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Инкубатори - лятно намаление!
Инкубатори - напълно автоматични, терморегулатор с PIC контролер(0,1 градуса С). Реле за време с PIC контролер (от
1 с. до 999 мин. - циклично)за въртене на яйцата. Подробности, филмчета, както и друга полезна информация ще
намерите в обновения ни сайт. GSM:0892374714, 0988838774, 0876709831 inkubatori@abv.bg Skype - tangrabg
www.inkubatori.tk
http://obiavidnes.com/obiava/85916/inkubatori---lyatno-namalenie

GoClever DVR Sport Solver
GoClever DVR Sport Solver, Car & Sport video recoder, 1.32MP, USB, бял
http://obiavidnes.com/obiava/85921/goclever-dvr-sport-solver

MusicRoom - уроци по музика
Частна музикална школа MusicRoom предлага уроци по китара, пеене, пиано, бас, барабани, солфеж, укулеле, банджо и
мандолина. За начинаещи и напреднали, за деца и възрастни. В центъра на София. Организираме концертни изяви в НДК и
други сцени.
http://obiavidnes.com/obiava/85940/musicroom---uroci-po-muzika

GoClever DVR Titanium
GoClever DVR Titanium, Car video recoder, 5MP, miniHDMI, черен
http://obiavidnes.com/obiava/85920/goclever-dvr-titanium

GoClever NAVIO 520
GoClever NAVIO 520, 5" (12.7cm), 4GB вградена памет (+microSD слот), 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/85918/goclever-navio-520

GoClever INSIGNIA 500
GoClever INSIGNIA 500, черен, GPS, поддържа 2 sim карти, 5" (12.70cm), четириядрен MediaTek MTK6582 1.2GHz, 1GB
RAM, 4GB eMMC (microSD слот), 8.0 & 2.0 Mpix camera, Android 4.2 , 150g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/85917/goclever-insignia-500

Ultra Spezial K -каша за ръце без конкуренция
Фирма Тимака,град София,предлага каша за почистване на ръце Ultra Spezial K ,отличаваща се с високото почистващо
действие.Отстранява и най -упоритите замътсявания,благодарение на абразивните полимерни частици ,които
съдържа.Контакти;
0885062284-Виваком
0884064864-Мтел
http://timaka.net/продукти/кашa-за-ръце
Email:timakatrade@gmail.com
Безплатна доставка за София!
http://obiavidnes.com/obiava/85939/ultra-spezial-k--kasha-za-ryce-bez-konkurenciya

GoClever QUANTUM 450
GoClever QUANTUM 450, бял, GPS, поддържа 2 sim карти, 4.5" (11.43 cm), четириядрен Cortex A7 1.2GHz, 512MB RAM,
4GB eMMC (microSD слот), 5.0 & 0.3 Mpix camera, Wi-Fi 802.11n, Android 4.2 , 146g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/85914/goclever-quantum-450

GoClever QUANTUM 450
GoClever QUANTUM 450, черен, GPS, поддържа 2 sim карти, 4.5" (11.43 cm), четириядрен Cortex A7 1.2GHz, 512MB RAM,
4GB eMMC (microSD слот), 5.0 & 0.3 Mpix camera, Wi-Fi 802.11n, Android 4.2 , 146g, 2г. гаранция
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http://obiavidnes.com/obiava/85913/goclever-quantum-450

Разтегателна холна маса ИЗАБЕЛА от масив
Разтегателна холна маса от масивно дърво БУК по поръчка. Изключително стилна и здрава маса. Много лесно се
разтяга, за което спомага метален механизъм със съчмени водачи. При изработката на масата се използват екологично
чисти продукти. Байцовете (цветовете) са на водна основа. Лаковите покрития не замърсяват атмосферата, а също
така по никакъв начин не вреди на здравето на изработващите я и на ползващите масата.
Подходяща за ежедневна употреба!
Издръжлива на удар върху плота.
Издръжлива на заливане с гореща течност.
Повърхността на масата не се надрасква лесно, ще е нужно по-голямо усилие и остър предмет.
РАЗМЕРИ:
120/60 (неразтегателна) --- 279лв.
185/100 (неразтегателна) --- 330лв.
140/90, Височина: 60см (разтегателна) --- 350 лв.
160/90, Височина: 60см (разтегателна) --- 390 лв.
По-големи снимки тук: http://vabelli.com/bg/masi-holni/67/raztegatelna-holna-masa-izabela-ot-masiv
http://obiavidnes.com/obiava/85938/raztegatelna-holna-masa-izabela-ot-masiv

GoClever QUANTUM 500
GoClever QUANTUM 500, бял, GPS, поддържа 2 sim карти, 5" (12.70cm), четириядрен Cortex A7 1.2GHz, 1GB RAM, 4GB
eMMC (microSD слот), 5.0 & 2.0 Mpix camera, Android 4.2 , 158g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/85912/goclever-quantum-500

GoClever QUANTUM 500
GoClever QUANTUM 500, черен, GPS, поддържа 2 sim карти, 5" (12.70cm), четириядрен Cortex A7 1.2GHz, 1GB RAM, 4GB
eMMC (microSD слот), 5.0 & 2.0 Mpix camera, Android 4.2 , 158g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/85910/goclever-quantum-500

LSM CONSULTING GROUP-КУПУВАМЕ АД, ЕАД, ЕООД, ООД, ЕТ Едноличен търговец и др.
СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ,ФИНАНСОВИ,ЮРИДИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ПРИ УСЛОВИЯ ИЗГОДНИ
ЗА ВАС.
LSM CONSULTING GROUP-КУПУВАМЕ АД, ЕАД, ЕООД, ООД, ЕТ Едноличен търговец и др. СЪС
ЗАДЪЛЖЕНИЯ,ФИНАНСОВИ,ЮРИДИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ПРИ УСЛОВИЯ ИЗГОДНИ ЗА ВАС.
Правни и бизнес-консултанти специализирани в предоставянето на професионални юридически, финансово-счетоводни,
административни и консултантски услуги за корпоративни клиенти.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ ПРОБЛЕМНАТА ФИРМА ЗА ЕДИН ЧАС,ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ НА ФИРМАТА СЪС
ЗАДЪЛЖЕНИЯ,НОВО СЕДАЛИЩЕ И АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ.
Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ ФИНАНСОВА,ЮРИДИЧЕСКА И СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ.
Доверие и професионализъм - това са основните принципи на нашата дейност. Доверете ни се и LSM CONSULTING
GROUP ще стане част от Вашия успешен бизнес.
Свържете се с Нас на тел.0897558320 от цялата страна , НА ПОСОЧЕНИЯ ТЕЛЕФОН ПРИЕМАМЕ ЗАПИТВАНИЯ И
СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ.
http://obiavidnes.com/obiava/85937/lsm-consulting-group-kupuvame-ad-ead-eood-ood-et-ednolichen-tyrgovec-i-dr-sy

LSM CONSULTING GROUP-КУПУВАМЕ АД, ЕАД, ЕООД, ООД, ЕТ Едноличен търговец и др.
СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ,ФИНАНСОВИ,ЮРИДИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ПРИ УСЛОВИЯ ИЗГОДНИ
ЗА ВАС.
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LSM CONSULTING GROUP-КУПУВАМЕ АД, ЕАД, ЕООД, ООД, ЕТ Едноличен търговец и др. СЪС
ЗАДЪЛЖЕНИЯ,ФИНАНСОВИ,ЮРИДИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ПРИ УСЛОВИЯ ИЗГОДНИ ЗА ВАС.
Правни и бизнес-консултанти специализирани в предоставянето на професионални юридически, финансово-счетоводни,
административни и консултантски услуги за корпоративни клиенти.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ ПРОБЛЕМНАТА ФИРМА ЗА ЕДИН ЧАС,ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ НА ФИРМАТА СЪС
ЗАДЪЛЖЕНИЯ,НОВО СЕДАЛИЩЕ И АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ.
Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ ФИНАНСОВА,ЮРИДИЧЕСКА И СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ.
Доверие и професионализъм - това са основните принципи на нашата дейност. Доверете ни се и LSM CONSULTING
GROUP ще стане част от Вашия успешен бизнес.
Свържете се с Нас на тел.0897558320 от цялата страна , НА ПОСОЧЕНИЯ ТЕЛЕФОН ПРИЕМАМЕ ЗАПИТВАНИЯ И
СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ.
http://obiavidnes.com/obiava/85936/lsm-consulting-group-kupuvame-ad-ead-eood-ood-et-ednolichen-tyrgovec-i-dr-sy

GoClever QUANTUM 600
GoClever QUANTUM 600, бял, GPS, поддържа 2 sim карти, 6" (15.24cm), четириядрен Cortex A7 1.2GHz, 1GB RAM, 4GB
eMMC, 8.0 & 2.0 Mpix camera, Wi-Fi 802.11n, Android 4.4 , 204g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/85907/goclever-quantum-600

GoClever QUANTUM 600
GoClever QUANTUM 600, черен, GPS, поддържа 2 sim карти, 6" (15.24cm), четириядрен Cortex A7 1.2GHz, 1GB RAM, 4GB
eMMC (microSD слот), 8.0 & 2.0 Mpix camera, Wi-Fi 802.11n, Android 4.4 , 204g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/85906/goclever-quantum-600

10.1" (25.65 cm) GoClever TAB ORION 100
10.1" (25.65 cm) GoClever TAB ORION 100, сребрист, четириядрен Rockchip 3188 1.6GHz, сензорен мулти-тъч екран
(miniHDMI), 1GB RAM, 8GB Flash памет, WiFi 802.11n, 2.0 & 0.3Mpix camera, Android 4.2, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/85905/101-2565-cm-goclever-tab-orion-100

