATA HDD до 2TB), LAN, RS485
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http://obiavidnes.com/obiava/85642/maxtel-mtech-mr-189hd

Maxtel MTECH MR-190HD
Maxtel MTECH MR-190HD, 8 канала, H.264 компресия, без HDD (поддържа 2xSATA HDD до 2TB), LAN, RS485
http://obiavidnes.com/obiava/85641/maxtel-mtech-mr-190hd

Maxtel MTECH MR-7616
Maxtel MTECH MR-7616, 16 канала, H.264 компресия, без HDD (поддържа 8xSATA HDD до 2TB), LAN, RS485
http://obiavidnes.com/obiava/85638/maxtel-mtech-mr-7616

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 СОЛИДАРНАТА 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 !
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/85673/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 !
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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 СОЛИДАРНАТА 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 !
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/85672/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarnata--otgovornost-za-1

КАСЕТА ЗА HP LASER JET PRO P1566/P1606 - Black - P№ CE278A - IT IMAGE - Неоригинален
заб.: 2100k
КАСЕТА ЗА HP LASER JET PRO P1566/P1606 - Black - P№ CE278A - IT IMAGE - Неоригинален заб.: 2100k
http://obiavidnes.com/obiava/85637/kaseta-za-hp-laser-jet-pro-p1566p1606---black---p-ce278a---it-image---neorigin

3.0" (7.62 cm) LG Optimus L1 II E410 Smartphone
3.0" (7.62 cm) LG Optimus L1 II E410 Smartphone, Бял,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/85636/30-762-cm-lg-optimus-l1-ii-e410-smartphone

LG Nexus 5 D821 Smartphone
LG Nexus 5 D821 Smartphone, 4.95" (12.57 cm) сензорен IPS мултитъч екран, четириядрен QualComm 2.26GHz, 2GB RAM,
16GB памет, WIFI 802.11nc, 8Mpix camera, bluetooth, Android 4.4, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/85634/lg-nexus-5-d821-smartphone

LG Optimus L70 Dual D325 Smartphone
LG Optimus L70 Dual D325 Smartphone, черен, поддържа 2 sim карти, 4.5" (10.43 cm) сензорен IPS мултитъч екран,
двуядрен Cortex-A7 1.2GHz, 1GB RAM, 4GB памет (+microSD слот), WIFI 802.11n, 5.0 & 0.3Mpix camera, bluetooth, Android
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4.4, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/85633/lg-optimus-l70-dual-d325-smartphone

Транспортни услуги БЕЗ ПОЧИВЕН ДЕН. Превоз на покъщнина, багаж, МЕБЕЛИ. Изгодни
цени/0877-663-995/0898-874-253.ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ
Превоз и пренасяне на мебели, багаж, покъщнина, лични вещи с перфектно чист камион.
Транспортни услуги в София и страната. Товарен транспорт с камион - МЕБЕЛОВОЗ с обем 18куб.м. и дължина на
товарната част 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/85670/transportni-uslugi-bez-pochiven-den-prevoz-na-pokyshtnina-bagaj-mebeli-izgodni-

Транспортни услуги БЕЗ ПОЧИВЕН ДЕН. Превоз на покъщнина, багаж, МЕБЕЛИ. Изгодни
цени/0877-663-995/0898-874-253.ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ
Превоз и пренасяне на мебели, багаж, покъщнина, лични вещи с перфектно чист камион.
Транспортни услуги в София и страната. Товарен транспорт с камион - МЕБЕЛОВОЗ с обем 18куб.м. и дължина на
товарната част 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/85671/transportni-uslugi-bez-pochiven-den-prevoz-na-pokyshtnina-bagaj-mebeli-izgodni-

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.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/85669/masajna-masajirashta-sedalka

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
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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/85668/nayser-dayser-kuhnensko-rende---pomoshtnik-na-vsyaka-domakinya

128GB
128GB, Toshiba Q Series PRO, SSD SATA 6Gb/s,(6.35 cm), 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/85630/128gb-toshiba-q-series-pro-ssd-sata-6gbs635-cm-2g-

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

БЕЗ капене
Без стълба
по-малко разходи
по-малко време
по-малко напрежение

Валяка за боядисване Paint Runner Пейнт Ранър смесва и разпределя боята с прецизността на машина,
равномерно и без усилие от Ваша страна
По време на боядисването няма да капе никаква боя! Боята е в контейнера,
Вие просто го движите напред-назад за гладко и равномерно боядисване.
Перфектни резултати всеки път без мръсотия и суматоха!
Paint Roller Runner може да побере до 1 литър боя и се покрива за 10 минути,
до 17 квадратни метра от стената. Патентованата система плат и разпространение осигурява
равномерно покритие на всички повърхности.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.co
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http://obiavidnes.com/obiava/85667/peynt-roler--komplekt-valyaci-za-byrzo-boyadisvane

Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
МОДЕЛ 2013 Г С ВГРАДЕН СОФТУЕР НА БЪЛГАРСКИ
Резултатите от диагностиката излизат директно на български език
Био скенерът изважда 39 подробни отчета (35 за мъж/35 за жена) с общо над 245 различни резултата от
диагностиката,
плюс обобщен пълен и обобщен кратък отчет на здръвословното състояние на пациента, явяващ се 40-я файл.
Квантовият Анализатор е високотехнологичено електронно устройство за преглед на здравното състояние на човешкия
организъм.
Теоретически основан върху квантовата медицина, Квантовият анализатор използва научните постижения в
електронната техника,
за отчитане и анализ на слабото магнитно поле на човешката клетка и на базата на този анализ, дава здравния статус
на организма и проблемни зони в техния най-ранен стадий.
Квантовият Анализатор интегрира в себе си медицина, био-информатика, електро инженерство и други съвременни
науки.
Чрез сензорен проводник в рамките на минута от дланта Ви ще бъдат получени повече от 240 показатели за Вашето
здраве
Квантовият метод на диагностика е комплексен, неинвазивен, практичен, лесен, бърз и ефикасен.
Цена 450 лв
0877540309
0895611643
БГ-Магазин
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/85666/kvantov-analizator---bioskener-3to-pokolenie-na-bylgarski-ezik

Детоксикатор
ДЕТОКСИКАТОР
Детоксикатор-моделът е с инфрачервен колан за подгряване, 5 режима на работа при йонна детоксикация.
Голям LCD дисплей, показващ режима и параметрите на работа. Алуминиев куфар Цена 275лв
ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ СЕГА ! КУПУВАЙКИ ДЕТОКСИКАТОР "ST-901C+" за 420.00 лв.,
Вие получавате като БОНУС : . ДОПЪЛНИТЕЛЕН ВТОРИ ЕЛЕКТРОД / 30 лв/ + 1 чифт ЕЛЕКТРОИМПУЛСНИ
МАСАЖНИ ДЖАПАНКИ / 40лв./ !
ДЕТОКСИКАТОР нов -275 лв, за едновременна работа с двама пациенти, цена 420 лв.;
Идеални за СПА, физиотерапевтични и рехабилитационни центрове!
** ДЕТОКСИКАТОРИ за пречистване на тялото; извличане на токсини, шлаки и вредни вещества от тялото чрез «водна
детоксикация»; спомага за: активност на мозъка; качествен сън; нормализиране на кръвното; пречистване на черния и
белите дробове и бъбреците и др.,
** АПАРАТУРА за ОТСЛАБВАНЕ и ДЕТОКСИКАЦИЯ (5 уреда в един);
комплексно решение на телесните проблеми: наднормено тегло, забавена обмяна на веществата,
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цена: 470 лв !
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/85665/detoksikator

http://geonatshop.com/
Geonat е българска фирма, която търгува с най-големите производители на дамски чанти и портмонета в света. Основно
внася 100% оригинални дамски чанти от естествена кожа, които можете да намерите на нашия онлайн магазин.
http://obiavidnes.com/obiava/85664/httpgeonatshopcom

256GB
256GB, Toshiba Q Series PRO, SSD SATA 6Gb/s,(6.35 cm), 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/85629/256gb-toshiba-q-series-pro-ssd-sata-6gbs635-cm-2g-

512GB
512GB, Toshiba Q Series PRO, SSD SATA 6Gb/s,(6.35 cm), 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/85628/512gb-toshiba-q-series-pro-ssd-sata-6gbs635-cm-2g-

iCATCH SDVR-1613A-N
iCATCH SDVR-1613A-N, 16 канала, H.264 компресия, без HDD (поддържа 3xSATA HDD до 2TB), LAN, RS485
http://obiavidnes.com/obiava/85663/icatch-sdvr-1613a-n

iCATCH SDVR-1616PH-J
iCATCH SDVR-1616PH-J, 16 канала, H.264 компресия, без HDD (поддържа 1xSATA HDD до 2TB), LAN, RS485
http://obiavidnes.com/obiava/85662/icatch-sdvr-1616ph-j

iCATCH SDVR-413DH-J
iCATCH SDVR-413DH-J, 4 канала, H.264 компресия, без HDD (поддържа 1xSATA HDD до 2TB), LAN, RS485
http://obiavidnes.com/obiava/85661/icatch-sdvr-413dh-j

iCATCH SDVR-813PA-N
iCATCH SDVR-813PA-N, 8 канала, H.264 компресия, без HDD (поддържа 2xSATA HDD до 2TB), LAN, RS485
http://obiavidnes.com/obiava/85660/icatch-sdvr-813pa-n

iCATCH SDVR-816DH-J
iCATCH SDVR-816DH-J, 8 канала, H.264 компресия, без HDD (поддържа 1xSATA HDD до 2TB), LAN, RS485
http://obiavidnes.com/obiava/85659/icatch-sdvr-816dh-j

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/85658/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-
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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/85657/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-HD-Studio I-Pro
Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe 3DKoev-HD-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/85656/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-HD-Studio I-Pro
Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe 3DKoev-HD-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/85651/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-HD-Studio I-Pro
Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe 3DKoev-HD-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/85650/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-HD-Studio I-Pro
Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe 3DKoev-HD-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/85649/video-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientsk

0887232146,финни шпакловки,гипсови шпакловки,латекс,топлоизолация,обръщане покрай pvc
дограма и врат
Ако имате нужда от качествени шпакловки.
фини шпакловки.гипсова шпакловка.латекс бял или цветен.топлоизолация .обръщане покрай pvc дограма и врати с
поставияне на лайсни или измазване. гипсова мазилка.минерална мазилка.пръскана мазилка.влачена мазилка и
др.мазилки.замазки.зидария преградни стени,тераси и др.качеството си личи на момента,корекно,разумни цени,започване
веднага.майстор с дългодишна практика в строителството.цените може да се договарят...0887232146
http://obiavidnes.com/obiava/85645/0887232146finni-shpaklovkigipsovi-shpaklovkilatekstoploizolaciyaobryshtane-pokra

"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 !
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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 СОЛИДАРНАТА 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 !
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/85640/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot--solidarnata--otgovornost-za-

ТЪРГОВСКО ПРАВО - "КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ ! ОСВОБОЖДАВАМЕ
ОТ СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !
Адвокатска кантора Търговско Право - ИЗКУПУВАНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно
Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , СД , АД , ЕАД !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА 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
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сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/85639/tyrgovsko-pravo---kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarna-o

Работа в Чехия
Чешка компания набира мъже, жени и семейства за работа в завод за производство на дребни авточасти.
Работи се 11 часа на ден по 70 чкр/час – 750 евро/месец
Трудов договор и осигуровки по чешкото законодателство , които се признават и в България. Подсигурен всяка седмица
аванс от 1000 чкр.-40 евро, осигурена безплатна квартира, транспорт до работното място.
Да се свързват с нас само хора с нагласа за дългосрочна работа. Тел: 0879 575 075 , скайп: cz.jobs
http://obiavidnes.com/obiava/85635/rabota-v-chehiya

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/85632/garantirana-rabota-v-chehiya

Гарантирана работа в Чехия
Мъже , жени , семейства до 55 години за работа в Чехия като неквалифициран персонал на следните позиции : складове
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 , 2 976 509 Skype : rabota.eu
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http://obiavidnes.com/obiava/85631/garantirana-rabota-v-chehiya

Maxtel CC-G145VB вандалоустойчива куполна камера
Maxtel CC-G145VB вандалоустойчива куполна камера, 420TV Lines, обектив 2.8-12mm, IR осветление
http://obiavidnes.com/obiava/85627/maxtel-cc-g145vb-vandaloustoychiva-kupolna-kamera

Maxtel CC-G4003B цветна куполна камера
Maxtel CC-G4003B цветна куполна камера, 420TV Lines, обектив 3.6mm
http://obiavidnes.com/obiava/85626/maxtel-cc-g4003b-cvetna-kupolna-kamera

Maxtel CC-G4003E цветна куполна камера
Maxtel CC-G4003E цветна куполна камера, 420TV Lines, обектив 3.6mm
http://obiavidnes.com/obiava/85625/maxtel-cc-g4003e-cvetna-kupolna-kamera

Maxtel CC-G5703B цветна камера
Maxtel CC-G5703B цветна камера, 420TV Lines, обектив 3.6mm, IR осветление
http://obiavidnes.com/obiava/85624/maxtel-cc-g5703b-cvetna-kamera

Maxtel CC-G808VDW цветна куполна камера
Maxtel CC-G808VDW цветна куполна камера, 420TV Lines, обектив 2.8-12mm, IR осветление
http://obiavidnes.com/obiava/85623/maxtel-cc-g808vdw-cvetna-kupolna-kamera

Maxtel CC-G808VD цветна куполна камера
Maxtel CC-G808VD цветна куполна камера, 420TV Lines, обектив 2.8-12mm, IR осветление
http://obiavidnes.com/obiava/85622/maxtel-cc-g808vd-cvetna-kupolna-kamera

Maxtel DMC-016ER тактическа специална камера
Maxtel DMC-016ER тактическа специална камера, 460TV Lines, обектив 4.3 mm
http://obiavidnes.com/obiava/85621/maxtel-dmc-016er-takticheska-specialna-kamera

Maxtel DMC-018ER тактическа специална камера
Maxtel DMC-018ER тактическа специална камера, 550TV Lines, обектив 4.3 mm
http://obiavidnes.com/obiava/85620/maxtel-dmc-018er-takticheska-specialna-kamera

Troughtek CLJ100L мрежова Power line камера
Troughtek CLJ100L мрежова Power line камера, VGA, обектив 4.6mm, IR осветление
http://obiavidnes.com/obiava/85619/troughtek-clj100l-mrejova-power-line-kamera

Vivotek FD7130 мини куполна камера
Vivotek FD7130 мини куполна камера, VGA, обектив 2.8mm
http://obiavidnes.com/obiava/85618/vivotek-fd7130-mini-kupolna-kamera

58" (147.32 cm) Philips 58" Ultra-HD LED TV
58" (147.32 cm) Philips 58" Ultra-HD LED TV,400Hz PMR Ultra, Micro Dimming Pro, Pixel Plus Ultra HD, Active 3D, 2x
goggles, Dual Core, WiFi integrated, Skype ready, 1.1 sound system 20W, 3x HDMI, 2x USB, Ultra slim & XNB
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http://obiavidnes.com/obiava/85617/58-14732-cm-philips-58-ultra-hd-led-tv

Колони за iPhone
Колони за iPhone, iPod, iPad Philips Fidelio, Bluetooth, DualDock, 200W
http://obiavidnes.com/obiava/85616/koloni-za-iphone

240GB
240GB, Intel 600, 520, SATA 6Gb/s, MLC, 2.5" (6.35 cm), 5г.
http://obiavidnes.com/obiava/85615/240gb-intel-600-520-sata-6gbs-mlc-25-635-cm-5g