ЛЯТНА ПРОМОЦИЯ ОТ ХОСТЕЛ ТАИТИ
Само сега и само при нас Хостел „Таити” предлагамe луксозни стаи със супер лятно намаление на цените от 20.07.14
год. До 01.09.2014 год. Стаите са с по 2 легла или спални.Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за единична стая на
месец 350 лв., цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 30 лв., за двойна стая 40 лв., почивките
са само 25лв. В цената влизат всички консумативи - ток, топла вода, парно, кабелна, интернет, чaршафи, почистване.
Тел. за контакт: 02/4812120; 0888316509. www.hostel-taiti.com; hostel_taiti@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/85935/lyatna-promociya-ot-hostel-taiti

7" (17.78 cm) GoClever TAB QUANTUM 700M. черен
7" (17.78 cm) GoClever TAB QUANTUM 700M. черен, 3G, двуядрен MediaTek 8312 1.3GHz, сензорен мулти-тъч екран 512MB
RAM, 8GB eMMC, 2.0 & 0.3 Mpix camera, Wi-Fi 802.11n, Android 4.2 , 280, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/85900/7-1778-cm-goclever-tab-quantum-700m-cheren

7.85" (19.93 cm) GoClever TAB QUANTUM 785
7.85" (19.93 cm) GoClever TAB QUANTUM 785, бял, двуядрен Action ATM7021 1.3GHz, сензорен мулти-тъч екран
(miniHDMI), 1GB RAM, 16GB Flash памет, WiFi 802.11n, 2.0 & 0.3Mpix camera, Android 4.1, 378g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/85899/785-1993-cm-goclever-tab-quantum-785

7.85" (19.93 cm) GoClever TAB QUANTUM 785
7.85" (19.93 cm) GoClever TAB QUANTUM 785, бял, двуядрен Action ATM7021 1.3GHz, сензорен мулти-тъч екран
(miniHDMI), 1GB RAM, 8GB Flash памет, WiFi 802.11n, 2.0 & 0.3Mpix camera, Android 4.1, 378g, 2г. гаранция
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http://obiavidnes.com/obiava/85895/785-1993-cm-goclever-tab-quantum-785

10.5"(26.67 cm) Samsung Tablet SM-T800 GALAXY TAB S
10.5"(26.67 cm) Samsung Tablet SM-T800 GALAXY TAB S, бронз, Super AMOLED сензорен дисплей, Quad-Core 1.9GHz +
1.3GHz, 3GB RAM, 16GB up to 128GB, (microSD слот) Camera Rear 8MP/Front 2.1MP, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/85891/1052667-cm-samsung-tablet-sm-t800-galaxy-tab-s

10.5"(26.67 cm) Samsung Tablet SM-T800 GALAXY TAB S
10.5"(26.67 cm) Samsung Tablet SM-T800 GALAXY TAB S, бял, Super AMOLED сензорен дисплей, Quad-Core 1.9GHz +
1.3GHz, 3GB RAM, 16GB up to 128GB, (microSD слот) Camera Rear 8MP/Front 2.1MP, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/85889/1052667-cm-samsung-tablet-sm-t800-galaxy-tab-s

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/85934/30-50-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/85933/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

Апарат за Пресотерапия
Лимфопреса - Апарат за Пресотерапия (Лимфен дренаж)

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

Страница 4/64

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

17.08.2014

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.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/85932/aparat-za-presoterapiya

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 450.00 лв., Вие получавате като БОНУС : .
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ВТОРИ ЕЛЕКТРОД / 30 лв/ + 1 чифт ЕЛЕКТРОИМПУЛСНИ МАСАЖНИ ДЖАПАНКИ / 40лв./ +
АЛУМИНИЕВ, ЗАКЛЮЧВАЩ СЕ КУФАР / 36лв./ !
ДЕТОКСИКАТОР -290лв, за едновременна работа с двама пациенти, цена 450 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 !
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/85931/detoksikator

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.

Страница 5/64

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

17.08.2014

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/85930/masajna-masajirashta-sedalka

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

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

Валяка за боядисване Paint Runner Пейнт Ранър смесва и разпределя боята с прецизността на машина,
равномерно и без усилие от Ваша страна
По време на боядисването няма да капе никаква боя! Боята е в контейнера,
Вие просто го движите напред-назад за гладко и равномерно боядисване.
Перфектни резултати всеки път без мръсотия и суматоха!
Paint Roller Runner може да побере до 1 литър боя и се покрива за 10 минути,
до 17 квадратни метра от стената. Патентованата система плат и разпространение осигурява
равномерно покритие на всички повърхности.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/85929/peynt-roler--komplekt-valyaci-za-byrzo-boyadisvane

10.5"(26.67 cm) Samsung Tablet SM-T805 GALAXY TAB S
10.5"(26.67 cm) Samsung Tablet SM-T805 GALAXY TAB S, бял, Super AMOLED сензорен дисплей, Quad-Core 1.9GHz +
1.3GHz, 3GB RAM, 16GB up to 128GB, (microSD слот), 802.11 a/b/g/n/ac, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/85888/1052667-cm-samsung-tablet-sm-t805-galaxy-tab-s

Канал Експерт - Експресни ВиК услуги
Канал Експерт - Откриване и отстраняване на течове. Смяна на кранове, Демонтаж на стари поцинковани тръби и
монтаж на полипропиленови и полиетиленови. Ремонт и изграждане на ВиК инсталации. Демонтаж и монтаж на
санитарен фаянс /тоалетни, мивки, казанчета, душ кабини/. Подмяна на меки връзки за мивки, казанчета, перални,
миялни машини. Поддръжка на ВиК инсталации в сгради, офиси, учреждения, предприятия, училища, детски градини,
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болници.
http://obiavidnes.com/obiava/85928/kanal-ekspert---ekspresni-vik-uslugi

8.4"(21.34 cm) Samsung Tablet SM-T700 GALAXY TAB S
8.4"(21.34 cm) Samsung Tablet SM-T700 GALAXY TAB S, бронз, Super AMOLED сензорен дисплей, Quad Core, 1.90GHz,
Cortex-A15 & 1.30GHz, Cortex-A7, 3GB RAM, 16GB up to 128GB, (microSD слот) Camera Rear 8MP/Front 2.1MP, WiFi 802.11
a/b/g/n/ac, 2г.гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/85887/842134-cm-samsung-tablet-sm-t700-galaxy-tab-s

8.4"(21.34 cm) Samsung Tablet SM-T700 GALAXY TAB S
8.4"(21.34 cm) Samsung Tablet SM-T700 GALAXY TAB S, бял, Super AMOLED сензорен дисплей, Quad Core, 1.90GHz,
Cortex-A15 & 1.30GHz, Cortex-A7, 3GB RAM, 16GB up to 128GB, (microSD слот) Camera Rear 8MP/Front 2.1MP, WiFi 802.11
a/b/g/n/ac, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/85886/842134-cm-samsung-tablet-sm-t700-galaxy-tab-s

Калъф за таблет - поставка
Калъф за таблет - поставка, универсален Samsung for 7"(17,78 см), тип джоб, черен
http://obiavidnes.com/obiava/85927/kalyf-za-tablet---postavka

Слушалки Razer Kraken Pro Neon
Слушалки Razer Kraken Pro Neon, червени
http://obiavidnes.com/obiava/85926/slushalki-razer-kraken-pro-neon

GoClever DVR eXtreme Gold
GoClever DVR eXtreme Gold, Car & Sport video recoder, 5MP, mini-HDMI, златист
http://obiavidnes.com/obiava/85925/goclever-dvr-extreme-gold

GoClever DVR eXtreme Silver
GoClever DVR eXtreme Silver,Car & Sport video recoder, 1.32 MP, USB, сребрист
http://obiavidnes.com/obiava/85924/goclever-dvr-extreme-silver

GoClever DVR mini
GoClever DVR mini, Car video recoder, 1.3MP, miniUSB, черен
http://obiavidnes.com/obiava/85923/goclever-dvr-mini

ТРЯВНА: Нощувки на ПОЛОВИН ЦЕНА!
Нощувки на ПОЛОВИН ЦЕНА, само сега! Настаняване в самостоятелни стаи за гости в Аджи МИНЧОВАТА къща в
центъра на ТРЯВНА: ! Работим целогодишно за Вашата пълноценна почивка. Организирайте отдих със семейство и
приятели далеч от ежедневието, близо до природата. Къщата е на тиха улица с осигурен паркинг. Перфектно място за
отдих и почивка. Близост до гора; автогара; гара;супермаркет, топли закуски приготвени на място, дълбоки механи,
архитектурно исторически забележителности... ВСИЧКО Е ВАЖНО! Къщата предлага всички удобства за релакс и
пълноценна почивка. Можете да наемете стая или самостоятелен етаж, обзаведен като апартамент, за 3 семейства
от общо 9 души: три спални с TV кабел, безплатен Wi-Fi ИНТЕРНЕТ, хладилници, климатици, WC, кухня, парти маса на
голяма тераса с панорама. Спалните: Двойни и единични легла. Двор с барбекю и маса под лозницата. Резервирайте сега:
Лесно е: 0888 79 19 19 – Кръстева. Повече за нас вижте в сайта ни: http://www.scraft.net/villa
Чувствайте се Важни Гости!®
http://obiavidnes.com/obiava/85922/tryavna-noshtuvki-na-polovin-cena
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Задочен курс по маникюр педикюр и ноктопластика
Задочен курс по маникюр педикюр и ноктопластика
Съдействие за получаване на диплома валидна в цял свят
mirabg@abv.bg Skype - arabescvt www.arabescbg.tk
http://obiavidnes.com/obiava/85919/zadochen-kurs-po-manikyur-pedikyur-i-noktoplastika