Пожароустойчиви врати ,монтаж до няколко работни дни
Фирма Борман Комерс внася интериорни, входни и пожароустойчиви врати в град София на нормални цени още от 2004
година. Фирма Борман Комерс има и услуги като доставка и монтаж до Вашия дом или офис срещу допълнително
заплащане. Вътрешните врати са полски и са едно от на ниска цена за изключително доброто качество - всички модели
са фалцови, с ламинатно покритие, като крилото е произведено от МДФ и не може да се раздуе или изметне. Всички каси
с плаващи первази и обхващат зид от 7,5 см до 36 см. За апартаментите с метални каси на панелите имаме решение без
да се налага къртене и без стесняване на отвора. Входните врати са турски - изключително добри, с отличен клас против
разбиване и ведно с това - с много ниска цена. Вратите ни против пожар са придружени със сертификати за клас на
огнеустойчивост EI60 и EI120. нашите цени за тях започват от 529 лева за пълен комплект. Поддържат се на склад във
всякакви размери на крилата и за всички размери на зида вътрешни интериорни врати в различни цветове.
Противовзломни врати също поддържаме на склад - монтиране до 5-6 дни. И естественно - и противопожарни врати
поддържаме в склада в София - на петия ден можем да Ви ги монтираме. Магазините ни в София са на адреси: България,
София, квартал Лозенец, улица Стоян Михайловски 8 България, София, квартал Белите брези, улица Дойран 9-б телефони,
скайп и мейл за връзка, можете да погледнете и в сайтовете ни - потърсете "Борман Комерс" в интернет търсачките.
Сайтове на фирма Борман Комерс: http://borman.biz http://borman-bg.com http://vrati-ceni.com Ще се радваме да бъдем
полезни с отговорите си на Вашите въпроси за всякакви въпроси относно нашите врати! Надяваме се, че ще Ви бъдем
полезни!
http://obiavidnes.com/obiava/85614/pojaroustoychivi-vrati-montaj-do-nyakolko-rabotni-dni

"КУПУВАМЕ" БИЗНЕС .... ЕООД, ООД, СД, АД, ЕАД със
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

и

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 СОЛИДАРНАТА 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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Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/85613/kupuvame-biznes--eood-ood-sd-ad-ead-sys-zadyljeniya-i-osvobojdavame-ot-

Стенен адаптор IQINVISION IQeye IQD4-WB
Стенен адаптор IQINVISION IQeye IQD4-WB
http://obiavidnes.com/obiava/85612/stenen-adaptor-iqinvision-iqeye-iqd4-wb

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНА
ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
Адвокатска кантора Търговско Право - ИЗКУПУВАНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно
Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , СД , АД , ЕАД !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА 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 !
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
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http://obiavidnes.com/obiava/85611/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas

ТЪРГОВСКО ПРАВО - "КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ ! ОСВОБОЖДАВАМЕ
ОТ СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !
Адвокатска кантора Търговско Право - ИЗКУПУВАНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно
Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , СД , АД , ЕАД !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА 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 !
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/85610/tyrgovsko-pravo---kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarna-o

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 СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС ..... !
ОСИГУРЯВАМЕ НОВ Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция ..... –
Пълна Промяна по Обстоятелствата ..... !
Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост, съдебни
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изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС,
ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител
, Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и
ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи !
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/85609/tyrgovsko-pravo---pokupko---prodajba-na-firmi-sys-zadyljeniya-predlagame-perfekt

Maxtel DMC-1212PCK шпионска безжична мини камера в цигарена кутия
Maxtel DMC-1212PCK шпионска безжична мини камера в цигарена кутия, 370TV Lines, обектив 4.3 mm
http://obiavidnes.com/obiava/85608/maxtel-dmc-1212pck-shpionska-bezjichna-mini-kamera-v-cigarena-kutiya

0882551735,Качествен и коректен ремонт на вашия дом.офис,вход.
0882551735ФИНИ 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/85607/0882551735kachestven-i-korekten-remont-na-vashiya-domofisvhod

Maxtel MTECH HSZ-0303 ловджийска камера
Maxtel MTECH HSZ-0303 ловджийска камера, 12MP, обектив 3.1mm, IR осветление
http://obiavidnes.com/obiava/85606/maxtel-mtech-hsz-0303-lovdjiyska-kamera

INVESTCONSULT GROUP-Прехвърляне и изкупуване на акции, дружествени дялове и
търговски предприятия;
INVESTCONSULT GROUP-Прехвърляне и изкупуване на акции, дружествени дялове и търговски предприятия;
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили
заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата, общините или
доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ НА ФИРМАТА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ,НОВО СЕДАЛИЩЕ И АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ ФИНАНСОВА,ЮРИДИЧЕСКА И СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ.
Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
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Всички правни действия, които предприемаме с цел пълно освобождаване от задължения, са напълно легални и в
съответствие с действащата нормативна уредба.
INVESTCONSULT GROUP
гр. ПЛОВДИВ
ул."4-ЯНУАРИ" №36
тел. за контакт от цялата страна 0897 55 83 20 / 0876 92 33 19
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ.
За повече информация относно услугите които предлагаме на сайта ни http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/85605/investconsult-group-prehvyrlyane-i-izkupuvane-na-akcii-drujestveni-dyalove-i-tyrg

"КУПУВАМЕ"-БИЗНЕС АД ЕАД ООД ЕООД СД. СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ
INVESTCONSULT GROUP-Прехвърляне и изкупуване на акции, дружествени дялове и търговски предприятия;
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили
заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата, общините или
доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ НА ФИРМАТА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ,НОВО СЕДАЛИЩЕ И АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ ФИНАНСОВА,ЮРИДИЧЕСКА И СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ.
Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
Всички правни действия, които предприемаме с цел пълно освобождаване от задължения, са напълно легални и в
съответствие с действащата нормативна уредба.
INVESTCONSULT GROUP
гр. ПЛОВДИВ
ул."4-ЯНУАРИ" №36
тел. за контакт от цялата страна 0897 55 83 20 / 0876 92 33 19
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ.
За повече информация относно услугите които предлагаме на сайта ни http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/85604/kupuvame-biznes-ad-ead-ood-eood-sd-sys-zadyljeniya

Всякакви жилищни ремонти, довършителни услуги и преустройства.
Зидария , вътрешни и външни топлоизолации , хидроизолации , облицовка с камък , замазка , гипсова мазилка и шпакловка ,
сатен гипс , теракот , гранитогрес , фаянс , колор кит , латекс , боя , тапети ,всякакви декорации и декоративни мазилки
, обръщане на прозорци , усвояве на тераси , гипсокартон , окачени тавани ,скрито осветление ,всякакви вътрешни и
външни преустройства , ВиК ,Ел. инсталации ,ОиВ и др .Безплатен оглед и консултации , оферта , договор ,коректност ,
кратки срокове . Тел . за контакт - 0878 78 23 88 - Антон Стоянов .
http://obiavidnes.com/obiava/85603/vsyakakvi-jilishtni-remonti-dovyrshitelni-uslugi-i-preustroystva

Превод, заверка и легализация на документи
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
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моб.тел.: 0895 60 71 50
E - mail: sofia@nov-vek.org
Уеб страница: www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/85602/prevod-zaverka-i-legalizaciya-na-dokumenti

Maxtel RXTEC RX-IW04A мрежова камера
Maxtel RXTEC RX-IW04A мрежова камера, 720p HD, обектив 2.8-12mm, IR осветеност до 30м.
http://obiavidnes.com/obiava/85601/maxtel-rxtec-rx-iw04a-mrejova-kamera

25Г ТРАВЕСТИТ МАРИЯНА ТЪРСИ РАЗКРЕПОСТЕН ГОСПОДИН ЗА СЕКСУАЛНИ
ПРЕЖИВЯВАНИЯ
25Г ТРАВЕСТИТ МАРИЯНА ТЪРСИ РАЗКРЕПОСТЕН ГОСПОДИН ЗА СЕКСУАЛНИ ПРЕЖИВЯВАНИЯ ИМАМ ТЕРЕН
МОГА ДА БЪДА ДИСКРЕТЕН СМС С ТЕКСТ МАРИЯНА НА НОМЕР 2669 ЗА АДРЕС И ТЕЛЕФОН ГЛОБУЛ ИЛИ МТЕЛ
http://obiavidnes.com/obiava/85600/25g-travestit-mariyana-tyrsi-razkreposten-gospodin-za-seksualni-prejivyavaniya

27Г ЧАРОВНИК ТЪРСИ СВОЯТА ЛЮБОВ
27Г ЧАРОВНИК ТЪРСИ СВОЯТА ЛЮБОВ ИМАМ ЖИЛИЩЕ КОЛА ПАРИ НО НЯМАМ НИКОЙ ДО СЕБЕ СИ ЩЕ МЕ
НАМЕРИШ ЛИ СМС С ТЕКСТ ГАЛИН НА НОМЕР 191910 ДА СИ РАЗМЕНИМ ТЕЛЕФОНИТЕ
http://obiavidnes.com/obiava/85599/27g-charovnik-tyrsi-svoyata-lyubov

27Г ЧАРОВНИК ТЪРСИ СВОЯТА ЛЮБОВ
27Г ЧАРОВНИК ТЪРСИ СВОЯТА ЛЮБОВ ИМАМ ЖИЛИЩЕ КОЛА ПАРИ НО НЯМАМ НИКОЙ ДО СЕБЕ СИ ЩЕ МЕ
НАМЕРИШ ЛИ СМС С ТЕКСТ ГАЛИН НА НОМЕР 191910 ДА СИ РАЗМЕНИМ ТЕЛЕФОНИТЕ
http://obiavidnes.com/obiava/85598/27g-charovnik-tyrsi-svoyata-lyubov

АКТИВЕН ЗА СЕРИОЗНА ВРЪЗКА!
АКТИВЕН ЗА СЕРИОЗНА ВРЪЗКА! За да разговаряте с Михаил изпратете SMS с текст MIHAIL-12 на номер 191979 и се
запознайте лично!
http://obiavidnes.com/obiava/85597/aktiven-za-seriozna-vryzka

АКТИВЕН ЗА СЕРИОЗНА ВРЪЗКА!
АКТИВЕН ЗА СЕРИОЗНА ВРЪЗКА! За да разговаряте с Михаил изпратете SMS с текст MIHAIL-12 на номер 191979 и се
запознайте лично!
http://obiavidnes.com/obiava/85596/aktiven-za-seriozna-vryzka

Стойка за камера вътрешен монтаж Maxtel CC-202
Стойка за камера вътрешен монтаж Maxtel CC-202
http://obiavidnes.com/obiava/85595/stoyka-za-kamera-vytreshen-montaj-maxtel-cc-202

Стойка за камера вътрешен монтаж Maxtel CC-203R2
Стойка за камера вътрешен монтаж Maxtel CC-203R2
http://obiavidnes.com/obiava/85594/stoyka-za-kamera-vytreshen-montaj-maxtel-cc-203r2

Стойка за камера вътрешен монтаж Maxtel CC-212
Стойка за камера вътрешен монтаж Maxtel CC-212
http://obiavidnes.com/obiava/85593/stoyka-za-kamera-vytreshen-montaj-maxtel-cc-212
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Стойка за камера вътрешен монтаж Maxtel CC-224D
Стойка за камера вътрешен монтаж Maxtel CC-224D
http://obiavidnes.com/obiava/85592/stoyka-za-kamera-vytreshen-montaj-maxtel-cc-224d

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
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/85591/vibropleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

Дарсонвал за козметични салони, така и за домашно ползване
Дарсонвал за козметични салони, така и за домашно ползване
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.
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.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/85590/darsonval-za---kozmetichni-saloni-taka-i-za-domashno-polzvane

Лимфопреса
Лимфопреса - Апарат за Пресотерапия (Лимфен дренаж)
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Лимфотронът е подходящ, както за СПА центрове, козметични салони, здравни студиа, фитнес зали, така и за лична
употреба в домашни условия.

Апаратът за лимфодренаж има четири работни режима на работа и три степени на натиск – нисък среден и висок.
Четирите работни програми на апарата за пресотерапия са следните:
Програма 1 – Oтслабване 1
Програма 2 - Oтслабване 2
Програма 3 - Лимфодренаж
Програма 4 - Ръчен режим
Пресотерапията е детоксикираща процедура, която чрез лимфен дренаж помага на тялото да се освободи от
подкожните токсини и мазнини. Лимфодренажният масаж стимулира метаболизма на кожните клетки; подобрява
циркулацията на кръвта; подобрява лимфопотока; спомага за изхвърлянето на излишните течности; редуцира
подкожните мазнини и се бори успешно с целулита.
Костюмът на лимфодренажния апарат е с шест въздушни възглавници, които упражняват цикличен натиск или на
цялото тяло, или на избрани части от тялото.
Апарат за пресотерапия:
1. Извършва високотехнологичен ефективен лимфен дренаж.
2. Осигурява надеждна борба с целулита.
3. Подпомага отслабването и детоксикацията; оформяне и профилиране на тялото.
4. Редуцира отоци, намалява болката и създава комфорт;
5. Придава по-добра форма на краката, корема и ръцете, като същевременно се подобрява и тонусът на кожата.
Лимфопресата може да се ползва и просто за приятен релаксиращ масаж.
http://obiavidnes.com/obiava/85589/limfopresa

ДЕТОКСИКАТОР
ДЕТОКСИКАТОР
Детоксикатор-моделът е с инфрачервен колан за подгряване, 5 режима на работа при йонна детоксикация.
Голям LCD дисплей, показващ режима и параметрите на работа. Алуминиев куфар Цена 275лв
ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ СЕГА ! КУПУВАЙКИ ДЕТОКСИКАТОР "ST-901C+" за 420.00 лв.,
Вие получавате като БОНУС : . ДОПЪЛНИТЕЛЕН ВТОРИ ЕЛЕКТРОД / 30 лв/ + 1 чифт ЕЛЕКТРОИМПУЛСНИ
МАСАЖНИ ДЖАПАНКИ / 40лв./ !
ДЕТОКСИКАТОР нов -275 лв, за едновременна работа с двама пациенти, цена 420 лв.;
Идеални за СПА, физиотерапевтични и рехабилитационни центрове!
** ДЕТОКСИКАТОРИ за пречистване на тялото; извличане на токсини, шлаки и вредни вещества от тялото чрез «водна
детоксикация»; спомага за: активност на мозъка; качествен сън; нормализиране на кръвното; пречистване на черния и
белите дробове и бъбреците и др.,
** АПАРАТУРА за ОТСЛАБВАНЕ и ДЕТОКСИКАЦИЯ (5 уреда в един);
комплексно решение на телесните проблеми: наднормено тегло, забавена обмяна на веществата,
цена: 470 лв !
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Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/85588/detoksikator

Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
МОДЕЛ 2013 Г С ВГРАДЕН СОФТУЕР НА БЪЛГАРСКИ
Резултатите от диагностиката излизат директно на български език
Био скенерът изважда 39 подробни отчета (35 за мъж/35 за жена) с общо над 245 различни резултата от
диагностиката,
плюс обобщен пълен и обобщен кратък отчет на здръвословното състояние на пациента, явяващ се 40-я файл.
Квантовият Анализатор е високотехнологичено електронно устройство за преглед на здравното състояние на човешкия
организъм.
Теоретически основан върху квантовата медицина, Квантовият анализатор използва научните постижения в
електронната техника,
за отчитане и анализ на слабото магнитно поле на човешката клетка и на базата на този анализ, дава здравния статус
на организма и проблемни зони в техния най-ранен стадий.
Квантовият Анализатор интегрира в себе си медицина, био-информатика, електро инженерство и други съвременни
науки.
Чрез сензорен проводник в рамките на минута от дланта Ви ще бъдат получени повече от 240 показатели за Вашето
здраве
Квантовият метод на диагностика е комплексен, неинвазивен, практичен, лесен, бърз и ефикасен.
Цена 450 лв
0877540309
0895611643
БГ-Магазин
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/85587/kvantov-analizator---bioskener-3to-pokolenie-na-bylgarski-ezik

ТЪРГОВСКО ПРАВО - "КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ ! ОСВОБОЖДАВАМЕ
ОТ СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !
Адвокатска кантора Търговско Право - ИЗКУПУВАНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно
Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , СД , АД , ЕАД !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС ..... !
ОСИГУРЯВАМЕ НОВ Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция ..... –
Пълна Промяна по Обстоятелствата ..... !
Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост, съдебни
изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС,
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ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител
, Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и
ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи !
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/85586/tyrgovsko-pravo---kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarna-o

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 СОЛИДАРНАТА 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 !
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
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+359 877 37 20 83
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/85585/tyrgovsko-pravo---pokupko---prodajba-na-firmi-sys-zadyljeniya-predlagame-perfekt

ТЪРГОВСКО ПРАВО - "КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ ! ОСВОБОЖДАВАМЕ
ОТ СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !
Адвокатска кантора Търговско Право - ИЗКУПУВАНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно
Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , СД , АД , ЕАД !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА 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 !
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/85584/tyrgovsko-pravo---kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarna-o

Стойка за камера вътрешен монтаж Maxtel CC-500
Стойка за камера вътрешен монтаж Maxtel CC-500
http://obiavidnes.com/obiava/85583/stoyka-za-kamera-vytreshen-montaj-maxtel-cc-500