Инкубатори - лятно намаление!
Инкубатори - напълно автоматични, терморегулатор с PIC контролер(0,1 градуса С). Реле за време с PIC контролер (от
1 с. до 999 мин. - циклично)за въртене на яйцата. Подробности, филмчета, както и друга полезна информация ще
намерите в обновения ни сайт. GSM:0892374714, 0988838774, 0876709831 inkubatori@abv.bg Skype - tangrabg
www.inkubatori.tk
http://obiavidnes.com/obiava/85915/inkubatori---lyatno-namalenie

Работа в Чехия
Набираме работници за Чехия. Работата не е сезонна а постоянна и търсим сериозни и отговорни хора. Не е
задължително владеенето на език. Получавате 100% гаранция за сигурност и коректност от наша страна. Фирмата е
със седалище в България, гр. София, автогара Сердика, офис 42. Показваме всички документи на Чешки и на Български
подписани и подпечатани договорите ни с Чешките Агенциите и работодателите. Предлагаме работни позиции з-д за
кис. мляко "Данон", месокомбинат, пекарна, з-д за шоколад, склад за санитарни продукти, ф-ка за пастет, оранжерии,
склад Пенни Маркет, Билла, Кауфланд, сладкарски цех, птицекланица, ф-ка за парфюми, ф-ка за бисквити, з-д Шкода,
пивоварен з-д "Козел" , склад за промишлени стоки, ф-ка за пластмасови бутилки, цех за европалета , цех за салати , ф-ка
за бисквити, селско стопанство и животновъдство, строителство широкоспектърен профил, заварчици на СО2 , аргон ,
електрод, шлосери, електорокаристи и др.
Заплата от 700 – 1500 евро в зависимост от позицията , трудов договор, осигуровки по чешкото законодателство,
валидни за България. Всяка седмица аванс до заплата , която е на 10 – 20 число на следващия месец в зависимост от
позицията и фирмата, осигурена квартира.
Изисквания:
• Възраст – до 55 год.
• Умения и желание за работа в динамична среда
Вашите задължения ще са:
• Окомплектоване и стиковане на артикули
• Изпълнение на други задължения, свързани с длъжността
• Организация и подреждане на складовото пространство
• Приемане и изпращане на стоките в и от склада
• Товаро-разтоварна дейност с машинни съоръжения ( електрокар, ел. палетни колички )
• Следите и отговаряте за изрядния външен вид на приеманата или изпращана стока.
Ние Ви предлагаме:
• Добро възнаграждение, - 70чкр - 150 чкр/час
• Работа на трудов договор
• Осигуряване според изискванията на чешкото законодателство
• За Ваше спокойствие и сигурност ви изпращаме с фирмен транспорт от България до работодателя в Чехия.
• Готовност за заминаване – всеки ден
От Вас очакваме:
• Организираност, експедитивност и отговорно отношение към работата
• Готовност за работа в динамична среда
• Готовност за физически труд
• Умения за работа в екип
• Коректност и лоялност
http://obiavidnes.com/obiava/85911/rabota-v-chehiya

Частен Детектив Иван Иванов- Изневярата и Предателст
Детективска Агенция Фокс с пълна гама детективски услуги за частни лица и фирми.Бързина,точност,ефективност!
Частни детективи - 24 ч.Гарантира 100% Дискретно разследване!
Професионални детективски услуги на територията на България и ЕС
- Безплатни консултации

Страница 8/64

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

17.08.2014

- Разкриване и доказване на изневери
- Фирмени проучвания
- Консултации на фирми относно сигурността
- Установяване и издирване на лица
- Частен детектив - Разследване
- Справки на лица, автомобили, телефони и др.
- Издирване на биологични родители
- "Откриване" на скрити микрофони и камери в жилища, автомобили, офиси и др.
- Проверка на телефони и компютри за вграден в тях шпионски софтуер
- GPS системи за проучване и установяване
- Други ефективни детективски услуги !
Дискретността на проведения разговор или разследване е гарантирана
от нашите Частни Детективи.
За контакти:
GSM: 0888400413,0897024504,0879527229
e-mail: detective-fox@infojoker.bg
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/85909/chasten-detektiv-ivan-ivanov--iznevyarata-i-predatelstvoto-

Детективска Агенция Фокс -България 0888400413
Детективска Агенция Фокс с пълна гама детективски услуги за частни лица и фирми.Бързина,точност,ефективност!
Частни детективи - 24 ч.Гарантира 100% Дискретно разследване!
Професионални детективски услуги на територията на България и ЕС
- Безплатни консултации
- Разкриване и доказване на изневери
- Фирмени проучвания
- Консултации на фирми относно сигурността
- Установяване и издирване на лица
- Частен детектив - Разследване
- Справки на лица, автомобили, телефони и др.
- Издирване на биологични родители
- "Откриване" на скрити микрофони и камери в жилища, автомобили, офиси и др.
- Проверка на телефони и компютри за вграден в тях шпионски софтуер
- GPS системи за проучване и установяване
- Други ефективни детективски услуги !
Дискретността на проведения разговор или разследване е гарантирана
от нашите Частни Детективи.
За контакти:
GSM: 0888400413,0897024504,0879527229
e-mail: detective-fox@infojoker.bg
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/85908/detektivska-agenciya-foks--bylgariya-0888400413

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

Търся надомна работа
На 54 години съм и търся надомна работа без вредни изпарения,по възможност да е някакво производство.
http://obiavidnes.com/obiava/85904/tyrsya-nadomna-rabota

Търся работа като невъоръжена охрана
На 54 години съм и имам удостоверение за изкаран курс за охранител в"СОТ 161"ЕООД и над 6 години опит в
охранителната дейност.Разполагам и с документ за изкаран курс по безопасно боравене с огнестрелно оръжие в"Селена
52"ЕООД.Сега търся работа,като невъоръжена охрана близо до Люлин,за минимум 450 лева заплата НЕТО на трудов
договор,на график или само нощем или на 24 часа дежурство - 72 почива.Искам,ако има възможност,да давам и
допълнителни дежурства - един ден да почивам в седмица,ми е достатъчно.
http://obiavidnes.com/obiava/85903/tyrsya-rabota-kato-nevyoryjena-ohrana

Давам стая от 3 - стаен апартамент под наем
Люлин 2,давам стая под наем с включени разходи за 230 лева със свалени радиатори,на ученички,студентки или жени до
45 години непушачки.
http://obiavidnes.com/obiava/85902/davam-staya-ot-3---staen-apartament-pod-naem

Искам да се запозная с жена от 43 до 50 години
На 54 години съм и до себе си искам да имам мъжко момиче.Да сме взаимозаменяеми в домакинската работа и в
преодоляване на житейското злободневие.Не възприемам жена с наднормено тегло,тя трябва да има стил на
обличане,да се поддържа без маниакалност.Задължително да имаме допирни точки в областта на литература,музика,в
обич към децата,цветя и кучета.Желателно е да няма претеснения да изрази позиция,но с усет:къде,кога,какво и колко
може да очаква.Истината е ключ към кристални взаимоотношения и себераздаване.

Страница 10/64

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

17.08.2014

http://obiavidnes.com/obiava/85901/iskam-da-se-zapoznaya-s-jena-ot-43-do-50-godini

Санитарен фаянс и обзавеждане за баня! Строителни материали, топлоизолации, фаянс, теракот,
гранитогрес от Сико!
Строителни материали и обзавеждане за баня- фаянс, теракот, гранитогрес, паркет и топлоизолации от Сико! Мебели
за баня, смесители, мазилки за Вашия ремонт от Сико!
http://obiavidnes.com/obiava/85898/sanitaren-fayans-i-obzavejdane-za-banya-stroitelni-materiali-toploizolacii-fayan

LSM CONSULTING GROUP-КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ
LSM CONSULTING GROUP-правни и бизнес-консултанти специализирани в предоставянето на професионални
юридически, финансово-счетоводни, административни и консултантски услуги за корпоративни клиенти.
КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ-С ФИНАНСОВИ,ЮРИДИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ПРИ УСЛОВИЯ ИЗГОДНИ ЗА
ВАС.
ИЗКУПУВАМЕ АТРАКТИВНИ АКТИВИ НА ФИРМИ ПРЕД ФАЛИТ,НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ ПРОБЛЕМНАТА ФИРМА ЗА ЕДИН ЧАС,ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ НА ФИРМАТА СЪС
ЗАДЪЛЖЕНИЯ,НОВО СЕДАЛИЩЕ И АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ.
Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ ФИНАНСОВА,ЮРИДИЧЕСКА И СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ.
Доверие и професионализъм - това са основните принципи на нашата дейност. Доверете ни се и LSM CONSULTING
GROUP ще стане част от Вашия успешен бизнес.
Свържете се с Нас на тел.0897558320 от цялата страна , НА ПОСОЧЕНИЯ ТЕЛЕФОН ПРИЕМАМЕ ЗАПИТВАНИЯ И
СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ.
http://obiavidnes.com/obiava/85897/lsm-consulting-group-kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya

LSM CONSULTING GROUP-КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ
LSM CONSULTING GROUP-правни и бизнес-консултанти специализирани в предоставянето на професионални
юридически, финансово-счетоводни, административни и консултантски услуги за корпоративни клиенти.
КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ-С ФИНАНСОВИ,ЮРИДИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ПРИ УСЛОВИЯ ИЗГОДНИ ЗА
ВАС.
ИЗКУПУВАМЕ АТРАКТИВНИ АКТИВИ НА ФИРМИ ПРЕД ФАЛИТ,НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ ПРОБЛЕМНАТА ФИРМА ЗА ЕДИН ЧАС,ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ НА ФИРМАТА СЪС
ЗАДЪЛЖЕНИЯ,НОВО СЕДАЛИЩЕ И АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ.
Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ ФИНАНСОВА,ЮРИДИЧЕСКА И СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ.
Доверие и професионализъм - това са основните принципи на нашата дейност. Доверете ни се и LSM CONSULTING
GROUP ще стане част от Вашия успешен бизнес.
Свържете се с Нас на тел.0897558320 от цялата страна , НА ПОСОЧЕНИЯ ТЕЛЕФОН ПРИЕМАМЕ ЗАПИТВАНИЯ И
СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ.
http://obiavidnes.com/obiava/85896/lsm-consulting-group-kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya

КУПУВАМЕ ФИРМИ-Покупко - Продажба На Бизнес
LSM CONSULTING GROUP-правни и бизнес-консултанти специализирани в предоставянето на професионални
юридически, финансово-счетоводни, административни и консултантски услуги за корпоративни клиенти.
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КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ-С ФИНАНСОВИ,ЮРИДИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ПРИ УСЛОВИЯ ИЗГОДНИ ЗА
ВАС.
ИЗКУПУВАМЕ АТРАКТИВНИ АКТИВИ НА ФИРМИ ПРЕД ФАЛИТ,НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ ПРОБЛЕМНАТА ФИРМА ЗА ЕДИН ЧАС,ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ НА ФИРМАТА СЪС
ЗАДЪЛЖЕНИЯ,НОВО СЕДАЛИЩЕ И АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ.
Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ ФИНАНСОВА,ЮРИДИЧЕСКА И СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ.
Доверие и професионализъм - това са основните принципи на нашата дейност. Доверете ни се и LSM CONSULTING
GROUP ще стане част от Вашия успешен бизнес.
Свържете се с Нас на тел.0897558320 от цялата страна , НА ПОСОЧЕНИЯ ТЕЛЕФОН ПРИЕМАМЕ ЗАПИТВАНИЯ И
СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ.
http://obiavidnes.com/obiava/85894/kupuvame-firmi-pokupko---prodajba-na-biznes

LSM CONSULTING GROUP-КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ
LSM CONSULTING GROUP-правни и бизнес-консултанти специализирани в предоставянето на професионални
юридически, финансово-счетоводни, административни и консултантски услуги за корпоративни клиенти.
КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ-С ФИНАНСОВИ,ЮРИДИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ПРИ УСЛОВИЯ ИЗГОДНИ ЗА
ВАС.
ИЗКУПУВАМЕ АТРАКТИВНИ АКТИВИ НА ФИРМИ ПРЕД ФАЛИТ,НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ ПРОБЛЕМНАТА ФИРМА ЗА ЕДИН ЧАС,ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ НА ФИРМАТА СЪС
ЗАДЪЛЖЕНИЯ,НОВО СЕДАЛИЩЕ И АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ.
Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ ФИНАНСОВА,ЮРИДИЧЕСКА И СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ.
Доверие и професионализъм - това са основните принципи на нашата дейност. Доверете ни се и LSM CONSULTING
GROUP ще стане част от Вашия успешен бизнес.
Свържете се с Нас на тел.0897558320 от цялата страна , НА ПОСОЧЕНИЯ ТЕЛЕФОН ПРИЕМАМЕ ЗАПИТВАНИЯ И
СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ.
http://obiavidnes.com/obiava/85893/lsm-consulting-group-kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya

LSM CONSULTING GROUP-КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ
LSM CONSULTING GROUP-правни и бизнес-консултанти специализирани в предоставянето на професионални
юридически, финансово-счетоводни, административни и консултантски услуги за корпоративни клиенти.
КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ-С ФИНАНСОВИ,ЮРИДИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ПРИ УСЛОВИЯ ИЗГОДНИ ЗА
ВАС.
ИЗКУПУВАМЕ АТРАКТИВНИ АКТИВИ НА ФИРМИ ПРЕД ФАЛИТ,НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ ПРОБЛЕМНАТА ФИРМА ЗА ЕДИН ЧАС,ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ НА ФИРМАТА СЪС
ЗАДЪЛЖЕНИЯ,НОВО СЕДАЛИЩЕ И АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ.
Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ ФИНАНСОВА,ЮРИДИЧЕСКА И СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ.
Доверие и професионализъм - това са основните принципи на нашата дейност. Доверете ни се и LSM CONSULTING
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GROUP ще стане част от Вашия успешен бизнес.
Свържете се с Нас на тел.0897558320 от цялата страна , НА ПОСОЧЕНИЯ ТЕЛЕФОН ПРИЕМАМЕ ЗАПИТВАНИЯ И
СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ.
http://obiavidnes.com/obiava/85892/lsm-consulting-group-kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya

Транспортни услуги
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/85890/transportni--uslugi

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

Транспортни услуги
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/71105/transportni--uslugi

Товарни превози
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/61067/tovarni-prevozi
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КАСЕТА ЗА SAMSUNG CLP-680ND CLX-6260 Series - Cyan - P№CLT-C506S - заб.: 1500k
КАСЕТА ЗА SAMSUNG CLP-680ND CLX-6260 Series - Cyan - P№CLT-C506S - заб.: 1500k
http://obiavidnes.com/obiava/85885/kaseta-za-samsung-clp-680nd-clx-6260-series---cyan---pclt-c506s---zab-1500k

КАСЕТА ЗА SAMSUNG CLP-680ND CLX-6260 Series - Magenta - P№CLT-M506L - заб.: 3500k
КАСЕТА ЗА SAMSUNG CLP-680ND CLX-6260 Series - Magenta - P№CLT-M506L - заб.: 3500k
http://obiavidnes.com/obiava/85884/kaseta-za-samsung-clp-680nd-clx-6260-series---magenta---pclt-m506l---zab-3500

КАСЕТА ЗА SAMSUNG CLP-680ND CLX-6260 Series - Magenta - P№CLT-M506S - заб.: 1500k
КАСЕТА ЗА SAMSUNG CLP-680ND CLX-6260 Series - Magenta - P№CLT-M506S - заб.: 1500k
http://obiavidnes.com/obiava/85883/kaseta-za-samsung-clp-680nd-clx-6260-series---magenta---pclt-m506s---zab-1500

КАСЕТА ЗА SAMSUNG CLP-680ND CLX-6260 Series - P№ CLT-K506L - заб.: 6000k
КАСЕТА ЗА SAMSUNG CLP-680ND CLX-6260 Series - P№ CLT-K506L - заб.: 6000k
http://obiavidnes.com/obiava/85882/kaseta-za-samsung-clp-680nd-clx-6260-series---p-clt-k506l---zab-6000k

КАСЕТА ЗА SAMSUNG CLP-680ND CLX-6260 Series - P№CLT-K506S заб.: 2000k
КАСЕТА ЗА SAMSUNG CLP-680ND CLX-6260 Series - P№CLT-K506S заб.: 2000k
http://obiavidnes.com/obiava/85881/kaseta-za-samsung-clp-680nd-clx-6260-series---pclt-k506s-zab-2000k

Онлайн магазин за вина
Онлайн магазинът на ‘Музей на виното’ в град Плевен, Ви предлага най-голямата колекция от стари български вина
(между 15 и 100 годишни). Към цената е включена и специална дървена кутия, идеален подаръчен комплект за рожден ден
и юбилей!
http://obiavidnes.com/obiava/85880/onlayn-magazin-za-vina

КАСЕТА ЗА SAMSUNG CLP-680ND CLX-6260 Series - Yellow - P№CLT-Y506L - заб.: 3500k
КАСЕТА ЗА SAMSUNG CLP-680ND CLX-6260 Series - Yellow - P№CLT-Y506L - заб.: 3500k
http://obiavidnes.com/obiava/85879/kaseta-za-samsung-clp-680nd-clx-6260-series---yellow---pclt-y506l---zab-3500k

КАСЕТА ЗА SAMSUNG CLP-680ND CLX-6260 Series - Yellow - P№CLT-Y506S - заб.: 1500k
КАСЕТА ЗА SAMSUNG CLP-680ND CLX-6260 Series - Yellow - P№CLT-Y506S - заб.: 1500k
http://obiavidnes.com/obiava/85878/kaseta-za-samsung-clp-680nd-clx-6260-series---yellow---pclt-y506s---zab-1500k

Flip Wallet за Samsung Galaxy S5 K Pacific
Flip Wallet за Samsung Galaxy S5 K Pacific, бял
http://obiavidnes.com/obiava/85877/flip-wallet-za-samsung-galaxy-s5-k-pacific

Flip Wallet за Samsung Galaxy S5 K Pacific
Flip Wallet за Samsung Galaxy S5 K Pacific, кафяв
http://obiavidnes.com/obiava/85876/flip-wallet-za-samsung-galaxy-s5-k-pacific