Стойка за камера вътрешен монтаж Maxtel CC-500L
Стойка за камера вътрешен монтаж Maxtel CC-500L
http://obiavidnes.com/obiava/85582/stoyka-za-kamera-vytreshen-montaj-maxtel-cc-500l
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Стойка за кожух Maxtel CC-205N
Стойка за кожух Maxtel CC-205N
http://obiavidnes.com/obiava/85581/stoyka-za-kojuh-maxtel-cc-205n

Стойка за кожух Maxtel CC-205NW-S
Стойка за кожух Maxtel CC-205NW-S
http://obiavidnes.com/obiava/85580/stoyka-za-kojuh-maxtel-cc-205nw-s

Стойка за кожух Maxtel CC-208
Стойка за кожух Maxtel CC-208
http://obiavidnes.com/obiava/85579/stoyka-za-kojuh-maxtel-cc-208

Стойка за кожух Maxtel CC-210
Стойка за кожух Maxtel CC-210
http://obiavidnes.com/obiava/85578/stoyka-za-kojuh-maxtel-cc-210

Стойка за кожух Maxtel CC-215
Стойка за кожух Maxtel CC-215
http://obiavidnes.com/obiava/85577/stoyka-za-kojuh-maxtel-cc-215

Стойка за кожух Maxtel CC-216A
Стойка за кожух Maxtel CC-216A
http://obiavidnes.com/obiava/85576/stoyka-za-kojuh-maxtel-cc-216a

ДЕНОНОЩНА ЕРОТИЧНА ЛИНИЯ СЕКС НА ЖИВО И ПО ТЕЛЕФОНА GSM: 090 363 049
ДЕНОНОЩНА ЕРОТИЧНА ЛИНИЯ СЕКС НА ЖИВО И ПО ТЕЛЕФОНА GSM: 090 363 049
http://obiavidnes.com/obiava/85575/denonoshtna-erotichna-liniya-seks-na-jivo-i-po-telefona-gsm-090-363-049

разкрепостени, палави и секси най горещите мацки на най горещата линия GSM: 090 363 020
разкрепостени, палави и секси най горещите мацки на най горещата линия GSM: 090 363 020
http://obiavidnes.com/obiava/85574/razkreposteni-palavi-i-seksi-nay-goreshtite-macki-na-nay-goreshtata-liniya-gsm-090-

ОБИЧАМ ЗДРАВОТО ЕБАНЕ А ТИ ? GSM: 090 363 034
ОБИЧАМ ЗДРАВОТО ЕБАНЕ А ТИ ? GSM: 090 363 034
http://obiavidnes.com/obiava/85573/obicham-zdravoto-ebane-a-ti--gsm-090-363-034

ДЕНОНОЩНА ЛИНИЯ ЗА СЕКС GSM: 090 363 049
ДЕНОНОЩНА ЛИНИЯ ЗА СЕКС GSM: 090 363 049
http://obiavidnes.com/obiava/85572/denonoshtna-liniya-za-seks-gsm-090-363-049

ГОЛЕМИ ЦИЦИ НИМФОМАНКА ТИГРИЦА В ЛЕГЛОТО ИСКАМ НАДАРЕНИ КУРОВЕ ЗА
ЯК СЕКС GSM: 090 363 069
ГОЛЕМИ ЦИЦИ НИМФОМАНКА ТИГРИЦА В ЛЕГЛОТО ИСКАМ НАДАРЕНИ КУРОВЕ ЗА ЯК СЕКС GSM: 090 363 069
http://obiavidnes.com/obiava/85571/golemi-cici-nimfomanka-tigrica-v-legloto-iskam-nadareni-kurove-za-yak-seks-gsm-0
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ЗАПОЗНАНСТВА, ТЕЛЕФОН НА ДОВЕРИЕТО И ЗАБАВЛЕНИЕТО 090 363 022
ЗАПОЗНАНСТВА, ТЕЛЕФОН НА ДОВЕРИЕТО И ЗАБАВЛЕНИЕТО 090 363 022
http://obiavidnes.com/obiava/85570/zapoznanstva-telefon-na-doverieto-i-zabavlenieto-090-363-022

Стойка за кожух Maxtel CC-218
Стойка за кожух Maxtel CC-218
http://obiavidnes.com/obiava/85569/stoyka-za-kojuh-maxtel-cc-218

Стойка за кожух Maxtel CC-218A
Стойка за кожух Maxtel CC-218A
http://obiavidnes.com/obiava/85568/stoyka-za-kojuh-maxtel-cc-218a

Стойка за куполна камера вътрешен монтаж Maxtel CC-203E
Стойка за куполна камера вътрешен монтаж Maxtel CC-203E
http://obiavidnes.com/obiava/85567/stoyka-za-kupolna-kamera-vytreshen-montaj-maxtel-cc-203e

Стойка за куполна камера вътрешен монтаж Maxtel CC-225
Стойка за куполна камера вътрешен монтаж Maxtel CC-225
http://obiavidnes.com/obiava/85566/stoyka-za-kupolna-kamera-vytreshen-montaj-maxtel-cc-225

Стойка за ъглов монтаж на PTZ камера Maxtel RX-PT020
Стойка за ъглов монтаж на PTZ камера Maxtel RX-PT020
http://obiavidnes.com/obiava/85565/stoyka-za-yglov-montaj-na-ptz-kamera-maxtel-rx-pt020

Samsung SID-47 цветна куполна камера
Samsung SID-47 цветна куполна камера, 580TV Lines, обектив 3.7mm
http://obiavidnes.com/obiava/85564/samsung-sid-47-cvetna-kupolna-kamera

Borderlands Game of the Year Edition
Borderlands Game of the Year Edition, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/85563/borderlands-game-of-the-year-edition

Юридическа кантора ТМ Легал Консултинг
Юридическа кантора ТМ ЛЕГАЛ Консултинг предлага висококвалифицирани консултантски услуги в областта на
цялото частно право и конкретно в сферата на търговското и административното право.
Можете да се обърнете към нас за консултация и изготвяне на документация за отпускане на европейско финансиране,
управление на проекти, подготовка на договори, документация по ЗОП,регистрация и промени по търговски дружества и
фондации, митническо освобождаване, издаване на лицензии, разрешителни и др.
http://tml-consult.bg/
За контакти: 0888 55 83 41
Contact phone:0888 55 83 41
TM Legal Consulting Legal office provides legal services in the field of the whole civil, corporate and administrative law.
You can contact us for a competent consultation regarding to a ongoing and forthcoming court cases,preparation of contracts,
documents for tender projects, management of EU projects,incorporation of a companies, custom cervices and
procedures,immovable estates,visa cervices, acquisition of Bulgarian citisenship, FIDIC contracts, license regimes, infrastructure
projects, etc.
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http://obiavidnes.com/obiava/85562/yuridicheska-kantora-tm-legal-konsulting

Юридическа кантора ТМ Легал Консултинг
Юридическа кантора ТМ ЛЕГАЛ Консултинг предлага висококвалифицирани консултантски услуги в областта на
цялото частно право и конкретно в сферата на търговското и административното право.
Можете да се обърнете към нас за консултация и изготвяне на документация за отпускане на европейско финансиране,
управление на проекти, подготовка на договори, документация по ЗОП,регистрация и промени по търговски дружества и
фондации, митническо освобождаване, издаване на лицензии, разрешителни и др.
http://tml-consult.bg/
За контакти: 0888 55 83 41
Contact phone:0888 55 83 41
TM Legal Consulting Legal office provides legal services in the field of the whole civil, corporate and administrative law.
You can contact us for a competent consultation regarding to a ongoing and forthcoming court cases,preparation of contracts,
documents for tender projects, management of EU projects,incorporation of a companies, custom cervices and
procedures,immovable estates,visa cervices, acquisition of Bulgarian citisenship, FIDIC contracts, license regimes, infrastructure
projects, etc.
http://obiavidnes.com/obiava/85561/yuridicheska-kantora-tm-legal-konsulting

Teenage Mutant Ninja Turtles
Teenage Mutant Ninja Turtles, за 3DS
http://obiavidnes.com/obiava/85560/teenage-mutant-ninja-turtles

Forex търговия с Варчев Финанс
Търгувайте на Форекс пазар - най-големия и ликвиден пазар в света! Варчев Финанс предлага за всеки клиент удобна
платформа за търговия, минимални комисионни и тесни спредове. Платформата MetaTrader позволява на трейдърите да
прилагат различни инвестиционни стратегии, съобразно собствените си изисквания.
За повече информация посетете нашия уебсайт
www.varchev.com
http://obiavidnes.com/obiava/85559/forex-tyrgoviya-s-varchev-finans

ТЪРГОВСКО ПРАВО - "КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ ! ОСВОБОЖДАВАМЕ
ОТ СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !
Адвокатска кантора Търговско Право - ИЗКУПУВАНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно
Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , СД , АД , ЕАД !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА 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 !
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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 !
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/85558/tyrgovsko-pravo---kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarna-o

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 СОЛИДАРНАТА 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 !
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/85557/tyrgovsko-pravo---pokupko---prodajba-na-firmi-sys-zadyljeniya-predlagame-perfekt
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АПЕКС СЕРВИЗ ООД
Предлага следните услуги:
- Продажба, проектиране и монтаж на стелажни системи
- Наем на кари и товароподемна техника
- Продажба на кари и товароподемна техника
- Сервиз на кари и товароподемна техника
- Обратно изкупуване на кари
- Рециклиране на кари
- Продажба на пълна гама резервни части и гуми за всички марки и модели кари и товароподемна техника.

Фирма Апекс Сервиз е създадена в Пловдив през 1990 г. За годините на своето съществуване фирмата е утвърдена на
пазара като лидер в търговията с кари и складова техника.
Разполагаме с най-големия склад на Балканите за резервни части за електрокари и мотокари и успяхме да докажем
надеждното си партньорство при производството и доставката им.
Фирмата се специализира и в разработването, проектирането и монтажа на професионални стелажни системи.
http://obiavidnes.com/obiava/85556/apeks-serviz-ood

"КУПУВАМЕ" БИЗНЕС .... ЕООД, ООД, СД, АД, ЕАД със
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

и

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 СОЛИДАРНАТА 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 !
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
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гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/85555/kupuvame-biznes--eood-ood-sd-ad-ead-sys-zadyljeniya-i-osvobojdavame-ot-

АПЕКС СЕРВИЗ ООД
Предлага следните услуги:
- Продажба, проектиране и монтаж на стелажни системи
- Наем на кари и товароподемна техника
- Продажба на кари и товароподемна техника
- Сервиз на кари и товароподемна техника
- Обратно изкупуване на кари
- Рециклиране на кари
- Продажба на пълна гама резервни части и гуми за всички марки и модели кари и товароподемна техника.

Фирма Апекс Сервиз е създадена в Пловдив през 1990 г. За годините на своето съществуване фирмата е утвърдена на
пазара като лидер в търговията с кари и складова техника.
Разполагаме с най-големия склад на Балканите за резервни части за електрокари и мотокари и успяхме да докажем
надеждното си партньорство при производството и доставката им.
Фирмата се специализира и в разработването, проектирането и монтажа на професионални стелажни системи.
http://obiavidnes.com/obiava/85554/apeks-serviz-ood

"КУПУВАМЕ" БИЗНЕС .... ЕООД, ООД, СД, АД, ЕАД със
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

и

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 СОЛИДАРНАТА 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
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, 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 !
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/85553/kupuvame-biznes--eood-ood-sd-ad-ead-sys-zadyljeniya-i-osvobojdavame-ot-

Sniper Elite V2
Sniper Elite V2, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/85552/sniper-elite-v2

The Elder Scrolls V: Skyrim Legendary Edition
The Elder Scrolls V: Skyrim Legendary Edition, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/85551/the-elder-scrolls-v-skyrim-legendary-edition

World of Warcraft: Mists of Pandaria COLLECTOR'S EDITION
World of Warcraft: Mists of Pandaria COLLECTOR'S EDITION, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/85550/world-of-warcraft-mists-of-pandaria-collectors-edition

"КУПУВАМЕ"-БИЗНЕС АД ЕАД ООД ЕООД СД. СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ
"КУПУВАМЕ"-ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ,ПРЕД ФАЛИТ,НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ !!!
Прехвърляне и изкупуване на акции, дружествени дялове и търговски предприятия;
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили
заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата, общините или
доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ НА ФИРМАТА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ,НОВО СЕДАЛИЩЕ И АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ ФИНАНСОВА,ЮРИДИЧЕСКА И СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ.
Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
Всички правни действия, които предприемаме с цел пълно освобождаване от задължения, са напълно легални и в
съответствие с действащата нормативна уредба.
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ.
INVESTCONSULT GROUP
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тел. за контакт от цялата страна 0897 55 83 20 / 0876 92 33 19
За повече информация относно услугите които предлагаме на сайта ни http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/85549/kupuvame-biznes-ad-ead-ood-eood-sd-sys-zadyljeniya

"КУПУВАМЕ"-БИЗНЕС АД ЕАД ООД ЕООД СД. СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ
"КУПУВАМЕ"-ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ,ПРЕД ФАЛИТ,НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ !!!
Прехвърляне и изкупуване на акции, дружествени дялове и търговски предприятия;
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили
заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата, общините или
доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ НА ФИРМАТА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ,НОВО СЕДАЛИЩЕ И АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ ФИНАНСОВА,ЮРИДИЧЕСКА И СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ.
Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
Всички правни действия, които предприемаме с цел пълно освобождаване от задължения, са напълно легални и в
съответствие с действащата нормативна уредба.
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ.
INVESTCONSULT GROUP
тел. за контакт от цялата страна 0897 55 83 20 / 0876 92 33 19
За повече информация относно услугите които предлагаме на сайта ни http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/85548/kupuvame-biznes-ad-ead-ood-eood-sd-sys-zadyljeniya

Ultra Street Fighter IV - PRE-ORDER
Ultra Street Fighter IV - PRE-ORDER, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/85547/ultra-street-fighter-iv---pre-order

Metro Redux - PRE-ORDER
Metro Redux - PRE-ORDER, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/85546/metro-redux---pre-order

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 клипhttps://www.youtube.com/watch?v=MqVm_pIVSoA&list=UUGsK3KFuXz4kVdol3TbGX9Q За контакти GSM
0876709831
http://obiavidnes.com/obiava/85545/metalotyrsach-s-pic-kontroler

Електровъдица
Продавам електрическa въдицa Skype - elektronvt electrofishing@abv.bg http://ribar.tk 0988979790
http://obiavidnes.com/obiava/85544/elektrovydica
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Ремонт на покриви-Пловдив
.изграждане на нови покривни конструкции.
.преустройства на тавански помещения, капандури, табакери, тераси, навеси и гаражи.
.ремонт на стари керемиди с воалит, или полиестерно фолио метални керемиди.
.тенекеджиство и олуци обикновени и безшевни (тип американски)
.водосточни тръби-(алпинисти)
.обшиване на комини, капандури, бордове, палетни, калкани и др.
.хидроизолации с български и вносни материали.
.залепване на битумни керемиди върху OSB.
.отстранияване на течове .
.довършителни ремонти.
GSM:0888 432 962- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
ИЗПРАТЕТЕ ВАШЕТО ЗАПИТВАНЕ ПО Е-mail:angeliy@abv.bg И НИЕ ЩЕ ВИ ВЪРНЕМ С ГОТОВА ОФЕРТА.
http://obiavidnes.com/obiava/85543/remont-na-pokrivi-plovdiv

Ремонт на покриви-София
.изграждане на нови покривни конструкции.
.преустройства на тавански помещения, капандури, табакери, тераси, навеси и гаражи.
.ремонт на стари керемиди с воалит, или полиестерно фолио метални керемиди.
.тенекеджиство и олуци обикновени и безшевни (тип американски)
.водосточни тръби-(алпинисти)
.обшиване на комини, капандури, бордове, палетни, калкани и др.
.хидроизолации с български и вносни материали.
.залепване на битумни керемиди върху OSB.
.отстранияване на течове .
.довършителни ремонти.
GSM:0888 432 962- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
ИЗПРАТЕТЕ ВАШЕТО ЗАПИТВАНЕ ПО Е-mail:angeliy@abv.bg И НИЕ ЩЕ ВИ ВЪРНЕМ С ГОТОВА ОФЕРТА.
http://obiavidnes.com/obiava/85541/remont-na-pokrivi-sofiya

The Sims 4 Premium Edition - PRE-ORDER
The Sims 4 Premium Edition - PRE-ORDER, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/85540/the-sims-4-premium-edition---pre-order

Превод и легализация на дипломи от Нов век
Преводаческа агенция Нов Век извършва стандартни, бързи и експресни преводи на Английски, Немски, Турски, Гръцки,
Португалски, Френски, Италиански, Испански, Арабски, Китайски, Иврит и много други езици. Заверки на преводи на
документи от чужбина и ЛЕГАЛИЗАЦИЯ на актове за раждане, дипломи, академични справки, нотариални актове,
медицински документи, свидетелства за съдимост, съдебни решения и други във всички държавни институции и
чуждестранни посолства в Република България.
гр. София, бул. Васил Левски 1Б
тел: 02 49 00 756
моб.тел.: 0895 60 71 50
E - mail: sofia@nov-vek.org
Уеб страница: www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/85539/prevod-i-legalizaciya-na-diplomi-ot-nov-vek

Company of Heroes 2
Company of Heroes 2, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/85538/company-of-heroes-2
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LEGO Ninjago Nindroids
LEGO Ninjago Nindroids, за 3DS
http://obiavidnes.com/obiava/85537/lego-ninjago-nindroids

Универсално зарядно Genius ECO-U521
Универсално зарядно Genius ECO-U521, 5200mAh, 5V/2.1A, за смарт телефон/таблет/mp3/камера
http://obiavidnes.com/obiava/85536/universalno-zaryadno-genius-eco-u521

Универсално зарядно Genius ECO-U521
Универсално зарядно Genius ECO-U521, 5200mAh, за смарт телефон/таблет/mp3/камера
http://obiavidnes.com/obiava/85535/universalno-zaryadno-genius-eco-u521

Зарядно за кола Targus Dual USB
Зарядно за кола Targus Dual USB, 12V DC към 2xUSB A(ж)
http://obiavidnes.com/obiava/85534/zaryadno-za-kola-targus-dual-usb

Ultra Street Fighter IV
Ultra Street Fighter IV, Pre-Order (предварителна заявка), PlayStation 3
http://obiavidnes.com/obiava/85533/ultra-street-fighter-iv

Ultra Street Fighter IV
Ultra Street Fighter IV, Pre-Order (предварителна заявка), за XBOX360
http://obiavidnes.com/obiava/85532/ultra-street-fighter-iv

Metro Redux
Metro Redux, Pre-Order (предварителна заявка), PlayStation 4
http://obiavidnes.com/obiava/85531/metro-redux

Sacred 3 First Edition
Sacred 3 First Edition, PlayStation 3
http://obiavidnes.com/obiava/85530/sacred-3-first-edition

Sacred 3 First Edition
Sacred 3 First Edition, за XBOX360
http://obiavidnes.com/obiava/85529/sacred-3-first-edition

Товарни превози
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/61160/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/66614/tovarni-prevozi

Battlefield 4
Battlefield 4, за XBOX360
http://obiavidnes.com/obiava/85528/battlefield-4

Eternal Sonata
Eternal Sonata, PlayStation 3
http://obiavidnes.com/obiava/85527/eternal-sonata

inFAMOUS: First Light
inFAMOUS: First Light, Pre-Order (предварителна заявка), PlayStation 4
http://obiavidnes.com/obiava/85526/infamous-first-light

Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-HD-Studio I-Pro
Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe 3DKoev-HD-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/85525/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-HD-Studio I-Pro
Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe 3DKoev-HD-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/85524/video-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientsk
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Fantastic Pets
Fantastic Pets, за XBOX360
http://obiavidnes.com/obiava/85523/fantastic-pets

Assassins Creed IV: Black Flag
Assassins Creed IV: Black Flag, за XBOX360
http://obiavidnes.com/obiava/85522/assassins-creed-iv-black-flag

Privileg F600
Privileg F600, бял, 3G, поддържа 2 sim карти, 4.7"(11.93cm) сензорен екран, четириядрен MediaTek MTK6589 1.2GHz, 1GB
RAM, 4GB памет (+microSD слот), WIFI 802.11g, 8.0 & 2.0Mpix camera, Bluetooth, Android 4.1, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/85521/privileg-f600

Детективска агенция Авалон-24ч. дискретни детективски услуги
Доказване на изневери , издирване , биологични родители ,
наблюдение , справки , помощ на родители с трудни деца ,
полиграф , технически средства , консултация с адвокат и …
Бързи качествени , професионални детективски услуги .
Екипът ни се състои от доказани професионалисти с богат практически опит ,
болшинството от тях са с експертни възможности.
Индивидуален подход към всеки клиент , гарантирано запазване на неговата
анонимност.
Извършва услуги на територията на Цялата страна.
За контакти :
тел:0896747344,
e-mail:detectivi@abv.bg,
http://avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/85520/detektivska-agenciya-avalon-24ch-diskretni-detektivski-uslugi

Зарядно за кола Privileg "R016"
Зарядно за кола Privileg "R016", 12V към USB А(ж), 5A, универсално
http://obiavidnes.com/obiava/85519/zaryadno-za-kola-privileg-r016

Зарядно у-во
Зарядно у-во, 240V към USB А(ж), 5A, универсално, (без кабел)
http://obiavidnes.com/obiava/85518/zaryadno-u-vo

Стойка за кола за GSM
Стойка за кола за GSM, PDA, GPS
http://obiavidnes.com/obiava/85517/stoyka-za-kola-za-gsm

ОНЛАЙН БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА ЧУЖДЕНЦИ – курсове и индивидуално обучение
ОНЛАЙН БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА ЧУЖДЕНЦИ – курсове и индивидуално обучение
- Онлайн обучение в реално време с преподавател
- Дневни, вечерни, през седмицата и съботно- неделни курсове
- 6 седмични, 2 месечни, 3 месечни и целогодишни курсове
- Отделни групи за възрастни и за деца и ученици.
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- Възможност за явяване на изпит, без посещаване на курс и получаване на международно признат сертификат
- Малки групи и индивидуално обучение
- Цена 288 лв/група, 324 лв/ индивидуално обучение.
- Преподаватели педагози с дългогодишен опит
- Лицензирани международно валидни сертификати
Започване на курсовете в кратки срокове
http://obiavidnes.com/obiava/85516/onlayn-bylgarski-ezik-za-chujdenci--kursove-i-individualno-obuchenie

ОНЛАЙН АНГЛИЙСКИ ЕЗИК - курсове и индивидуално обучение
ОНЛАЙН АНГЛИЙСКИ ЕЗИК - курсове и индивидуално обучение
- Онлайн обучение в реално време с преподавател
- Дневни, вечерни, през седмицата и съботно- неделни курсове
- 6 седмични, двумесечни и тримесечни курсове
- Подготовка за изпити TOEFL, IELTS, Cambridge First Certificate, Cambridge Advanced Certificate, SAT, GRE, GMAT,
STANAG
- Отделни групи за възрастни и за деца и ученици
- Кандидатстудентска и подготовка за матура
- Бизнес английски, английски за туризма и хотелиерството, за пилоти, лекари и медицински сестри
- Възможност за явяване на изпит, без посещаване на курс и получаване на международно признат сертификат
- Преподаватели от езиковите гимназии с опит в чужбина
- Малки групи
- Курсове по общ английски 240 лв/групa, 288 лв/ индивидуално. Подготовка за изпити и специализиран английски 288 лв/
групa, 324 до 360 лв/ индивидуалнo
- Лицензирани международно валидни сертификати по Европейската Езикова Рамка
Започване на курсовете в кратки срокове
http://obiavidnes.com/obiava/85515/onlayn-angliyski-ezik---kursove-i-individualno-obuchenie

ОНЛАЙН РУСКИ ЕЗИК - курсове и индивидуално обучение
ОНЛАЙН РУСКИ ЕЗИК - курсове и индивидуално обучение
- Онлайн обучение в реално време с преподавател
- Дневни, вечерни, през седмицата и съботно- неделни курсове
- 6 седмични, 2 месечни, 3 месечни и целогодишни курсове
- Отделни групи за възрастни и за деца и ученици
- Подготовка за изпити ТРИКИ и др.
- Възможност за явяване на изпит, без посещаване на курс и получаване на международно признат сертификат
- Кандидатстудентска и подготовка за матура
- Бизнес руски, руски за туризма и хотелиерството
- Малки групи
- Общ руски 240 лв/група, 288 лв/ индивидуално. Специализирана и подготовка за изпити 288 лв/група, 324 лв/индивидуално
- Преподаватели от езиковите гимназии с опит в чужбина
- Лицензирани международно валидни сертификати
Започване на курсовете в кратки срокове
http://obiavidnes.com/obiava/85514/onlayn-ruski-ezik---kursove-i-individualno-obuchenie

ОНЛАЙН НЕМСКИ ЕЗИК - курсове и индивидуално обучение
- Онлайн обучение в реално време с преподавател
- Дневни, вечерни, през седмицата и съботно- неделни курсове
- 6 седмични, двумесечни, тримесечни и целогодишни курсове
- Отделни групи за възрастни, деца и ученици
- Подготовка за изпити, кандидатстудентска и подготовка за матура, тест DaF
- Бизнес НЕМСКИ, НЕМСКИ за лекари и медицински сестри, за туризма и хотелиерството, за пилоти
- Възможност за явяване на изпит, без посещаване на курс и получаване на международно признат сертификат
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- Малки групи
- Преподаватели от езиковите гимназии с опит в чужбина
- Лицензирани международно валидни сертификати по Европейската езикова рамка
- Общ НЕМСКИ 240 лв/ група, 288 лв/ индивидуално, специализиран НЕМСКИ и подготовка за изпити 288 лв/ група, 324 лв/
индивидуално
Започване на курсовете в кратки срокове
http://obiavidnes.com/obiava/85513/onlayn-nemski-ezik---kursove-i-individualno-obuchenie

МАСАЖИСТ- курсове и индивидуално обучение
МАСАЖИСТ- курсове и индивидуално обучение
Лицензирани курсове и индивидуално обучение по специалност ”МАСАЖИ” в център Давитоз, лицензиран от
Министерството на Образованието и Науката с лиценз номер 201112927
- Едномесечни и двумесечни курсове
- Часове по теория и практика
- Преподаватели кинезитерапевти, рехабилитатори с дългогодишен практически опит
- При плащане с една вноска 390 лв/ група, 440 лв/ индивидуално, при плащане с две вноски 2 х 220 лв/ група, 2 х 245 лв/
индивидуално
- Лицензирани сертификати с международна валидност
- Всеки, който има 6 или повече месеца стаж по професията, може да се яви на изпит, без да е посещавал курс, и да
получи лицензиран сертификат с международна валидност
- Започване на курсовете в началото и в средата на всеки месец
http://obiavidnes.com/obiava/85512/masajist--kursove-i-individualno-obuchenie

МАСАЖИСТ- курсове и индивидуално обучение
МАСАЖИСТ- курсове и индивидуално обучение
Лицензирани курсове и индивидуално обучение по специалност ”МАСАЖИ” в център Давитоз, лицензиран от
Министерството на Образованието и Науката с лиценз номер 201112927
- Едномесечни и двумесечни курсове
- Часове по теория и практика
- Преподаватели кинезитерапевти, рехабилитатори с дългогодишен практически опит
- При плащане с една вноска 390 лв/ група, 440 лв/ индивидуално, при плащане с две вноски 2 х 220 лв/ група, 2 х 245 лв/
индивидуално
- Лицензирани сертификати с международна валидност
- Всеки, който има 6 или повече месеца стаж по професията, може да се яви на изпит, без да е посещавал курс, и да
получи лицензиран сертификат с международна валидност
- Започване на курсовете в началото и в средата на всеки месец
http://obiavidnes.com/obiava/85511/masajist--kursove-i-individualno-obuchenie

Готвач- курсове и индивидуално обучение
Курсове и индивидуално обучение по професия ”Готвач” в център Давитоз, лицензиран от Министерството на
Образованието и Науката с лиценз номер 20111292
- Едномесечни курсове, двумесечни курсове и индивидуално обучение
- Включени часове по теория и практика
- Форми на обучение: присъствена редовна, задочна и дистанционна
- Преподаватели с дългогодишен практически опит
- Лицензирани международно валидни сертификати
- Всеки, който има 6 или повече месеца трудов стаж по професията, може да се яви само на изпит, без да е посещавал
курс, и да получи лицензиран международно валиден сертификат
- Цена 540 лв при плащане с една вноска, 590 лв с две равни вноски, 690 лв/ индивидуално обучение
- Започване на курсовете всяка седмица
- Международно валидна диплома за Готвач (помощник- готвач и майстор- готвач) от Министерството на
Образованието
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http://obiavidnes.com/obiava/85510/gotvach--kursove-i-individualno-obuchenie

Готвач- курсове и индивидуално обучение
Курсове и индивидуално обучение по професия ”Готвач” в център Давитоз, лицензиран от Министерството на
Образованието и Науката с лиценз номер 20111292
- Едномесечни курсове, двумесечни курсове и индивидуално обучение
- Включени часове по теория и практика
- Форми на обучение: присъствена редовна, задочна и дистанционна
- Преподаватели с дългогодишен практически опит
- Лицензирани международно валидни сертификати
- Всеки, който има 6 или повече месеца трудов стаж по професията, може да се яви само на изпит, без да е посещавал
курс, и да получи лицензиран международно валиден сертификат
- Цена 540 лв при плащане с една вноска, 590 лв с две равни вноски, 690 лв/ индивидуално обучение
- Започване на курсовете всяка седмица
- Международно валидна диплома за Готвач (помощник- готвач и майстор- готвач) от Министерството на
Образованието
http://obiavidnes.com/obiava/85509/gotvach--kursove-i-individualno-obuchenie

Готвач- курсове и индивидуално обучение
Курсове и индивидуално обучение по професия ”Готвач” в център Давитоз, лицензиран от Министерството на
Образованието и Науката с лиценз номер 20111292
- Едномесечни курсове, двумесечни курсове и индивидуално обучение
- Включени часове по теория и практика
- Форми на обучение: присъствена редовна, задочна и дистанционна
- Преподаватели с дългогодишен практически опит
- Лицензирани международно валидни сертификати
- Всеки, който има 6 или повече месеца трудов стаж по професията, може да се яви само на изпит, без да е посещавал
курс, и да получи лицензиран международно валиден сертификат
- Цена 540 лв при плащане с една вноска, 590 лв с две равни вноски, 690 лв/ индивидуално обучение
- Започване на курсовете всяка седмица
- Международно валидна диплома за Готвач (помощник- готвач и майстор- готвач) от Министерството на
Образованието
http://obiavidnes.com/obiava/85508/gotvach--kursove-i-individualno-obuchenie

ФРИЗЬОРИ- курсове и индивидуално обучение
Лицензирани курсове и индивидуално обучение по професия ”ФРИЗЬОР” в център Давитоз, лицензиран от
Министерството на Образованието и Науката с лиценз номер 201112927
- Едномесечни курсове, двумесечни курсове и индивидуално обучение
- Часове по теория и практика
- Форми на обучение: присъствена редовна, задочна и дистанционна с онлайн обучение за теоретичната част
- Преподаватели с дългогодишен практически опит
- Лицензирани международно признати сертификати от Министерството на Образованието и Науката
- 540 лв групов курс с една вноска, 590 лв с две равни вноски, 690 лв/ индивидуално
- Всеки, който има 6 или повече месеца трудов стаж по професията, може да се яви само на изпит, без да е посещавал
курс, и да получи лицензиран международно признат сертификат
Започване на курсовете в началото и в средата на всеки месец
http://obiavidnes.com/obiava/85507/frizyori--kursove-i-individualno-obuchenie

МАТЕМАТИКА - Уроци за ученици, кандидатстуденти
- Висококачествена подготовка за изпити след 7 клас, матури и кандидатстудентски изпити по МАТЕМАТИКА,
извънучилищна подготовка за всички класове
- Целогодишни курсове, 6 седмични и двумесечни курсове
- Преподаватели от математическата гимназия с опит и отлични резултати в подготовката на кандидатстващи
- Провеждане на предварителни изпити
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- Обща подготовка и 7 клас 240 лв/ групово обучение, 288 лв/ индивидуално, подготовка за матури след 12 клас и
кандидатстудентски изпити 288 лв/ група, 324 лв/ индивидуално
- Начало на курсовете в средата и края на всеки месец
http://obiavidnes.com/obiava/85506/matematika---uroci-za-uchenici-kandidatstudenti