Flip Wallet за Samsung Galaxy S5 K Pacific
Flip Wallet за Samsung Galaxy S5 K Pacific, розов
http://obiavidnes.com/obiava/85875/flip-wallet-za-samsung-galaxy-s5-k-pacific
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ipod 30gb
продавам ipod 30gb има 98 вградени песни с подарък слушалки и зариадно без платна доставка
http://obiavidnes.com/obiava/85874/ipod-30gb

ipod 30gb
продавам ipod 30gb има 98 вградени песни с комплект слушалки и зариадно без платна доставка
http://obiavidnes.com/obiava/85873/ipod-30gb

ipod 30gb
продавам ipod 30gb има 98 вградени песни с комплект слушалки и зариадно без платна доставка
http://obiavidnes.com/obiava/85872/ipod-30gb

Samsung Extended Battery Kit for Galaxy S3 3
Samsung Extended Battery Kit for Galaxy S3 3,000 mAh, бял
http://obiavidnes.com/obiava/85871/samsung-extended-battery-kitfor-galaxy-s3-3

Samsung Watch SM-R3500 GALAXY GEAR FIT Black
Samsung Watch SM-R3500 GALAXY GEAR FIT Black
http://obiavidnes.com/obiava/85870/samsung-watch-sm-r3500-galaxy-gear-fit-black

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/85869/3d-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/85868/3d-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/85867/3d-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
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http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална визия
http://3dkoev-design.net46.net
http://obiavidnes.com/obiava/85866/3d-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/85865/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/85864/video-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientsk

Samsung Watch SM-R3800 GALAXY GEAR2 Titan Silver/ Black
Samsung Watch SM-R3800 GALAXY GEAR2 Titan Silver/ Black
http://obiavidnes.com/obiava/85863/samsung-watch-sm-r3800-galaxy-gear2-titan-silver-black

Samsung Watch SM-R3810 GALAXY GEAR2 Neo Black
Samsung Watch SM-R3810 GALAXY GEAR2 Neo Black
http://obiavidnes.com/obiava/85862/samsung-watch-sm-r3810-galaxy-gear2-neo-black-

Samsung Watch SM-R3810 GALAXY GEAR2 Neo Gray
Samsung Watch SM-R3810 GALAXY GEAR2 Neo Gray
http://obiavidnes.com/obiava/85861/samsung-watch-sm-r3810-galaxy-gear2-neo-gray

ipod 30gb
продавам ipod 30gb има 98 вградени песни с комплект слушалки и зариадно без платна доставка
http://obiavidnes.com/obiava/85860/ipod-30gb

ipod 30gb
продавам ipod 30gb има 98 вградени песни с комплект слушалки и зариадно без платна доставка
http://obiavidnes.com/obiava/85859/ipod-30gb

Имот в село Медникарово
Имот в село Медникарово общ Гълабово област Стара Загора с площ 23.235 дка.Цена по договаряне.Моля предложете
цена за имота.
http://obiavidnes.com/obiava/85858/imot-v-selo-mednikarovo

Samsung Watch SM-R3810 GALAXY GEAR2 Neo Orange
Samsung Watch SM-R3810 GALAXY GEAR2 Neo Orange
http://obiavidnes.com/obiava/85857/samsung-watch-sm-r3810-galaxy-gear2-neo-orange-
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Превод на документи от/на над 30 езика
Преводаческа агенция Нов Век извършва качествени преводи на Английски, Немски, Турски, Гръцки, Португалски,
Френски, Италиански, Испански, Арабски, Китайски, Иврит и много други езици. Заверки на преводи на документи от
чужбина и ЛЕГАЛИЗАЦИЯ на актове за раждане, дипломи, академични справки, нотариални актове, медицински
документи, свидетелства за съдимост, съдебни решения и други във всички държавни институции и чуждестранни
посолства в Република България.
гр. София, бул. Васил Левски 1Б
тел: 02 49 00 756
моб.тел.: 0895 60 71 50
E - mail: sofia@nov-vek.org
Уеб страница: www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/85856/prevod-na-dokumenti-otna-nad-30-ezika

Samsung Wireless Charging Pad for Galaxy S4 White
Samsung Wireless Charging Pad for Galaxy S4 White
http://obiavidnes.com/obiava/85855/samsung-wireless-charging-pad-for-galaxy-s4-white

S-View Flip cover за Samsung Galaxy S III Neo
S-View Flip cover за Samsung Galaxy S III Neo, бял
http://obiavidnes.com/obiava/85854/s-view-flip-cover-za-samsung-galaxy-s-iii-neo

S-View Flip cover за Samsung Galaxy S III Neo
S-View Flip cover за Samsung Galaxy S III Neo, син
http://obiavidnes.com/obiava/85853/s-view-flip-cover-za-samsung-galaxy-s-iii-neo

Външен Samsung Battery Pack 3100 mAh
Външен Samsung Battery Pack 3100 mAh, бял
http://obiavidnes.com/obiava/85852/vynshen-samsung-battery-pack-3100-mah

Детективска Агенция Аякс Частен Детектив-0888112075-Русе Шумен Силистра Свищов Варна
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/85851/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888112075-ruse-shumen-silistra-svishtov-v

Външен Samsung Battery Pack
Външен Samsung Battery Pack, бял
http://obiavidnes.com/obiava/85850/vynshen-samsung-battery-pack
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Външен Samsung Battery Pack
Външен Samsung Battery Pack, черен
http://obiavidnes.com/obiava/85849/vynshen-samsung-battery-pack

Зарядно за кола Samsung Car Charger
Зарядно за кола Samsung Car Charger, 12 - 24V DC към Micro USB(м), 1.5m
http://obiavidnes.com/obiava/85848/zaryadno-za-kola-samsung-car-charger

Зарядно за кола Samsung Car Charger към Micro USB(м)
Зарядно за кола Samsung Car Charger към Micro USB(м)
http://obiavidnes.com/obiava/85847/zaryadno-za-kola-samsung-car-charger-kym-micro-usbm

Слушалки Samsung HS3303 тип тапи
Слушалки Samsung HS3303 тип тапи, микрофон, бели
http://obiavidnes.com/obiava/85846/slushalki-samsung-hs3303-tip-tapi

Слушалки Samsung HS3303
Слушалки Samsung HS3303, тип тапи, микрофон, жълти
http://obiavidnes.com/obiava/85845/slushalki-samsung-hs3303

Слушалки Samsung HS3303
Слушалки Samsung HS3303, тип тапи, микрофон, розови
http://obiavidnes.com/obiava/85844/slushalki-samsung-hs3303

Слушалки Samsung HS3303
Слушалки Samsung HS3303, тип тапи, микрофон, сини
http://obiavidnes.com/obiava/85843/slushalki-samsung-hs3303

Слушалки Samsung Premium On-Ear
Слушалки Samsung Premium On-Ear, бели
http://obiavidnes.com/obiava/85842/slushalki-samsung-premium-on-ear

Слушалки Samsung Premium Over-Ear
Слушалки Samsung Premium Over-Ear, Bluetooth, бели
http://obiavidnes.com/obiava/85841/slushalki-samsung-premium-over-ear

Samsung camera NX3000
Samsung camera NX3000, черен(+16-50mm обектив), WiFi, 20.3Mpix, 3" (7.62cm), SD, miniHDMI
http://obiavidnes.com/obiava/85840/samsung-camera-nx3000

Samsung EK-GC200 Galaxy Camera II
Samsung EK-GC200 Galaxy Camera II, черен, WiFi, Touch, 16.3Mpix, 4.8" (12.19 cm), Android 4.3, 21x Optical zoom, GPS, SD,
miniHDMI
http://obiavidnes.com/obiava/85839/samsung-ek-gc200-galaxy-camera-ii
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Samsung EV-NX2000
Samsung EV-NX2000, бял((+ обектив 20-50mm F/3.5-5.6 ED Lens), WiFi, 20.3Mpix, 3.7"(9.40 cm),SD, GPS, miniHDMI
http://obiavidnes.com/obiava/85838/samsung-ev-nx2000

Samsung EV-NX300
Samsung EV-NX300, черен(+ обектив Samsung LENS 18-55mm F3.5-5.6 ED OIS II), WiFi, Touch, 20.3Mpix, 3.31" (84mm), SD,
GPS, miniHDMI
http://obiavidnes.com/obiava/85837/samsung-ev-nx300

Samsung Wireless Charging Cover for Galaxy S4 White
Samsung Wireless Charging Cover for Galaxy S4 White
http://obiavidnes.com/obiava/85836/samsung-wireless-charging-cover-for-galaxy-s4-white

Зала за семинари
Конферентна зала под наем на изгодна цена, подходяща за следните дейности:
• Организиране на конференции;
• Провеждане на семинари и обучения;
• Уъркшопи и работни срещи;
• Организиране на фирмени и частни партита и др.
Залата е с големина 90 кв.м. разполага със собствено озвучаване и отлична климатизация.
Намира се в центъра на София, бул. Дондуков 11
За повече информация, обадете се на тел.: 0878737805 Георги Мичев
e-mail: enter@zala1.com
или
http://zala1.com/zala-za-seminari/
http://obiavidnes.com/obiava/85835/zala-za-seminari