Български език за чужденци – курсове и индивидуално обучение
- Дневни, вечерни, през седмицата и съботно- неделни курсове
- 6 седмични, 2 месечни, 3 месечни и целогодишни курсове
- Отделни групи за възрастни и за деца и ученици.
- Възможност за явяване на изпит, без посещаване на курс и получаване на международно признат сертификат
- Малки групи и индивидуално обучение
- Цена 288 лв/група, 324 лв/ индивидуално обучение.
- Преподаватели педагози с дългогодишен опит
- Лицензирани международно валидни сертификати
Започване на курсовете в кратки срокове
http://obiavidnes.com/obiava/85505/bylgarski-ezik-za-chujdenci--kursove-i-individualno-obuchenie

Стойка за кола за GSM
Стойка за кола за GSM, USB, зарядно
http://obiavidnes.com/obiava/85504/stoyka-za-kola-za-gsm

ЦЕНТЪР ДАВИТОЗ курсове и индивидуално обучение по АНГЛИЙСКИ език
- Дневни, вечерни, през седмицата и съботно- неделни курсове
- 6 седмични, двумесечни и тримесечни курсове
- Подготовка за изпити TOEFL, IELTS, Cambridge First Certificate, Cambridge Advanced Certificate, SAT, GRE, GMAT,
STANAG
- Отделни групи за възрастни и за деца и ученици
- Кандидатстудентска и подготовка за матура
- Бизнес английски, английски за туризма и хотелиерството, за пилоти, лекари и медицински сестри
- Възможност за явяване на изпит, без посещаване на курс и получаване на международно признат сертификат
- Преподаватели от езиковите гимназии с опит в чужбина
- Малки групи
- Курсове по общ английски 240 лв/групa, 288 лв/ индивидуално. Подготовка за изпити и специализиран английски 288 лв/
групa, 324 до 360 лв/ индивидуалнo
- Лицензирани международно валидни сертификати по Европейската Езикова Рамка
Започване на курсовете в кратки срокове
http://obiavidnes.com/obiava/85503/centyr-davitoz-kursove-i-individualno-obuchenie-po-angliyski-ezik

ЦЕНТЪР ДАВИТОЗ курсове и индивидуално обучение по АНГЛИЙСКИ език
- Дневни, вечерни, през седмицата и съботно- неделни курсове
- 6 седмични, двумесечни и тримесечни курсове
- Подготовка за изпити TOEFL, IELTS, Cambridge First Certificate, Cambridge Advanced Certificate, SAT, GRE, GMAT,
STANAG
- Отделни групи за възрастни и за деца и ученици
- Кандидатстудентска и подготовка за матура
- Бизнес английски, английски за туризма и хотелиерството, за пилоти, лекари и медицински сестри
- Възможност за явяване на изпит, без посещаване на курс и получаване на международно признат сертификат
- Преподаватели от езиковите гимназии с опит в чужбина
- Малки групи
- Курсове по общ английски 240 лв/групa, 288 лв/ индивидуално. Подготовка за изпити и специализиран английски 288 лв/
групa, 324 до 360 лв/ индивидуалнo
- Лицензирани международно валидни сертификати по Европейската Езикова Рамка
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Започване на курсовете в кратки срокове
http://obiavidnes.com/obiava/85502/centyr-davitoz-kursove-i-individualno-obuchenie-po-angliyski-ezik

Център ДАВИТОЗ курсове по РУСКИ език
- Дневни, вечерни, през седмицата и съботно- неделни курсове
- 6 седмични, 2 месечни, 3 месечни и целогодишни курсове
- Отделни групи за възрастни и за деца и ученици
- Подготовка за изпити ТРИКИ и др.
- Възможност за явяване на изпит, без посещаване на курс и получаване на международно признат сертификат
- Кандидатстудентска и подготовка за матура
- Бизнес руски, руски за туризма и хотелиерството
- Малки групи
- Общ руски 240 лв/група, 288 лв/ индивидуално. Специализирана и подготовка за изпити 288 лв/група, 324 лв/индивидуално
- Преподаватели от езиковите гимназии с опит в чужбина
- Лицензирани международно валидни сертификати
Започване на курсовете в кратки срокове
http://obiavidnes.com/obiava/85501/centyr-davitoz-kursove-po-ruski-ezik

Курсове и индивидуално обучение по немски език
- Дневни, вечерни, през седмицата и съботно- неделни курсове
- 6 седмични, двумесечни, тримесечни и целогодишни курсове
- Отделни групи за възрастни, деца и ученици
- Подготовка за изпити, кандидатстудентска и подготовка за матура, тест DaF
- Бизнес НЕМСКИ, НЕМСКИ за лекари и медицински сестри, за туризма и хотелиерството, за пилоти
- Възможност за явяване на изпит, без посещаване на курс и получаване на международно признат сертификат
- Малки групи
- Преподаватели от езиковите гимназии с опит в чужбина
- Лицензирани международно валидни сертификати по Европейската езикова рамка
- Общ НЕМСКИ 240 лв/ група, 288 лв/ индивидуално, специализиран НЕМСКИ и подготовка за изпити 288 лв/ група, 324 лв/
индивидуално
Започване на курсовете в кратки срокове
http://obiavidnes.com/obiava/85500/kursove-i-individualno-obuchenie-po-nemski-ezik

Начална компютърна грамотност с програмите WINDOWS, WORD, POWERPOINT, EXCEL,
INTERNET
ЦЕНТЪР ДАВИТОЗ
- Лицензирани курсове и индивидуално обучение по начална компютърна грамотност с програмите WINDOWS, WORD,
EXCEL, POWERPOINT, INTERNET
- 5 седмични курсове или индивидуално обучение
- Лицензиран сертификат от Министерството на Образованието и Науката
- 140 лв групови курсове, 160 лв индивидуално обучение, при двама курсиста за индивидуално обучение намаление на 140 лв/
курсист
- Преподаватели педагози с дългогодишен опит
Започване на курсовете в кратки срокове
http://obiavidnes.com/obiava/85499/nachalna-kompyutyrna-gramotnost-s-programite-windows-word-powerpoint-excel-int

Начална компютърна грамотност с програмите WINDOWS, WORD, POWERPOINT, EXCEL,
INTERNET
ЦЕНТЪР ДАВИТОЗ
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- Лицензирани курсове и индивидуално обучение по начална компютърна грамотност с програмите WINDOWS, WORD,
EXCEL, POWERPOINT, INTERNET
- 5 седмични курсове или индивидуално обучение
- Лицензиран сертификат от Министерството на Образованието и Науката
- 140 лв групови курсове, 160 лв индивидуално обучение, при двама курсиста за индивидуално обучение намаление на 140 лв/
курсист
- Преподаватели педагози с дългогодишен опит
Започване на курсовете в кратки срокове
http://obiavidnes.com/obiava/85498/nachalna-kompyutyrna-gramotnost-s-programite-windows-word-powerpoint-excel-int

Стойка за кола за GSM
Стойка за кола за GSM, USB, зарядно
http://obiavidnes.com/obiava/85497/stoyka-za-kola-za-gsm

Преводи от/на английски, гръцки, турски...
Преводаческа агенция Нов Век извършва качествени преводи на Английски, Немски, Полски, 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/85496/prevodi-otna-angliyski-grycki-turski

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА ЖЕНИ-ФАБРИКА ЗА ШОКОЛАД БЕЗ ТАКСИ И КОМИСИОНИ В
БЪЛГАРИЯ И ЧЕХИЯ
Предлагаме работа за жени в шоколадова фабрика.Работата се състои в пакетиране на продукцията.Заплащане 60
крони на час,осигурено спане,аванси.Не е нужно знание на език.Набираме жени без ограничение на възрастта,без такси и
комисиони в България и Чехия.За информация и записване сме на вашите услуги всеки ден от 8 до 19 часа само на
посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/85495/rabota-v-chehiya-za-jeni-fabrika-za-shokolad-bez-taksi-i-komisioni-v-bylgariya-i-cheh

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/85494/3d-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
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http://3dkoev-design.net46.net
http://obiavidnes.com/obiava/85493/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

НАБИРАМЕ ЖЕНИ ЗА РАБОТА В ЧЕХИ
КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ И ЧЕХИЯ

ЗА ФАБРИКА ЗА ШОКОЛАД-БЕЗ ТАКСИ И

Предлагаме работа за жени в шоколадова фабрика.Работата се състои в пакетиране на продукцията.Заплащане 60
крони на час,осигурено спане,аванси.Не е нужно знание на език.Набираме жени без ограничение на възрастта,без такси и
комисиони в България и Чехия.За информация и записване сме на вашите услуги всеки ден от 8 до 19 часа само на
посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/85492/nabirame-jeni-za-rabota-v-chehi---za--fabrika-za-shokolad-bez-taksi-i-komision-v-b

ФАБРИКА ЗА ШОКОЛАДОВЕ ИЗДЕЛИЯ В ЧЕХИЯ-БЕЗ ТАКСИ И КОМИСИОНИ В
БЪЛГАРИЯ И ЧЕХИЯ
Предлагаме работа за жени в шоколадова фабрика.Работата се състои в пакетиране на продукцията.Заплащане 60
крони на час,осигурено спане,аванси.Не е нужно знание на език.Набираме жени без ограничение на възрастта,без такси и
комисиони в България и Чехия.За информация и записване сме на вашите услуги всеки ден от 8 до 19 часа само на
посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/85491/fabrika-za-shokoladove-izdeliya-v-chehiya-bez-taksi-i-komisioni-v-bylgariya-i-chehiya

ФАБРИКА ЗА ШОКОЛАДОВЕ ИЗДЕЛИЯ В ЧЕХИЯ-БЕЗ ТАКСИ И КОМИСИОНИ В
БЪЛГАРИЯ И ЧЕХИЯ
Предлагаме работа за жени в шоколадова фабрика.Работата се състои в пакетиране на продукцията.Заплащане 60
крони на час,осигурено спане,аванси.Не е нужно знание на език.Набираме жени без ограничение на възрастта,без такси и
комисиони в България и Чехия.За информация и записване сме на вашите услуги всеки ден от 8 до 19 часа само на
посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/85490/fabrika-za-shokoladove-izdeliya-v-chehiya-bez-taksi-i-komisioni-v-bylgariya-i-chehiya

ФАБРИКА ЗА ШОКОЛАДОВЕ ИЗДЕЛИЯ В ЧЕХИЯ-БЕЗ ТАКСИ И КОМИСИОНИ В
БЪЛГАРИЯ И ЧЕХИЯ
Предлагаме работа за жени в шоколадова фабрика.Работата се състои в пакетиране на продукцията.Заплащане 60
крони на час,осигурено спане,аванси.Не е нужно знание на език.Набираме жени без ограничение на възрастта,без такси и
комисиони в България и Чехия.За информация и записване сме на вашите услуги всеки ден от 8 до 19 часа само на
посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/85489/fabrika-za-shokoladove-izdeliya-v-chehiya-bez-taksi-i-komisioni-v-bylgariya-i-chehiya

Стойка за колело за GSM/GPS/MP4/PDS
Стойка за колело за GSM/GPS/MP4/PDS
http://obiavidnes.com/obiava/85488/stoyka-za-kolelo-za-gsmgpsmp4pds

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА ЖЕНИ-БЕЗ ТАКСИ И КОМИСИОНИ В БЪЛГАРИЯ И ЧЕХИЯ
Предлагаме работа за жени в шоколадова фабрика.Работата се състои в пакетиране на продукцията.Заплащане 60
крони на час,осигурено спане,аванси.Не е нужно знание на език.Набираме жени без ограничение на възрастта,без такси и
комисиони в България и Чехия.За информация и записване сме на вашите услуги всеки ден от 8 до 19 часа само на
посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/85487/rabota-v-chehiya-za-jeni-bez-taksi-i-komisioni-v-bylgariya-i-chehiya

ФАБРИКА ЗА ШОКОЛАДОВЕ ИЗДЕЛИЯ В ЧЕХИЯ-БЕЗ ТАКСИ И КОМИСИОНИ В
БЪЛГАРИЯ И ЧЕХИЯ
Предлагаме работа за жени в шоколадова фабрика.Работата се състои в пакетиране на продукцията.Заплащане 60
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крони на час,осигурено спане,аванси.Не е нужно знание на език.Набираме жени без ограничение на възрастта,без такси и
комисиони в България и Чехия.За информация и записване сме на вашите услуги всеки ден от 8 до 19 часа само на
посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/85486/fabrika-za-shokoladove-izdeliya-v-chehiya-bez-taksi-i-komisioni-v-bylgariya-i-chehiya

свободни работни позиций за Чехия-Пълно менте
Телефона е импулсен!!!
http://obiavidnes.com/obiava/85485/svobodni-rabotni-poziciy-za-chehiya-pylno-mente

свободни работни позиций за Чехия-Пълно менте
Телефона е импулсен!!!
http://obiavidnes.com/obiava/85484/svobodni-rabotni-poziciy-za-chehiya-pylno-mente

свободни работни позиции за Чехия-Пълно менте
Телефона е импулсен!!!
http://obiavidnes.com/obiava/85483/svobodni-rabotni-pozicii-za-chehiya-pylno-mente

свободни работни позиции за Чехия-Пълно менте
Телефона е импулсен!!!
http://obiavidnes.com/obiava/85482/svobodni-rabotni-pozicii-za-chehiya-pylno-mente

Kалъф за Samsung S4
Kалъф за Samsung S4, Targus, червен
http://obiavidnes.com/obiava/85481/kalyf-za-samsung-s4

Калъф за Samsung S4
Калъф за Samsung S4, Targus, бял
http://obiavidnes.com/obiava/85480/kalyf-za-samsung-s4

Детективска Агенция АЯКС-Право на избор!-Пазарджик Пловдив Сливен Хасково Ямбол
Димитровград
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/85478/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-pazardjik-plovdiv-sliven-haskovo-yambol-

"КУПУВАМЕ"-БИЗНЕС АД ЕАД ООД ЕООД СД. СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ
"КУПУВАМЕ"-ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ,ПРЕД ФАЛИТ,НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ !!!
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Прехвърляне и изкупуване на акции, дружествени дялове и търговски предприятия;
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили
заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата, общините или
доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ НА ФИРМАТА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ,НОВО СЕДАЛИЩЕ И АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ ФИНАНСОВА,ЮРИДИЧЕСКА И СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ.
Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
Всички правни действия, които предприемаме с цел пълно освобождаване от задължения, са напълно легални и в
съответствие с действащата нормативна уредба.
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ.
INVESTCONSULT GROUP
тел. за контакт от цялата страна 0897 55 83 20 / 0876 92 33 19
За повече информация относно услугите които предлагаме на сайта ни http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/85479/kupuvame-biznes-ad-ead-ood-eood-sd-sys-zadyljeniya

Прехвърляне и изкупуване на акции, дружествени дялове и търговски предприятия;
"КУПУВАМЕ"-ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ,ПРЕД ФАЛИТ,НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ !!!
Прехвърляне и изкупуване на акции, дружествени дялове и търговски предприятия;
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили
заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата, общините или
доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ НА ФИРМАТА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ,НОВО СЕДАЛИЩЕ И АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ ФИНАНСОВА,ЮРИДИЧЕСКА И СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ.
Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
Всички правни действия, които предприемаме с цел пълно освобождаване от задължения, са напълно легални и в
съответствие с действащата нормативна уредба.
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ.
INVESTCONSULT GROUP
тел. за контакт от цялата страна 0897 55 83 20 / 0876 92 33 19
За повече информация относно услугите които предлагаме на сайта ни http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/85477/prehvyrlyane-i-izkupuvane-na-akcii-drujestveni-dyalove-i-tyrgovski-predpriyatiya

Калъф за Samsung S4
Калъф за Samsung S4, Targus, син
http://obiavidnes.com/obiava/85476/kalyf-za-samsung-s4
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ТЪРГОВСКО ПРАВО - Покупко - Продажба на Фирми със Задължения ! Предлагаме перфектно
съдействие за освобождаване от СОЛИДАРНАТА 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 СОЛИДАРНАТА 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 !
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/85475/tyrgovsko-pravo---pokupko---prodajba-na-firmi-sys-zadyljeniya--predlagame-perfek

"КУПУВАМЕ" ЕООД, ООД, СД, АД, ЕАД със ЗАДЪЛЖЕНИЯ и ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ
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 СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС ..... !
ОСИГУРЯВАМЕ НОВ Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция ..... –
Пълна Промяна по Обстоятелствата ..... !
Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост, съдебни
изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС,
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ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител
, Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и
ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи !
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/85474/kupuvame-eood-ood-sd-ad-ead-sys-zadyljeniya-i-osvobojdavame-ot-otgovornost-