Занимания с деца. Целодневни и полудневни занимания с деца.
Занимания с деца. Целодневни и полудневни занимания с деца.
Детско студио „Торбаланче“ предлага следните възможности за занимания и обучение на деца:
- полудневни
- целодневни
- почасови
Нашите педагози и възпитатели са квалифицирани в работата с деца от 2 - до 8-годишна възраст. В нашите занимания
са застъпени похвати както от класическата педагогика, така и алтернативни методи, благоприятстващи
хармоничното развитие на всяко дете. Различните модули на обучение предлагат гъвкави възможности за децата, както
и за техните родители.
Чрез различните форми на обучение децата не само усвояват конкретни познания и умения, съобразени с тяхната
възраст. Освен това те развиват своите индивидуални възможности и потенциал. При заниманията се използват
различни игрови техники за лесно и бързо усвояване на поставения материал.
Детско студио „Торбаланче“ е отличен избор за всеки родител с разнообразие от модули за неговото дете. Малкият
брой участници в групите дава възможност за индивидуален подход към всяко дете и неговите потребности.
За повече информация :
Тел: 0878737805 – Георги Мичев
e-mail: studio@torbalanche.com
София
кв. Люлин 6, ул. Д-р Петър Дертлиев 90 (с/у болница “Люлин”)
сп. на автобус №310 и трамвай № 8
http://www.torbalanche.com/
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http://obiavidnes.com/obiava/85834/zanimaniya-s-deca-celodnevni-i-poludnevni-zanimaniya-s-deca

Зала за парти под наем!
Зала за парти под наем!
Подходяща за детски партита, за лични и служебни партита, за рождени и именни дни, за годишнини.
За хора, които си търсят поводи за празнуване, а не разполагат със собствен терен!
Ние ви даваме възможност да празнувате и се забавлявате без да се занимавате с предварителна подготовка и без
досадно чистене след като си отидат гостите ви.
Залата е с големина 90 кв.м., разполага със собствено озвучаване и отлична климатизация.
Изгодно и удобно в центъра на София – бул. Дондуков 11!
За контакти:
0878 737805 Георги Мичев
e-mail: enter@zala1.com
http://zala1.com/
http://obiavidnes.com/obiava/85833/zala-za-parti-pod-naem

Зала за танци под наем
Зала за танци под наем
Отдавам зала за почасово ползване на изгодна цена, подходяща за следните дейности:
• Hip-hop
• Латино танци
• Народни танци
• Детски школи
• Аеробика
• Зумба
• Танцови семинари
• Йога
Залата е с големина чиста площ 90 кв.м.
Без колони и преградни стени .
Разполага със собствено озвучаване и отлична климатизация.
Намира се в центъра на София бул. Дондуков 11.
За повече информация, обадете се на тел.: 0878737805 Георги Мичев
e-mail: enter@zala1.com или http://zala1.сom/
http://obiavidnes.com/obiava/85832/zala-za-tanci-pod-naem

Privileg A2800
Privileg A2800, черен или бял, GPS, поддържа 2 sim карти, 5”(12.7 cm), осемядрен MTK6592 1.7GHz, 1GB RAM, 8GB памет
(microSD слот),13.0 & 5.0Mpix camera, Android 4.2, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/85831/privileg-a2800

Privileg A2800
Privileg A2800, черен или бял, GPS, поддържа 2 sim карти, 5” (12.7 cm), четириядрен MTK6582 1.3GHz, 1GB RAM, 4GB
памет (+microSD слот), 8.0 & 5.0Mpix camera, Android 4.2, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/85830/privileg-a2800

Flip Cover за Samsung Note2
Flip Cover за Samsung Note2, сребрист
http://obiavidnes.com/obiava/85829/flip-cover-za-samsung-note2

Врати с високо качесво ,на ниски цени
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Фирма Борман Комерс дистрибутира врати - пожароустойчиви, блиндирани и интериорни за България на изключително
добри цени от 11 години. Фирмата предлага доставка и монтаж до жилището Ви за 40 лева на врата. Вътрешните
интериорни врати са избрани от най-добрите полски заводи и са може би най-доброто съотношение между цена и
качество - всички модели са с реглаж на пантите, с покритие от ламинат, в същото време крилото е направено от МДФ
и не се раздува. На всички врати касите са регулируеми с плаващи первази и поемат зид от 7,5 см до 36 см. За панелките
имаме решение без да се налага къртене и не стесняваме отвора. Външните врати са турски - много добри, с високи
показатели против разбиване и в същото време - с уникално ниски цени. Противопожарните врати са сертифицирани за
60 и 120 минутна издръжливост на огън EI60 и EI120. Цените им започват от 529 лева за пълен комплект. Поддържат се
на склад за всички размери на крилата и за всички размери на зида интериорни врати в 7 различни цвята. Противовзломни
врати също поддържаме на склад - монтиране бързо в рамките на седмицата. И както може да се предполага - държим
на склад и противопожарни врати - можем да ги доставим до 5 дни. Магазините на Борман Комерс 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 по технически въпроси за вратите ни! След като ни
посетите в магазините ни, Вие със сигурност ще станете наши клиенти!
http://obiavidnes.com/obiava/85828/vrati-s-visoko-kachesvo-na-niski-ceni

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
http://obiavidnes.com/obiava/85827/garantirana-rabota-v-chehiya

S-View Flip cover за Samsung Galaxy S4 mini
S-View Flip cover за Samsung Galaxy S4 mini, бял
http://obiavidnes.com/obiava/85826/s-view-flip-cover-za-samsung-galaxy-s4-mini

S-View Flip cover за Samsung Galaxy S4 mini
S-View Flip cover за Samsung Galaxy S4 mini, черен
http://obiavidnes.com/obiava/85825/s-view-flip-cover-za-samsung-galaxy-s4-mini

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 ..... !
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Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост, съдебни
изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС,
ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител
, Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и
ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи !
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
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/85824/tyrgovsko-pravo---pokupko---prodajba-na-firmi-sys-zadyljeniya-predlagame-perfekt

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ + ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНАТА
ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
Адвокатска кантора Търговско Право - ИЗКУПУВАНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно
Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , СД , АД , ЕАД !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и 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://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/85823/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarnata-otgovornost-za-1-

"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
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/85822/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarnata-otgovornost-za-1-

Превод и легализация на документи
Лицензирана агенция за преводи и легализации Нов Век предлага преводи на техническа документация, правни,
медицински, икономически, художествени текстове и др. Заверки на преводи на документи от чужбина в МВнР и
ЛЕГАЛИЗАЦИЯ на свидетелства за съдимост, съдебни решения, нотариални актове, удостоверения за раждане и
наследници, пълномощни, дипломи, академични справки, медицински документи и други във всички държавни институции
и чуждестранни посолства в Република България.
гр. София, бул. Васил Левски 1Б
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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/85821/prevod-i-legalizaciya-na-dokumenti

S-View Flip cover за Samsung Galaxy S4
S-View Flip cover за Samsung Galaxy S4, бял
http://obiavidnes.com/obiava/85820/s-view-flip-cover-za-samsung-galaxy-s4

ЧЕХИЯ БЕЗ КОМИСИОН РАБОТА ЗА ЖЕНИ МЪЖЕ СЕМЕЙСТВА
БЕЗ ТАКСИ В БЪЛГАРИЯ. ЧЕХИЯ-жени,мъже,семейства за европалети,заводи,цехове,сервиз за боядисване на
джанти,фабрики,складове,пекарна,пералня,цех за ламинат,цех за млека,шоколадова фабрика,склад за перилни
препарати,склад за сортиране на плодове и много други позиции,ТД,осигуровки,заплата 650-750 евро.Строители
мазачи,арматуристи,кофражисти,общи работници,заварчици СО2,аргон и други работни места заплата 800-1200
евро.Език не се изисква.Подсигурени квартири. Гарантирано посрещане,започване на работа и получаване на
възнаграждението. За контакти работни дни от 9 до 16 ч.на тел/факс-082/823446
http://obiavidnes.com/obiava/85819/chehiya-bez-komision-rabota-za-jeni-myje-semeystva

S-View Flip cover за Samsung Galaxy S4
S-View Flip cover за Samsung Galaxy S4, черен
http://obiavidnes.com/obiava/85818/s-view-flip-cover-za-samsung--galaxy-s4

S-View Flip cover за Samsung Galaxy S5
S-View Flip cover за Samsung Galaxy S5, K Pacific, бял
http://obiavidnes.com/obiava/85817/s-view-flip-cover-za-samsung-galaxy-s5

Имот в село Каменар
Имот в село Каменар община Поморие с площ 5.060 дка.Цена по договаряне.
http://obiavidnes.com/obiava/85816/imot-v-selo-kamenar

S-View Flip cover за Samsung Galaxy S5
S-View Flip cover за Samsung Galaxy S5, K Pacific, кафяв
http://obiavidnes.com/obiava/85815/s-view-flip-cover-za-samsung-galaxy-s5

Страничен протектор с гръб за Samsung Galaxy S5
Страничен протектор с гръб за Samsung Galaxy S5, K Pacific, сиво
http://obiavidnes.com/obiava/85814/stranichen-protektor-s-gryb-za-samsung-galaxy-s5

INVESTCONSULT
GROUP
LEGAL
ПРЕДПРИЯТИЯ-ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!!
INVESTCONSULT
ЗАДЪЛЖЕНИЯ.

GROUP

LEGAL/LAW.-"КУПУВАМЕ"

LAW.-"КУПУВАМЕ"

ТЪРГОВСКИ

И

АКЦИОНЕРНИ

ТЪРГОВСКИ
ДРУЖЕСТВА

СЪС

Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили
заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата, общините или
доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
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ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ НА ФИРМАТА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ,НОВО СЕДАЛИЩЕ И АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ ФИНАНСОВА,ЮРИДИЧЕСКА И СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ В РАМКИТЕ НА ЕДИН
ЧАС-ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И ЗАВЕРКА ПРИ НОТАРИУС !!!
Всички правни действия, които предприемаме с цел пълно освобождаване от задължения, са напълно легални и в
съответствие с действащата нормативна уредба.
INVESTCONSULT GROUP LEGAL/LAW.
тел. за контакт от цялата страна 0897 55 83 20
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/85813/investconsult-group-legal-law-kupuvame-tyrgovski-predpriyatiya-firmi-sys-zadylj

INVESTCONSULT GROUP LEGAL/LAW.-"КУПУВАМЕ" ТЪРГОВСКИ И АКЦИОНЕРНИ
ДРУЖЕСТВА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
INVESTCONSULT
ЗАДЪЛЖЕНИЯ.