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 СОЛИДАРНАТА 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 !
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
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ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/85473/tyrgovsko-pravo---kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarnata

Калъф за Samsung S4
Калъф за Samsung S4, Targus, черен
http://obiavidnes.com/obiava/85472/kalyf-za-samsung-s4

Калъф за Samsung S4
Калъф за Samsung S4, Targus, черен
http://obiavidnes.com/obiava/85471/kalyf-za-samsung-s4

Калъф за Samsung S4
Калъф за Samsung S4, Targus, черен
http://obiavidnes.com/obiava/85470/kalyf-za-samsung-s4

Калъф за Samsung S4
Калъф за Samsung S4, Targus, черен
http://obiavidnes.com/obiava/85469/kalyf-za-samsung-s4

Bosch VDC-276-10 цветна куполна камера
Bosch VDC-276-10 цветна куполна камера, 720TV Lines, обектив 2.8-10.5mm
http://obiavidnes.com/obiava/85468/bosch-vdc-276-10-cvetna-kupolna-kamera

Bosch VER-D2R камера за разпознаване на автомобилни номера
Bosch VER-D2R камера за разпознаване на автомобилни номера, 540TV Lines, обектив 5-50 mm, IR осветление
http://obiavidnes.com/obiava/85467/bosch-ver-d2r-kamera-za-razpoznavane-na-avtomobilni-nomera

Bosch VER-L2R камера за разпознаване на автомобилни номера
Bosch VER-L2R камера за разпознаване на автомобилни номера, 540TV Lines, обектив 5-50 mm, IR осветление
http://obiavidnes.com/obiava/85466/bosch-ver-l2r-kamera-za-razpoznavane-na-avtomobilni-nomera

Bosch VEZ-211-I цветна PTZ камера
Bosch VEZ-211-I цветна PTZ камера, 530TV Lines, обектив 4.2-42mm
http://obiavidnes.com/obiava/85465/bosch-vez-211-i-cvetna-ptz-kamera

Bosch VEZ-211-O цветна PTZ камера
Bosch VEZ-211-O цветна PTZ камера, 530TV Lines, обектив 4.2-42mm
http://obiavidnes.com/obiava/85464/bosch-vez-211-o-cvetna-ptz-kamera

Bosch VEZ-413 цветна PTZ камера
Bosch VEZ-413 цветна PTZ камера, 600TV Lines, обектив 3.5-104mm
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http://obiavidnes.com/obiava/85463/bosch-vez-413-cvetna-ptz-kamera

Bosch VG5-613-CCS цветна PTZ камера
Bosch VG5-613-CCS цветна PTZ камера, 550TV Lines, обектив 3.5-98mm
http://obiavidnes.com/obiava/85462/bosch-vg5-613-ccs-cvetna-ptz-kamera

Bosch VG5-613-PCS цветна PTZ камера
Bosch VG5-613-PCS цветна PTZ камера, 550TV Lines, обектив 3.5-98mm
http://obiavidnes.com/obiava/85461/bosch-vg5-613-pcs-cvetna-ptz-kamera

Bosch VG5-613-ЕCS цветна PTZ камера
Bosch VG5-613-ЕCS цветна PTZ камера, 550TV Lines, обектив 3.5-98mm
http://obiavidnes.com/obiava/85460/bosch-vg5-613-ecs-cvetna-ptz-kamera

Bosch VG5-614-PCS цветна PTZ камера
Bosch VG5-614-PCS цветна PTZ камера, 550TV Lines, обектив 3.4-122mm
http://obiavidnes.com/obiava/85459/bosch-vg5-614-pcs-cvetna-ptz-kamera

Bosch VG5-614-ЕCS цветна PTZ камера
Bosch VG5-614-ЕCS цветна PTZ камера, 550TV Lines, обектив 3.4-122mm
http://obiavidnes.com/obiava/85458/bosch-vg5-614-ecs-cvetna-ptz-kamera

Sunell SN-IPD54 куполна камера
Sunell SN-IPD54 куполна камера, 1080p FULL HD, обектив 4-9mm, IR осветеност до 15м.
http://obiavidnes.com/obiava/85457/sunell-sn-ipd54-kupolna-kamera

Имот в село Ясеново
Имот в село Ясеново община Руен с площ 11.288дка.Цена по договаряне
http://obiavidnes.com/obiava/85456/imot-v-selo-yasenovo

Имот в село Ясеново
Имот в село Ясеново община Руен с площ 11.288дка.Цена по договаряне
http://obiavidnes.com/obiava/85455/imot-v-selo-yasenovo

Sunell SN-IPR54/03AQDN мрежова камера
Sunell SN-IPR54/03AQDN мрежова камера, 720p HD, обектив 3.6mm, IR осветеност до 6м.
http://obiavidnes.com/obiava/85454/sunell-sn-ipr5403aqdn-mrejova-kamera

Sunell SN-IPR54-14APDN мрежова камера
Sunell SN-IPR54-14APDN мрежова камера, 1080p FULL HD, обектив 3.3-12mm, IR осветеност до 20м.
http://obiavidnes.com/obiava/85453/sunell-sn-ipr54-14apdn-mrejova-kamera

Sunell SN-IPR54 мрежова камера
Sunell SN-IPR54 мрежова камера, 1080p FULL HD, обектив 2.8-12mm, IR осветеност до 25м.
http://obiavidnes.com/obiava/85452/sunell-sn-ipr54-mrejova-kamera
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Sunell SN-IPV54-03Z куполна камера
Sunell SN-IPV54-03Z куполна камера, 720p HD, обектив 3.6mm, IR осветеност до 6м.
http://obiavidnes.com/obiava/85451/sunell-sn-ipv54-03z-kupolna-kamera

Sunell SN-IPV54/14Z куполна камера
Sunell SN-IPV54/14Z куполна камера, 1080p FULL HD, обектив 3.6mm, IR осветеност до 6м.
http://obiavidnes.com/obiava/85450/sunell-sn-ipv5414z-kupolna-kamera

Ремонт на покриви
Извършвани услуги:
- Ремонт на покриви
- Хидроизолация
- Пренареждане на керемиди
- Поставяне на хоризонтални и вертикални улуци
- Водосточни тръби
- Битумни керемиди
- Повдигане на тавански стай
- Изграждане на нови покривни конструкции
- Тенекеджийски услуги
- Измазване на капаци и комини
- На добра цена и гаранция
- Тел:0895460909
РАБОТИМ В ЦЯЛАТА СТРАНА!
http://obiavidnes.com/obiava/85449/remont-na-pokrivi

Превод и легализация на съдебни решения
Официални преводи на документи на над 30 езика, легализация на документи и заверка с Апостил (Apostille) в Дирекция
„Консулски отношения“ на Министерство на външните работи, заверки във всички министерства и ведомства на
Република България, заверки във всички консулски представителства на чужди държави в Република България, както и
заверки на преводи от заклети преводачи към агенцията.
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/85448/prevod-i-legalizaciya-na-sydebni-resheniya

Sunell SN-IPV54 куполна камера
Sunell SN-IPV54 куполна камера, 1080p FULL HD, обектив 4-9mm, IR осветеност до 15м.
http://obiavidnes.com/obiava/85447/sunell-sn-ipv54-kupolna-kamera

YAAN YH5904 PTZ камера
YAAN YH5904 PTZ камера, 550TV Lines, обектив 3.4-122.4mm, IR осветеност до 100м.
http://obiavidnes.com/obiava/85446/yaan-yh5904-ptz-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 !
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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 СОЛИДАРНАТА 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 !
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/85445/tyrgovsko-pravo---pokupko---prodajba-na-firmi-sys-zadyljeniya-predlagame-perfekt

YAAN YH5904 PTZ камера
YAAN YH5904 PTZ камера, 550TV Lines, обектив 3.4-122.4mm, IR осветеност до 500м.
http://obiavidnes.com/obiava/85444/yaan-yh5904-ptz-kamera

Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-HD-Studio I-Pro
Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe 3DKoev-HD-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/85443/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-HD-Studio I-Pro
Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe 3DKoev-HD-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/85442/video-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientsk
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Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-HD-Studio I-Pro
Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe 3DKoev-HD-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/85441/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-HD-Studio I-Pro
Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe 3DKoev-HD-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/85440/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-HD-Studio I-Pro
Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe 3DKoev-HD-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/85439/video-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientsk

ПРЕДЛАГАМ ДОПЪЛНИТЕЛНА РАБОТА ПО ИНТЕРНЕТ
Търсим хора за надомна дейност от цялата страна.Можете да я извършвате от дома си,от офиса си в удомно за вас
време.Това е най-реалното предложение за изкарване на пари чрез интернет.В нашия сайт щте намерите подробно
информация за какво точно се състои дейността и какви са условията за започване,вижте в сайта ни
www.partybux.ovo.bg или се свържете с нас по скайп име на obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/85438/predlagam-dopylnitelna-rabota-po-internet

ЗАКОННА И СИГУРНА ПЕЧАЛБА ПО ИНТЕРНЕТ
Аз се занимавам с PTC вече 18 месеца и си докарвам по около 300$ на месец. Работата е лесна и дстъпна за всеки, който
има желание да се занимава както и достатъчно свободно време пред компютъра. Около 1 час на ден е напълно
достатъчен, за да взимате средната работна заплата в България. Това не са "лесни пари" както много лъжливи обяви в
интернет пространството гласят. За сметка на това обаче можем да сме убедени, че ще си получим парите на 100%.
Няма ограничение на това колко можем да печелим, може да взимаме по 50$ на месец, може и по 500$. На запад има
хора, които правят по над 3000 само от PTC. Ако сте заинтересовани и искате повече информация прегледайте сайта
www.partybux.ovo.bg или ни пишете на Skype име obqva10 Сложил съм и ДОКАЗАТЕЛСТВА за извършените плащания
Поздрави, Галин Кръстев :)
http://obiavidnes.com/obiava/85437/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

НАБИРАМЕ УЧАСТНИЦИ ЗА ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТ
Разнообразете живота си ако ви е скучно и висите цял ден в нета.Спечелете допълнителни приходи като участвате в
нашият мащабен проект,където ще ви научим как да печелите приходи от интернет и ще получите пълна подкрепа по
Skype от наша страна за повече информация пишете ни на Skype име obqva10 или посетете сайта ни www.partybux.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/85436/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt

СИГУРНА РАБОТА
Предлагаме ви сигурна работа по интернет небходимо ви е само 30 мин. на ден.Допълнете свободното си време и
увеличете доходите си.Работата е лесна и всеки може да се справи с лекота.Можете да работите от дома си или офиса
ви.В нашия сайт можете да намерите подробности как се плаща и всичко което ви интересува вищте в сайта ни
www.partybux.ovo.bg skype име- obqva10
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http://obiavidnes.com/obiava/85435/sigurna-rabota

Реални цени на довършителни ремонти,качеството се вижда на момента.
0887232146,фини шпакловки.
-гипсова шпакловка.
-латекс.
-топлоизолация.
-обръщане покрай pvc дограма и врати с поставияне на лайсни или измазване.
-гипсова мазилки.
-пръскана мазилка.
-влачена маазилка.
-минерални мазилки.
-замазки.
-зидария,зида тераси и стени.
-бързо и качествено.
-майстор с дългодишна практика часно лице.
-започване веднага.0887232146 .
http://obiavidnes.com/obiava/85434/realni-ceni-na-dovyrshitelni-remontikachestvoto-se-vijda-na-momenta

YAAN YQ5203 камера за автоматично проследяване
YAAN YQ5203 камера за автоматично проследяване, 550TV Lines, обектив 3.4-122.4mm
http://obiavidnes.com/obiava/85433/yaan-yq5203-kamera-za-avtomatichno-prosledyavane

YAAN YS3021 PTZ камера за монтаж върху превозно средство
YAAN YS3021 PTZ камера за монтаж върху превозно средство, 550TV Lines, обектив 3.4-122.4mm, IR осветеност до 100м.
http://obiavidnes.com/obiava/85432/yaan-ys3021-ptz-kamera-za-montaj-vyrhu-prevozno-sredstvo

YAAN YS3021 PTZ камера за монтаж върху превозно средство
YAAN YS3021 PTZ камера за монтаж върху превозно средство, 550TV Lines, обектив 3.4-122.4mm, IR осветеност до 500м.
http://obiavidnes.com/obiava/85431/yaan-ys3021-ptz-kamera-za-montaj-vyrhu-prevozno-sredstvo

Защитно фолио (протектор) за Prestigio MultiPhone 4055 DUO
Защитно фолио (протектор) за Prestigio MultiPhone 4055 DUO
http://obiavidnes.com/obiava/85430/zashtitno-folio-protektor-za-prestigio-multiphone-4055-duo

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, настаняване
http://obiavidnes.com/obiava/85429/svobodni-rabotni-poziciy-za-chehiya

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
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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

BarStyle - Барово оборудване
БАР СТИЛ Предлага, Барово оборудване, Аксесоари за бар, Чаши и изделия от стъкло, Порцелан и аркопал, Прибори за
маса, Консумативи за бар
http://obiavidnes.com/obiava/85428/barstyle---barovo-oborudvane

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

Изневери,консултации,съдействие
Консултаци, навременна подкрепа ,помощ и съдействие..
Имате съмнения относно полвинката си ?! С наша помощ ще разсеем или ще подтвърдим вашете съмнения.
Предлагаме професионализъм,коректност и дискретност
24 часа Детективски услуги, изневери, наблюдение
1.СЕМЕЙНИ КОНФЛИКТИ
-изневери
-безплатни консултации,
-наблюдение, разследване, издирване, -установяване (прилагане на снимков и видео материал)
-комуникации, доклад за свършена работа и местонахождение
на „обекта“по време на разследването
Събиране на сведения за семейното състояние (гражданско положение) .
Събиране на информация, материали, доказателства за граждански и наказателни дела .
24 часа наши екипи патрулират, снимков и видео материал .
http://obiavidnes.com/obiava/85427/izneverikonsultaciisydeystvie

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

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

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
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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.
http://obiavidnes.com/obiava/85284/glava-hewlett-packard-deskjet-810c8408453810381638203822---black---p-c661

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

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

Редене,циклене ,фугиране и лакиране на паркет
Дървения под прави всеки апартамент или къща, по красив и уютен за живеене, и освен това е перфектната изолация.
Естественото дърво не само носи чувство за топлина и уют, когато се стъпва по него, но и в действителност то
излъчва топлина.
При правилна поддръжка, масивния паркет винаги изглежда добре и държи цената на жилището, в което е поставено,
висока.
Фирмата работи с продукти на шведски производител, който е 94 години на световния пазар, и предлага екологично
чисти продукти за обработка и поддържане, както на масивен така и на ламиниран паркет.
Работим с качествени и изпитани във времето производители на ламиниран паркет, но не е и за подценяване кой го
монтира. Не разчитайте на случайни майстори, за да не се налагат поправки.
А как може да се убедите в професионализма на една фирма, като получите компетентни отговори на всички ваши
въпроси. Ние разполагаме с информация придобита с множество oбучения в страната и чужбина.
Самите ние провеждаме семинари за продуктите, на които сме представители и oбучаваме много майстори.
Ще притежавате най-добрия под, защото нашите клиенти са инвестиция, и за нас качеството е над всичко.
Масивния паркет е класическата а ламинирания е модерната музика в подовете. Не подценявайте пода си, и вложете
парите си разумно.
http://obiavidnes.com/obiava/85426/redeneciklene-fugirane-i-lakirane-na-parket

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.
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За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/85425/30-50-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/85424/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

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

ЧЕХИЯ БЕЗ КОМИСИОН СИГУРНА РАБОТА
БЕЗ ТАКСИ В БЪЛГАРИЯ И ЧЕХИЯ. ЧЕХИЯ-жени,мъже,семейства без ограничение на годините за селско
стопанство,бране на плодове и зеленчуци,зплата 600 евро,всяка седмица аванс 1000 крони,еквивалент на 40
евро,безплатна квартира,безплатен транспорт до работното място.Търсят се трактористи заплата 650-750 евро при
същите условия. БЕЗ ТАКСИ В БЪЛГАРИЯ. ЧЕХИЯ-жени,мъже,семейства,без ограничение на годините за селско
стопанство,бране на плодове и зеленчуци,заплата 600 евро,всяка седмица аванс 1000 крони,еквивалент на 40
евро,безплатна квартира,безплатен транспорт до работното място.Търсят се трактористи заплата 650-750 евро при
същите условия. БЕЗ ТАКСИ В БЪЛГАРИЯ. ЧЕХИЯ-жени,мъже,семейства за сервиз за боядисване на
джанти,заводи,цехове,европалети,фабрики,складове,пекарна,пералня,цех за ламинат,цех за млека,склад за перилни
препарати,склад за плодове и много други позиции,ТД,осигуровки,заплата 650-750 евро.Строители и общи
работници,заварчици СО2,аргон и други работни места,заплата 800-1200 евро,ТД,осигуровки.За всички работни места
седмичен аванс 1000 крони,еквивалент на 40 евро.Език не се изисква.Подсигурени квартири.Гарантирано започване на
работа и полуаване на възнаграждението. За контакти работни дни от 9 до 16 ч.на тел/факс-082/823446
http://obiavidnes.com/obiava/85423/chehiya-bez-komision-sigurna-rabota

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

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/85422/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-
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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/85421/3d-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/85420/3d-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/85419/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

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

Електровъдица
Продавам електрическa въдицa 0988979790 Skype - elektronvt electrofishing@abv.bg http://ribar.tk
http://obiavidnes.com/obiava/85418/elektrovydica

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

ЧЕХИЯ-ВСЯКАКЪВ ВИД РАБОТА - Пълно менте
Телефона е импулсен!!!
http://obiavidnes.com/obiava/85417/chehiya-vsyakakyv-vid-rabota----pylno-mente

ЧЕХИЯ-ВСЯКАКЪВ ВИД РАБОТА - Пълно менте
Телефона е импулсен!!!
http://obiavidnes.com/obiava/85416/chehiya-vsyakakyv-vid-rabota----pylno-mente

Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-Studio I-Pro
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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/85415/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/85414/video-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientsk

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
http://obiavidnes.com/obiava/85271/43-1061-cm-lg-optimus-l65-d280n-smartphone

Имот в село Речица
Имот в село Речица облас Бургас община Руен с площ 9.451 дка.Цена по договаряне
http://obiavidnes.com/obiava/85413/imot-v-selo-rechica

Имот в село Речица
Имот в село Речица облас Бургас община Руен с площ 9.451 дка.Цена по договаряне
http://obiavidnes.com/obiava/85411/imot-v-selo-rechica

Имот в село Речица
Имот в село Речица облас Бургас община Руен с площ 9.451 дка.Цена по договаряне
http://obiavidnes.com/obiava/85412/imot-v-selo-rechica

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 промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за ламинат,за
производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за металургичен цех,за
шивачки,перални,печатници,европалети,бирена фабрика.Селско стопанство.Строителство-всички професии.Заварчици
СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.НЕ Е
НУЖНО ЗНАНИЕ НА ЕЗИК.Чешкият език е славянски,което благоприятства за бързото преодоляване на езиковата
бариера.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ на автобуса и НАСТАНЯВАНЕ директно при работодателя.За групи от 6-7
човека подсигуряваме микробус от Чехия до 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/85410/sigurna-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 промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за ламинат,за
производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за металургичен цех,за
шивачки,перални,печатници,европалети,бирена фабрика.Селско стопанство.Строителство-всички професии.Заварчици
СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.НЕ Е
НУЖНО ЗНАНИЕ НА ЕЗИК.Чешкият език е славянски,което благоприятства за бързото преодоляване на езиковата
бариера.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ на автобуса и НАСТАНЯВАНЕ директно при работодателя.За групи от 6-7
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човека подсигуряваме микробус от Чехия до 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/85409/chehiya-vsyakakyv-vid-rabota-bez-komision-v-bylgariya

ЧЕХИЯ-ВСЯКАКЪВ ВИД РАБОТА БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без комисион и посредници в България.Складове за сортиране на
плодове,за промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за ламинат,за
производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за металургичен цех,за
шивачки,перални,печатници,европалети,бирена фабрика.Селско стопанство.Строителство-всички професии.Заварчици
СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.НЕ Е
НУЖНО ЗНАНИЕ НА ЕЗИК.Чешкият език е славянски,което благоприятства за бързото преодоляване на езиковата
бариера.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ на автобуса и НАСТАНЯВАНЕ директно при работодателя.За групи от 6-7
човека подсигуряваме микробус от Чехия до 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/85408/chehiya-vsyakakyv-vid-rabota-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 промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за ламинат,за
производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за металургичен цех,за
шивачки,перални,печатници,европалети,бирена фабрика.Селско стопанство.Строителство-всички професии.Заварчици
СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.НЕ Е
НУЖНО ЗНАНИЕ НА ЕЗИК.Чешкият език е славянски,което благоприятства за бързото преодоляване на езиковата
бариера.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ на автобуса и НАСТАНЯВАНЕ директно при работодателя.За групи от 6-7
човека подсигуряваме микробус от Чехия до 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/85407/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 промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за ламинат,за
производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за металургичен цех,за
шивачки,перални,печатници,европалети,бирена фабрика.Селско стопанство.Строителство-всички професии.Заварчици
СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.НЕ Е
НУЖНО ЗНАНИЕ НА ЕЗИК.Чешкият език е славянски,което благоприятства за бързото преодоляване на езиковата
бариера.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ на автобуса и НАСТАНЯВАНЕ директно при работодателя.За групи от 6-7
човека подсигуряваме микробус от Чехия до 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/85406/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 промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за ламинат,за
производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за металургичен цех,за
шивачки,перални,печатници,европалети,бирена фабрика.Селско стопанство.Строителство-всички професии.Заварчици
СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.НЕ Е
НУЖНО ЗНАНИЕ НА ЕЗИК.Чешкият език е славянски,което благоприятства за бързото преодоляване на езиковата
бариера.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ на автобуса и НАСТАНЯВАНЕ директно при работодателя.За групи от 6-7
човека подсигуряваме микробус от Чехия до 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/85405/rabota-v-chehiya----zaminavane-vednaga----bez--komision-v-bylgariya
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РАБОТА В ЧЕХИЯ - ЗАМИНАВАНЕ ВЕДНАГА

БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ

Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без комисион и посредници в България.Складове за сортиране на
плодове,за промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за ламинат,за
производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за металургичен цех,за
шивачки,перални,печатници,европалети,бирена фабрика.Селско стопанство.Строителство-всички професии.Заварчици
СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.НЕ Е
НУЖНО ЗНАНИЕ НА ЕЗИК.Чешкият език е славянски,което благоприятства за бързото преодоляване на езиковата
бариера.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ на автобуса и НАСТАНЯВАНЕ директно при работодателя.За групи от 6-7
човека подсигуряваме микробус от Чехия до 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/85404/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 промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за ламинат,за
производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за металургичен цех,за
шивачки,перални,печатници,европалети,бирена фабрика.Селско стопанство.Строителство-всички професии.Заварчици
СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.НЕ Е
НУЖНО ЗНАНИЕ НА ЕЗИК.Чешкият език е славянски,което благоприятства за бързото преодоляване на езиковата
бариера.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ на автобуса и НАСТАНЯВАНЕ директно при работодателя.За групи от 6-7
човека подсигуряваме микробус от Чехия до 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/85403/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 промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за ламинат,за
производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за металургичен цех,за
шивачки,перални,печатници,европалети,бирена фабрика.Селско стопанство.Строителство-всички професии.Заварчици
СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.НЕ Е
НУЖНО ЗНАНИЕ НА ЕЗИК.Чешкият език е славянски,което благоприятства за бързото преодоляване на езиковата
бариера.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ на автобуса и НАСТАНЯВАНЕ директно при работодателя.За групи от 6-7
човека подсигуряваме микробус от Чехия до 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/85402/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 промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за ламинат,за
производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за металургичен цех,за
шивачки,перални,печатници,европалети,бирена фабрика.Селско стопанство.Строителство-всички професии.Заварчици
СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.НЕ Е
НУЖНО ЗНАНИЕ НА ЕЗИК.Чешкият език е славянски,което благоприятства за бързото преодоляване на езиковата
бариера.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ на автобуса и НАСТАНЯВАНЕ директно при работодателя.За групи от 6-7
човека подсигуряваме микробус от Чехия до 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/85401/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
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плодове,за промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за ламинат,за
производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за металургичен цех,за
шивачки,перални,печатници,европалети,бирена фабрика.Селско стопанство.Строителство-всички професии.Заварчици
СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.НЕ Е
НУЖНО ЗНАНИЕ НА ЕЗИК.Чешкият език е славянски,което благоприятства за бързото преодоляване на езиковата
бариера.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ на автобуса и НАСТАНЯВАНЕ директно при работодателя.За групи от 6-7
човека подсигуряваме микробус от Чехия до 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/85400/chehiya-vsyakakyv-vid-rabota-bez-komision-v-bylgariya

ЧЕХИЯ-ВСЯКАКЪВ ВИД РАБОТА БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без комисион и посредници в България.Складове за сортиране на
плодове,за промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за ламинат,за
производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за металургичен цех,за
шивачки,перални,печатници,европалети,бирена фабрика.Селско стопанство.Строителство-всички професии.Заварчици
СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.НЕ Е
НУЖНО ЗНАНИЕ НА ЕЗИК.Чешкият език е славянски,което благоприятства за бързото преодоляване на езиковата
бариера.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ на автобуса и НАСТАНЯВАНЕ директно при работодателя.За групи от 6-7
човека подсигуряваме микробус от Чехия до 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/85399/chehiya-vsyakakyv-vid-rabota-bez-komision-v-bylgariya

ЧЕХИЯ-ВСЯКАКЪВ ВИД РАБОТА БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без комисион и посредници в България.Складове за сортиране на
плодове,за промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за ламинат,за
производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за металургичен цех,за
шивачки,перални,печатници,европалети,бирена фабрика.Селско стопанство.Строителство-всички професии.Заварчици
СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.НЕ Е
НУЖНО ЗНАНИЕ НА ЕЗИК.Чешкият език е славянски,което благоприятства за бързото преодоляване на езиковата
бариера.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ на автобуса и НАСТАНЯВАНЕ директно при работодателя.За групи от 6-7
човека подсигуряваме микробус от Чехия до 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/85398/chehiya-vsyakakyv-vid-rabota-bez-komision-v-bylgariya

ЧЕХИЯ-ВСЯКАКЪВ ВИД РАБОТА БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без комисион и посредници в България.Складове за сортиране на
плодове,за промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за ламинат,за
производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за металургичен цех,за
шивачки,перални,печатници,европалети,бирена фабрика.Селско стопанство.Строителство-всички професии.Заварчици
СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.НЕ Е
НУЖНО ЗНАНИЕ НА ЕЗИК.Чешкият език е славянски,което благоприятства за бързото преодоляване на езиковата
бариера.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ на автобуса и НАСТАНЯВАНЕ директно при работодателя.За групи от 6-7
човека подсигуряваме микробус от Чехия до 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/85397/chehiya-vsyakakyv-vid-rabota-bez-komision-v-bylgariya

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

Изхвърляне на стари мебели, извозване на строителни отпадъци
Изхвърляне на стари мебели, извозване на строителни отпадъци от апартаменти, къщи, дворове, тавански помещения,
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мазета и техните коридори, складове, гаражи, халета, Контейнер, товарачи, натоварване и извозване на отпадъците.
http://obiavidnes.com/obiava/85396/izhvyrlyane-na-stari-mebeli-izvozvane-na-stroitelni-otpadyci

Преместване на дома, офиси, пиана, каси
Преместване на дома, офиси, пиана, каси (опаковане, де/монтаж) Товаро-разтоварни услуги, Бързо лесно и удобно
Пренасяне с Хамали Транспорт на атрактивни цени.
http://obiavidnes.com/obiava/85395/premestvane-na-doma-ofisi-piana-kasi

Хамали Студенти
Хамали Студенти, Пренос на дома, офиси, складове, магазини, товарене и разтоварване, транспортни услуги София,
страната.
http://obiavidnes.com/obiava/85394/hamali-studenti

Хамали и Хамалски услуги София
Хамали и Хамалски услуги София, Преместване на мебели, багаж, офиси, жилища, товарен превоз с падащ борд на
приемливи цени.
http://obiavidnes.com/obiava/85393/hamali-i-hamalski-uslugi-sofiya

Хамалски услуги от Хамали София
Хамалски услуги от Хамали София, Преместване на Офиси, Жилища, Пиана, Каси, превоз, приемливи цени.
http://obiavidnes.com/obiava/85392/hamalski-uslugi-ot-hamali-sofiya

Хамалски услуги от Хамали София
Хамалски услуги от Хамали София, Преместване на Офиси, Жилища, Пиана, Каси, превоз, приемливи цени.
http://obiavidnes.com/obiava/85391/hamalski-uslugi-ot-hamali-sofiya

Преместване на дома, офиси, мебели, багаж
Преместване на дома, офиси, мебели, багаж Пренасяне, Товаро разтоварни услуги, Хамалски услуги и хамали Цени 10
лв./час, Превоз 50 лв./курс. Кашони, Продажба на Кашони.
http://obiavidnes.com/obiava/85390/premestvane-na-doma-ofisi-mebeli-bagaj

Чистене на мазета, тавани, дворове
Чистене на мазета, тавани, дворове, Почистване на строителни отпадъци Изхвърляне на стари мебели от жилища
Извозване на битови боклуци.
http://obiavidnes.com/obiava/85389/chistene-na-mazeta-tavani-dvorove

Къртене плочки, тухла, бетон, замазка, стени
Къртене плочки, тухла, бетон, замазка, стени, разбиване, събаряне. Почистване на строителни отпадъци,
Извозване.0888/620269
http://obiavidnes.com/obiava/85388/kyrtene-plochki-tuhla-beton-zamazka-steni

Транспортни услуги в София и страната
Транспортни услуги в София и страната, Транспорт до 2 тона с падащ борд, обем 15 кубика, Палетна количка,
Транспорт Цени - 25 лева на час в София или 40 - 50 лева на курс, в страната - 0,60 лв./км. в зависимост от
дестинацията, заплаща се в двете посоки, времето през което се товари и разтоварва не се заплаща.
Товарен превоз на мебели, багаж, машини, палета, каси, пиана, медицинска апаратура, техника, строителни материали,
осигурени хамали.
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http://obiavidnes.com/obiava/85387/transportni-uslugi-v-sofiya-i-stranata

Пренасяне на пиана и рояли с Хамали София
Пренасяне на пиана и рояли с Хамали София, преместване с опит, превоз, приемливи цени, без почивен ден.
http://obiavidnes.com/obiava/85386/prenasyane-na-piana-i-royali-s-hamali-sofiya

Пренасяне на мебели, багаж
Пренасяне на мебели, багаж, де/монтаж и опаковане, осигурен транспорт, хамалски услуги с високо качество на
достъпни цени, точност, коректност.
http://obiavidnes.com/obiava/85385/prenasyane-na-mebeli-bagaj

Преместване на дома, офиси
Преместване на дома, офиси Професионални хамалски услуги от Хамали Перфект на достъпни цени в София.
http://obiavidnes.com/obiava/85384/premestvane-na-doma-ofisi

Изхвърляне, почистване, извозване на строителни отпадъци, мебели
Изхвърляне, почистване, извозване на строителни отпадъци, мебели, битови боклуци и други Чистене на мазета, тавани,
дворове, жилища, гаражи.
http://obiavidnes.com/obiava/85383/izhvyrlyane-pochistvane-izvozvane-na-stroitelni-otpadyci-mebeli

Чистене на мазета
Чистене на мазета, тавани, дворове Почистване и извозване на строителни отпадъци, стари мебели, дограма, клони,
храсти, дървета, натоварване на превоз.
http://obiavidnes.com/obiava/85382/chistene-na-mazeta

Чистене на тавани
Чистене на тавани, мазета, дворове Почистване и извозване на строителни отпадъци, стари мебели, дограми, изхвърляне
на сметище.
http://obiavidnes.com/obiava/85381/chistene-na-tavani

Изхвърляне на строителни отпадъци, Извозване на стари мебели
Изхвърляне на строителни отпадъци, Извозване на стари мебели Чистене на мазета, тавани, двор, жилища в София.
http://obiavidnes.com/obiava/85380/izhvyrlyane-na-stroitelni-otpadyci-izvozvane-na-stari-mebeli

Кърти Чисти Извозва
Кърти Чисти Извозва, Къртене на бетон, тухла, фаянс, теракот, замазка, стени, демонтира, Професионални къртачни
услуги в София на ниски цени.
http://obiavidnes.com/obiava/85379/kyrti-chisti-izvozva