GROUP

LEGAL/LAW.-"КУПУВАМЕ"

ТЪРГОВСКИ

И

АКЦИОНЕРНИ

ДРУЖЕСТВА

СЪС

Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
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 В РАМКИТЕ НА ЕДИН
ЧАС-ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И ЗАВЕРКА ПРИ НОТАРИУС !!!
Всички правни действия, които предприемаме с цел пълно освобождаване от задължения, са напълно легални и в
съответствие с действащата нормативна уредба.
INVESTCONSULT GROUP LEGAL/LAW.
тел. за контакт от цялата страна 0897 55 83 20
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/85812/investconsult-group-legallaw-kupuvame-tyrgovski-i-akcionerni-drujestva-sys-z

Страничен протектор с гръб за Samsung за Galaxy S4 оранжев
Страничен протектор с гръб за Samsung за Galaxy S4 оранжев
http://obiavidnes.com/obiava/85811/stranichen-protektor-s-gryb-za-samsung-za-galaxy-s4-oranjev

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.
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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/85810/30-50-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/85809/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

Страничен протектор с гръб за Samsung за Galaxy S4 сив
Страничен протектор с гръб за Samsung за Galaxy S4 сив
http://obiavidnes.com/obiava/85808/stranichen-protektor-s-gryb-za-samsung-za-galaxy-s4--siv

9" (22.86 cm) GoClever TAB TERRA 90
9" (22.86 cm) GoClever TAB TERRA 90, 3G, двуядрен InfoTMIC iMAPx15 1GHz, сензорен мулти-тъч екран, 512MB DDR3
RAM, 8GB (& microSD слот), WiFi 802.11n, camera, Android 4.1, 496g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/85807/9-2286-cm-goclever-tab-terra-90

Samsung SL-M4070FR A4 лазерен принтер/скенер/копир/факс
Samsung SL-M4070FR A4 лазерен принтер/скенер/копир/факс, 1200 x 1200 dpi, 40стр/мин. USB
http://obiavidnes.com/obiava/85806/samsung-sl-m4070fr-a4-lazeren-printerskenerkopirfaks

Samsung SL-M4075FR A4 лазерен принтер/скенер/копир/факс
Samsung SL-M4075FR A4 лазерен принтер/скенер/копир/факс, 1200 x 1200 dpi, 40стр/мин. USB
http://obiavidnes.com/obiava/85805/samsung-sl-m4075fr-a4-lazeren-printerskenerkopirfaks

Samsung SL-M4075FX A4 лазерен принтер/скенер/копир/факс
Samsung SL-M4075FX A4 лазерен принтер/скенер/копир/факс, 1200 x 1200 dpi, 40стр/мин. USB
http://obiavidnes.com/obiava/85804/samsung-sl-m4075fx-a4-lazeren-printerskenerkopirfaks

Lenovo warranty extention 1 to 2 years Carry in for Thinkpad E540/E440
Lenovo warranty extention 1 to 2 years Carry in for Thinkpad E540/E440
http://obiavidnes.com/obiava/85803/lenovo-warranty-extention-1-to-2-years-carry-in-for-thinkpad-e540e440

Lenovo warranty extention 1 to 2 years Carry in for Thinkpad Yoga
Lenovo warranty extention 1 to 2 years Carry in for Thinkpad Yoga
http://obiavidnes.com/obiava/85802/lenovo-warranty-extention-1-to-2-years-carry-in-for-thinkpad-yoga
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Lenovo warranty extention 1 to 3 years Carry in for Thinkpad E540/E440
Lenovo warranty extention 1 to 3 years Carry in for Thinkpad E540/E440
http://obiavidnes.com/obiava/85801/lenovo-warranty-extention-1-to-3-years-carry-in-for-thinkpad-e540e440

14" (35.56 cm) Lenovo ThinkPad Edge E440 (20C5004YBM)
14" (35.56 cm) Lenovo ThinkPad Edge E440 (20C5004YBM), черен, двуядрен Haswell Core i5 4200M 2.5/3.1 GHz, HD LED
Display (HDMI), 4GB, 500GB HDD, fingerprint, 2x USB3.0, Windows 7/8 pro, 2.14kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/85800/14-3556-cm-lenovo-thinkpad-edge-e440-20c5004ybm

Електровъдица
Продавам електрическa въдицa Skype - elektronvt electrofishing@abv.bg http://ribar.tk
http://obiavidnes.com/obiava/85799/elektrovydica

14" (35.56 cm) Lenovo ThinkPad Edge E440 (20C5007EBMRR)
14" (35.56 cm) Lenovo ThinkPad Edge E440 (20C5007EBMRR), черен, двуядрен Haswell Core i3 4000M 2.4 GHz, HD LED
Display & GeForce GT 740M 2GB (HDMI), 8GB, 1TB HDD, fingerprint, 2x USB3.0, Free DOS, 2.14kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/85798/14-3556-cm-lenovo-thinkpad-edge-e440-20c5007ebmrr

Предлагаме заеми.
Предлагаме заеми. Връзката с нас по скайп или GSM е за препоръчване. Skype - malkizaemi
0882081514 (не ни пишете имейли - не ги четем, просто някои от сайтовете за обяви искат имейли)
http://obiavidnes.com/obiava/85797/predlagame-zaemi

Продавам металотърсач с PIC контролер.
Продавам металотърсач с PIC контролер. Отделя металите (феромагнитни и др.) Не се влияе от вода, метални соли в
почвата и др. такива. Звукова и светлинна индикация. В комплекта влиза и DVD с над 30 схеми и техн. документация на
професионални и любителски металотърсачи, както и книгата "Калетата по българските земи". За повече инфо вижте
този клип https://www.youtube.com/watch?v=MqVm_pIVSoA&list=UUGsK3KFuXz4kVdol3TbGX9Q
За контакти GSM
0876709831
http://obiavidnes.com/obiava/85796/prodavam-metalotyrsach-s-pic-kontroler

Работа в Малта (Valletta)
Гледане на възрастни (трудноподвижни, с умствени увреждания) хора в южна Италия. Осигурени храна и квартира.
http://obiavidnes.com/obiava/85795/rabota-v-malta-valletta

14" (35.56 cm) Lenovo Thinkpad S440 (20AY001DBM)
14" (35.56 cm) Lenovo Thinkpad S440 (20AY001DBM), двуядрен Haswell Intel® Core™ i7 4500U 1.8/3.0 GHz, HD+ LED
Display & AMD Radeon HD 8670M 2GB (HDMI), 8GB, 256GB SSD, fingerprint, 2xUSB3.0, Windows 8 Pro, 1.78kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/85794/14-3556-cm-lenovo-thinkpad-s440-20ay001dbm

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 пакетиране на 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, фабрика за шоколад,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 чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,посрещане,настаняване.За
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информация и записване сме на вашите услуги всеки ден от 8 до 19 часа само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/85793/sigurna-rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva---bez-komision-v-bylgariya

ЧЕХИЯ-ВСЯКАКЪВ ВИД РАБОТА ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА - БЕЗ КОМИСИОН И
ПОСРЕДНИЦИ В БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без комисион и посредници в България.Складове за сортиране на
плодове,за пакетиране на 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, фабрика за шоколад,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 чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,посрещане,настаняване.За
информация и записване сме на вашите услуги всеки ден от 8 до 19 часа само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/85792/chehiya-vsyakakyv-vid-rabota-za-myjejeni-i-semeystva---bez-komision-i-posrednici-v

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 пакетиране на 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, фабрика за шоколад,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 чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,посрещане,настаняване.За
информация и записване сме на вашите услуги всеки ден от 8 до 19 часа само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/85791/rabota-v-chehiya-za-myje--jeni-i-semeystva--bez-komision-v-bylgariya

ЧЕХИЯ-ЛЕГАЛНА РАБОТА ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА БЕЗ КОМИСИОН В
БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без комисион и посредници в България.Складове за сортиране на
плодове,за пакетиране на 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, фабрика за шоколад,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 чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,посрещане,настаняване.За
информация и записване сме на вашите услуги всеки ден от 8 до 19 часа само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/85790/chehiya-legalna-rabota-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

Всякакъв вид работа в Чехия -работим без посредници и комисион в България
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без комисион и посредници в България.Складове за сортиране на
плодове,за пакетиране на 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, фабрика за шоколад,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 чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,посрещане,настаняване.За
информация и записване сме на вашите услуги всеки ден от 8 до 19 часа само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/85789/vsyakakyv-vid-rabota-v-chehiya--rabotim-bez-posrednici-i-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
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плодове,за пакетиране на 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, фабрика за шоколад,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 чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,посрещане,настаняване.За
информация и записване сме на вашите услуги всеки ден от 8 до 19 часа само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/85788/predlagame-rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