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/85378/kursove-i-individualni-uroci-za-kandidat-studenti-po-bel-i-istoriya

Преместване на пиано, Пренасяне на рояли
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Преместване на пиано, Пренасяне на рояли, По всяко време на евтини цени.
http://obiavidnes.com/obiava/85377/premestvane-na-piano-prenasyane-na-royali

Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти по Химия и Биология
Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти по Химия и Биология. Целогодишна подготовка за ученици в 11 и 12
клас; безплатно първо занятие; готови учебни материали, включени в цената; преподаване на целия учебен материал и
регулярно изпитване; 5 пробни изпита по предмет; удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за посещение;
разумна цена и разсрочено плащане. Помощ за попълване на документи. Записване за 2014/15г. от 01.юни!
http://obiavidnes.com/obiava/85376/kursove-i-individualni-uroci-za-kandidat-studenti-po-himiya-i-biologiya

Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти по Английски и Немски език
Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти по Английски и Немски език. Целогодишна подготовка за ученици в
11 и 12 клас; безплатно първо занятие; готови учебни материали, включени в цената; преподаване на целия учебен
материал и регулярно изпитване; 5 пробни изпита по предмет; удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за
посещение; разумна цена и разсрочено плащане. Помощ за попълване на документи. Записване за 2014/15 от 01.юни!
http://obiavidnes.com/obiava/85375/kursove-i-individualni-uroci-za-kandidat-studenti-po-angliyski-i-nemski-ezik

Преместване на пиано, роял
Преместване на пиано, роял, Транспорт, Професионално и експресно обслужване.
http://obiavidnes.com/obiava/85374/premestvane-na-piano-royal

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/85373/kursove-i-individualni-uroci-za-matura-po-bel-i-vsichki-izbiraemi-predmeti

Курсове и индивидуални уроци по БЕЛ и Математика за седмокласници
Курсове и индивидуални уроци по БЕЛ и Математика за седмокласници. Безплатно първо занятие; готови учебни
материали, включени в цената; преподаване на целия учебен материал и регулярно изпитване; интензивен тренинг за
решаване на тестове и писане на преразказ/ разписване на задачи. 5 пробни изпита по предмет; удобни офиси в центъра
на София; гъвкав график за посещение; разумна цена и разсрочено плащане. Помощ за попълване на документи. Записване
за 2014/15 от 01.юни!
http://obiavidnes.com/obiava/85372/kursove-i-individualni-uroci-po-bel-i-matematika-za-sedmoklasnici

Професионално пренасяне на пиана и рояли, транспорт
Професионално пренасяне на пиана и рояли, транспорт, опаковане, акордиране, продажба на пиана и рояли, качествено
обслужване на достъпни цени.
http://obiavidnes.com/obiava/85371/profesionalno-prenasyane-na-piana-i-royali-transport

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/85370/kursove-i-individualni-uroci-po-nemski-ezik

Курсове и индивидуални уроци по английски език
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Курсове и индивидуални уроци по английски език за всички нива – А1-С1. Подходящи за деца, ученици и възрастни.
Подготовка по системите на издателство „Оксфорд” – New English file / Solutions. Удобни офиси в центъра на София;
гъвкав график за посещение; разумна цена и разсрочено плащане. Безплатен тест за определяне на реалното ви ниво по
езика! Издаване на сертификат за всяко ниво. Можете да започнете веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/85369/kursove-i-individualni-uroci-po-angliyski-ezik

Курсове и индивидуални уроци по италиански език
Курсове и индивидуални уроци по италиански език за всички нива – А1-С1. Подходящи за деца, ученици и възрастни.
Подготовка по системата Progetto Italiano. Удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за посещение; разумна цена
и разсрочено плащане. Безплатен тест за определяне на реалното ви ниво по езика! Издаване на сертификат за всяко
ниво.Можете да започнете веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/85368/kursove-i-individualni-uroci-po-italianski-ezik

Преместване на каси Пренасяне на сейфове
Преместване на каси Пренасяне на сейфове /метални и огнеупорни/, превоз, дългогодишен опит, коректност, достъпни
цени.
http://obiavidnes.com/obiava/85367/premestvane-na-kasi-prenasyane-na-seyfove

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/85366/kursove-i-individualni-uroci-po-frenski-ezik

Индивидуални уроци по всички предмети в училище
Индивидуални уроци по всички предмети в училище. Целогодишна подготовка за деца от 5 до 12 клас. Помощ за качване
на нивото в училище и повишаване на оценките, подготовка за контролни и класни работи. Стриктно следване на
училищната програма и подробно преподаване на целия материал. Удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за
посещение. Разумна цена. Можете да започнете веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/85365/individualni-uroci-po-vsichki-predmeti-v-uchilishte

Тренинг изпити за матура и кандидатстване след 7 и 12 клас
Пакет пробни изпити или еднократно явяване по всички предмети за матура и кандидатстване след 7 и 12 клас.
Най-добрият начин да тренирате в реалния формат на изпита, който ви предстои. Оценяване по изпитните критерии.
Удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за посещение. Разумна цена. Можете да започнете веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/85364/trening-izpiti-za-matura-i-kandidatstvane-sled-7-i-12-klas

Кашони, Продажба на кашони
Кашони, Продажба на кашони, чували и опаковъчни материали.
http://obiavidnes.com/obiava/85363/kashoni-prodajba-na-kashoni

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/85362/karierno-konsultirane-za-izbor-na-profesiya-i-napravlenie-za-razvitie

Преместване на дома, офиси
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Преместване на дома, офиси, безплатен оглед и оферта за пренасяне, хамалски услуги с опит, превоз.
http://obiavidnes.com/obiava/85361/premestvane-na-doma-ofisi

Хамалски услуги София
Хамалски услуги София, Преместване от врата до врата до съседната улица и в цялата страна.
http://obiavidnes.com/obiava/85360/hamalski-uslugi-sofiya

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

Хамалски услуги
Хамалски услуги, пренасяне, де/монтаж, опаковане на мебели и багаж, транспорт в София или страната на ниски цени.
http://obiavidnes.com/obiava/85359/hamalski-uslugi

Преместване на мебели, багаж
Преместване на мебели, багаж от дома, офиса, хамалски услуги, товарен превоз в София, експресно обслужване на
най-ниски цени.
http://obiavidnes.com/obiava/85358/premestvane-na-mebeli-bagaj

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

Чехия - свободни работни позиции
Мъже , жени , семейства до 55 год. за работа в хлебопекарни, сладкарски цехове, цех за сандвичи, завод за пластмасови
изделия, фабрика за парфюми, склад за сортиране на плодове и зеленчуци, камериерки, фабрика за пастет, месокомбинат,
оранжерии, цех за салати, хартиена фабрика, цех за лепене на рекламни стикери, бояджийски цех, фабрика за бисквити,
селско стопанство и животновъдство, складови работници ,оранжерии , персонал за почистване и перални помещения .
Заплати от 700 -900 евро в зависимост от позициите.
Към всички оферти се дава седмичен аванс от 40 евро ( 1000 крони ) . Заплатата е на следващия месец от 10 – 20-сто
число за предходния . Не се изиска владеене на език , подсигурена квартира ( към някои от позициите е безплатна ) ,
трудов договор , осигуровки . Настаняват Ви в квартири тип двустайни апартаменти. Консумативите са за сметка на
работодателя . При интерес от Ваша страна предоставяме всички необходими документи на Чешката фирма за
консултантски услуги , както лиценз и сертификат на фирмата . Заминаване групово или индивидуално.
Телефони за връзка : 0878 023 468 , 0892 976 509
Skype : rabota.eu
http://obiavidnes.com/obiava/85357/chehiya---svobodni-rabotni-pozicii

Чехия - строителни работници
Набираме персонал за работа в строителството в Чехия на следните позиции :
1.Общи работници - 3.5 - 4 евро на час .
2.Арматуристи - 5 евро на час .
3. Зидаро-мазачи - 6 евро на час .
4. Изолация - 9 евро на квадрат .
5. Фаянс, теракот , шпакловка , гипсокартон – 6 евро на час .
Заплата 1100 – 1300 евро , зависи от позицията . Седмичен аванс , трудов договор , осигуровки, подсигурена квартира.
Подписва се трудов договор , не се изисква владеенето на език . Заминаване индивидуално или групово .
Телефони за връзка : 0878 023 468 , 0892 976 509
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Skype: rabota.eu
http://obiavidnes.com/obiava/85356/chehiya---stroitelni-rabotnici

Онлайн флирт, секс запознанства
Изплънете живота си със секс - намерете нови приятели чрез флирт, чат или поросто игриво писмо до потребител,
който смятате, че Ви допада. Всичко вече е във вашите ръце!
http://obiavidnes.com/obiava/85355/onlayn-flirt-seks-zapoznanstva

Безплатни уеб чатове чрез уеб камери
Омръзна ти да търсиш безплатни уеб чатове чрез уеб камери, писнло ти е да плащаш, само и само за да видиш някакви
разголени момичета? Най-горещите мадами са тук! Те са готови да изпълнят твоите желания напълно безплатно, за се
почувстваш специален и ти. Русокоси, брюнетки, червенокоси - най-различни сладурани застават пред уеб камерите!
Възползвай се от тази нова възможност само сега и вземи получи своето първо безплатно еротично шоу!
http://obiavidnes.com/obiava/85354/bezplatni-ueb-chatove-chrez-ueb-kameri

Безплатни порно филми за гледане
Ако обичате порно филмите, то вие сте на точното място в точното време. Изживейте нови сексуални приключения с
нашите порно филми сега! 100% гаранция за максимално удоволствие и качество!
http://obiavidnes.com/obiava/85353/bezplatni-porno-filmi-za-gledane

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

**0882551735*** -фини шпакловки. -гипсова шпакловка. -латекс. -топлоизолация. -обръщане
покрай pvc д
**0882551735*** -фини шпакловки. -гипсова шпакловка. -латекс. -топлоизолация. -обръщане покрай pvc дограма и врати с
поставияне на лайсни или измазване. -гипсова мазилка. -пръскана мазилка. -минерални мазилки. -замазки. -зидария. -бързо,
корекно, разумни цени, гарантирано качество. -майстор с дългодишна практика в строителните услги. започване
веднага. часно лице. 0882551735 За контакт: МАЙСТОР-ЧАСНО ЛИЦЕ
Тел: 0882551735
http://obiavidnes.com/obiava/85352/0882551735--fini-shpaklovki--gipsova-shpaklovka--lateks--toploizolaciya--o

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

Транспортни услуги, товарен превоз с падащ борд за София и страната
Транспортни услуги, товарен превоз с падащ борд за София и страната от 1 до 3 тона, Транспорт на мебели, багаж,
палета, машини, строителни материали Експресно, бързо, удобно.
http://obiavidnes.com/obiava/85351/transportni-uslugi-tovaren-prevoz-s-padasht-bord-za-sofiya-i-stranata

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
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Товаро разтоварни услуги
Товаро разтоварни услуги, товарене, разтоварване на мебели, багаж, строителни материали, професионално и експресно
обслужване на топ цени.
http://obiavidnes.com/obiava/85350/tovaro-raztovarni-uslugi

Пренасяне на каси, Преместване на сейфове
Пренасяне на каси, Преместване на сейфове, метални шкафове Специализиран превоз Професионално обслужване.
http://obiavidnes.com/obiava/85349/prenasyane-na-kasi-premestvane-na-seyfove

Пренасяне на машини, Преместване на апаратура
Пренасяне на машини, Преместване на апаратура, медицински апарати, техника, оборудване, опит, превоз.
http://obiavidnes.com/obiava/85348/prenasyane-na-mashini-premestvane-na-aparatura

Извозване на строителни отпадъци, стари мебели
Извозване на строителни отпадъци, стари мебели и ненужни битови боклуци Почистване и изхвърляне от мазета,
тавани, дворове, апартаменти, къщи.
http://obiavidnes.com/obiava/85347/izvozvane-na-stroitelni-otpadyci-stari-mebeli

Почистване на мазета, тавани, дворове
Почистване на мазета, тавани, дворове, апартаменти, Чистене и извозване на битови и строителни отпадъци на
сметище.
http://obiavidnes.com/obiava/85346/pochistvane-na-mazeta-tavani-dvorove

Извозване на строителни отпадъци, Изхвърляне на стари мебели
Извозване на строителни отпадъци, Изхвърляне на стари мебели и битови боклуци от къщи и апартаменти, почистване
на мазета, тавани, дворове.
http://obiavidnes.com/obiava/85345/izvozvane-na-stroitelni-otpadyci-izhvyrlyane-na-stari-mebeli

Пренасяне на пиана, рояли
Пренасяне на пиана, рояли, транспорт, специализирано, надеждно и сигурно преместване от екип с дългогодишен опит и
професионални умения.
http://obiavidnes.com/obiava/85344/prenasyane-na-piana-royali

Преместване на Пиано, Пренасяне на Роял
Преместване на Пиано, Пренасяне на Роял, превоз и пренос, Експресно и качествено.
http://obiavidnes.com/obiava/85343/premestvane-na-piano-prenasyane-na-royal

Пренасяне на пиана, Преместване на рояли
Пренасяне на пиана, Преместване на рояли, превоз, ниски цени, Без почивен ден.
http://obiavidnes.com/obiava/85342/prenasyane-na-piana-premestvane-na-royali

Кърти чисти извозва
Кърти чисти извозва Къртене Топ Цени в София, Къртачни услуги по домовете, експресно и качествено обслужване.
http://obiavidnes.com/obiava/85341/kyrti-chisti-izvozva

Хамали Мастър, Преместване и хамалски услуги
Хамали Мастър, Преместване и хамалски услуги, пренасяне на багаж и мебели в София, опаковане на вещи, продажба на
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кашони.
http://obiavidnes.com/obiava/85340/hamali-mastyr-premestvane-i-hamalski-uslugi

Изхвърляне на стари мебели и извозване
Изхвърляне на стари мебели и извозване, Почистване на строителни отпадъци с контейнери, самосвали, бусове.
http://obiavidnes.com/obiava/85339/izhvyrlyane-na-stari-mebeli-i-izvozvane

Почистване на мазета, тавани
Почистване на мазета, тавани, дворове, извозване на строителни отпадъци, изхвърляне на стари мебели и други боклуци.
http://obiavidnes.com/obiava/85338/pochistvane-na-mazeta-tavani

Извозване на строителни отпадъци, Изхвърляне на стари мебели
Извозване на строителни отпадъци, Изхвърляне на стари мебели, почистване на мазета, тавани, дворове, жилища.
http://obiavidnes.com/obiava/85337/izvozvane-na-stroitelni-otpadyci-izhvyrlyane-na-stari-mebeli

Пренасяне на пиана, преместване на рояли от Пиана БГ
Пренасяне на пиана, преместване на рояли от Пиана БГ на най-ниски цени.
http://obiavidnes.com/obiava/85336/prenasyane-na-piana-premestvane-na-royali-ot-piana-bg

Пренасяне на каси, преместване на сейфове
Пренасяне на каси, преместване на сейфове от опитен екип с подходящо оборудване и транспорт.
http://obiavidnes.com/obiava/85335/prenasyane-na-kasi-premestvane-na-seyfove

Чистене на тавани, мазета
Чистене на тавани, мазета, Извозване на строителни отпадъци, стари мебели, битови боклуци, изхвърляне от жилища,
дворове.
http://obiavidnes.com/obiava/85334/chistene-na-tavani-mazeta

Извозване на стари мебели
Извозване на стари мебели, Изхвърляне на строителни отпадъци от апартаменти, къщи, дворове, тавани, мазета в
София.
http://obiavidnes.com/obiava/85333/izvozvane-na-stari-mebeli

Почистване на мазета, тавани
Почистване на мазета, тавани, Извозване на строителни отпадъци, стари мебели, битов боклук с превоз, изхвърля на
депо смет.
http://obiavidnes.com/obiava/85332/pochistvane-na-mazeta-tavani

Чистене на мазета и тавани
Чистене на мазета и тавани Изхвърляне на строителни отпадъци и битови боклуци от дворове, жилища, гаражи на
ниски цени.
http://obiavidnes.com/obiava/85331/chistene-na-mazeta-i-tavani

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 :
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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

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
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O Тегло: 15 кг
http://obiavidnes.com/obiava/85329/masajna-kushetka-msg-pro-2

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.
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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/85326/mreja-protiv-nasekomi-s-magniti

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

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/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
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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
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
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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
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
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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
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
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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

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
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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

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
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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/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

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

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

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
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