СИГУРНА РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА - БЕЗ КОМИСИОН В
БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без комисион и посредници в България.Складове за сортиране на
плодове,за пакетиране на 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, фабрика за шоколад,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 чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,посрещане,настаняване.За
информация и записване сме на вашите услуги всеки ден от 8 до 19 часа само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/85787/sigurna-rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva---bez-komision-v-bylgariya

СИГУРНА РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА - БЕЗ КОМИСИОН В
БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без комисион и посредници в България.Складове за сортиране на
плодове,за пакетиране на 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, фабрика за шоколад,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 чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,посрещане,настаняване.За
информация и записване сме на вашите услуги всеки ден от 8 до 19 часа само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/85786/sigurna-rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva---bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА. РАБОТИМ БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ И
КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без комисион и посредници в България.Складове за сортиране на
плодове,за пакетиране на 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, фабрика за шоколад,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 чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,посрещане,настаняване.За
информация и записване сме на вашите услуги всеки ден от 8 до 19 часа само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/85785/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva--rabotim-bez-posrednici-i-komision-v-by

14" (35.56 cm) Lenovo Thinkpad T430 (N1TC9BM)
14" (35.56 cm) Lenovo Thinkpad T430 (N1TC9BM), черен,двуядрен Intel® Core™ i5 3320M 2.6/3.3Ghz, HD+ LED Display &
nVidia NVS 5400M Optimus 2GB (miniDP), 4GB, 500GB 7200rpm, fingerprint, 2xUSB3.0, Windows 7/8 Pro, 2.17, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/85784/14-3556-cm-lenovo-thinkpad-t430-n1tc9bm

ПРЕДЛАГАМЕ РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА БЕЗ КОМИСИОН В
БЪЛГАРИЯ
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Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без комисион и посредници в България.Складове за сортиране на
плодове,за пакетиране на 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, фабрика за шоколад,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 чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,посрещане,настаняване.За
информация и записване сме на вашите услуги всеки ден от 8 до 19 часа само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/85783/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 пакетиране на 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, фабрика за шоколад,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 чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,посрещане,настаняване.За
информация и записване сме на вашите услуги всеки ден от 8 до 19 часа само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/85782/predlagame-rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ - ЗАМИНАВАНЕ ВЕДНАГА

БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ

Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без комисион и посредници в България.Складове за сортиране на
плодове,за пакетиране на 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, фабрика за шоколад,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 чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,посрещане,настаняване.За
информация и записване сме на вашите услуги всеки ден от 8 до 19 часа само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/85781/rabota-v-chehiya----zaminavane-vednaga----bez--komision-v-bylgariya

ЧЕХИЯ-ВСЯКАКЪВ ВИД РАБОТА ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА - БЕЗ КОМИСИОН И
ПОСРЕДНИЦИ В БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без комисион и посредници в България.Складове за сортиране на
плодове,за пакетиране на 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, фабрика за шоколад,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 чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,посрещане,настаняване.За
информация и записване сме на вашите услуги всеки ден от 8 до 19 часа само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/85780/chehiya-vsyakakyv-vid-rabota-za-myjejeni-i-semeystva---bez-komision-i-posrednici-v

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 пакетиране на 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, фабрика за шоколад,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 чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,посрещане,настаняване.За
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информация и записване сме на вашите услуги всеки ден от 8 до 19 часа само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/85779/predlagame-rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

14" (35.56 cm) Lenovo Thinkpad T440 (20B7005WBM)
14" (35.56 cm) Lenovo Thinkpad T440 (20B7005WBM), сив, двуядрен Haswell Core i5 4300U 1.9/2.9 GHz, мулти-тъч сензорен
панел HD+ LED Display (miniDisplayPort), 8GB, 128GB SSD, fingerprint, 4G, 2x USB3.0, Windows 8 pro, 1.80kg, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/85778/14-3556-cm-lenovo-thinkpad-t440-20b7005wbm

15.5" (39.50 cm) Lenovo Thinkpad W540 (20BG0018BM)
15.5" (39.50 cm) Lenovo Thinkpad W540 (20BG0018BM), четириядрен Haswell Core i7 4900MQ 2.8/3.8 GHz, 3K IPS Display &
Quadro K2100M 2GB (miniDP), 8GB, 512 SSD, fingerprint, 2x USB3.0, Windows 7/8 Pro, 2.53kg, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/85777/155-3950-cm-lenovo-thinkpad-w540-20bg0018bm

15.5" (39.50 cm) Lenovo Thinkpad W540 (20BG002VBM)
15.5" (39.50 cm) Lenovo Thinkpad W540 (20BG002VBM), четириядрен Haswell Core i7 4900MQ 2.8/3.8 GHz, 3K IPS Display &
Quadro K2100M 2GB (miniDP), 8GB, 512 SSD, 4G, fingerprint, 2x USB3.0, Windows 7/8 Pro, 2.53kg, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/85776/155-3950-cm-lenovo-thinkpad-w540-20bg002vbm

Семеен хотел Стамболов
Семеен хотел Стамболов Велико Търново! Цени, които всеки може да си позволи! От 15 до 25 лева! Настаняване в
центъра на Историята! Възрожденска атмосфера и комфорт! От терасите се открива неповторима панорама на
града! СТАИТЕ СА ОБОРУДВАНИ С КЛИМАТИК, ВИСОКОСКОРОСТЕН БЕЗПЛАТЕН ИНТЕРНЕТ, САМОСТОЯТЕЛЕН
САНИТАРЕН ВЪЗЕЛ, КАБЕЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ! WWW.HOTELSTAMBOLOV.COM 0878270551/ 062650082
Хотел "Стамболов" Велико Търново
http://hotel-stambolov.com/
http://obiavidnes.com/obiava/85775/semeen-hotel-stambolov

15.5" (39.50 cm) Lenovo Thinkpad W540 (20BG002VBM)
15.5" (39.50 cm) Lenovo Thinkpad W540 (20BG002VBM), четириядрен Intel Core i7 4700MQ 2.4/3.4GHz, 3K IPS Display &
Quadro K2100M 2GB (miniDP), 16GB, 1000GB HDD & 16GB SSD M.2, fingerprint, 2x USB3.0, Windows 7/8 Pro, 2.53kg, 3г.
гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/85774/155-3950-cm-lenovo-thinkpad-w540-20bg002vbm

15.6" (39.62 cm) Lenovo Thinkpad E540 (20C60086BM)
15.6" (39.62 cm) Lenovo Thinkpad E540 (20C60086BM), черен, двуядрен Haswell Core i3 4000M 2.4 GHz, HD LED Display &
GeForce GT 740M 2GB (HDMI), 8GB, 1TB HDD, fingerprint, 2x USB3.0, Free DOS, 2.44kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/85773/156-3962-cm-lenovo-thinkpad-e540-20c60086bm

15.6" (39.62 cm) Lenovo Thinkpad S540 (20B3001VBM)
15.6" (39.62 cm) Lenovo Thinkpad S540 (20B3001VBM), Haswell Intel® Core™ i7 4500U 1.8/3.0 GHz, сензорен мулти-тъч
FULL HD LED Display & AMD Radeon HD 8670M 2GB (HDMI), 8GB, 256GB SSD, fingerprint, 2xUSB3.0, Free DOS, 2.11kg, 2г.
гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/85772/156-3962-cm-lenovo-thinkpad-s540-20b3001vbm

Давам под наем 1500 дка
Давам под наем 1500 дка обработваеми ниви в землището на село Брестовица, област Пловдив-Договор за една година - за
стопанската 2014/15 -наем: 50 лв/дка
WWW.APOLLON.NET
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Собственик
Email: S@APOLLON.NET
Tel: 0887644838
http://obiavidnes.com/obiava/85771/davam-pod-naem-1500-dka

15.6" (39.62 cm) Lenovo Thinkpad W540 (20BHA03SBMRR)
15.6" (39.62 cm) Lenovo Thinkpad W540 (20BHA03SBMRR), двуядрен Haswell Core i7 4600M 2.9/3.6 GHz, FULL HD LED
Display & Quadro K1100M 2GB (miniDP), 4GB, 500GB 7200rpm, fingerprint 2x USB3.0, Windows 7 Pro, 2.53kg, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/85770/156-3962-cm-lenovo-thinkpad-w540-20bha03sbmrr

Легализация и преводи
Преводаческа агенция НОВ ВЕК извършва официални бързи и професионални преводи от и на английски, немски, френски,
руски, италиански, испански, гръцки, турски, румънски, сръбски, хърватски... и още 30 езика! Заверка и ЛЕГАЛИЗАЦИЯ на
лични и официални фирмени документи във всички държавни институции и чуждестранни посолства в Република
България.
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/85769/legalizaciya-i-prevodi

Samsung CSC NX300
Samsung CSC NX300, кафяв(+ обектив Samsung LENS 18-55mm F3.5-5.6 ED OIS II), 20.3Mpix, 3.31" (84mm)Touch дисплей,
SD/SDHC/SDXC/UHS-I, miniHDMI, USB
http://obiavidnes.com/obiava/85768/samsung-csc-nx300

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/85767/3d-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/85766/3d-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

Страница 32/64

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

17.08.2014

http://obiavidnes.com/obiava/85765/3d-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/85764/3d-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/85763/3d-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/85762/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

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

Samsung EV-NXF1 Camera NX mini
Samsung EV-NXF1 Camera NX mini, зелен(+ обектив Samsung 9mm lens), WiFi,20.5Mpix, 3" (7.62cm) Touch дисплей,
SD/SDHC/SDXC/UHS-I, miniHDMI
http://obiavidnes.com/obiava/85761/samsung-ev-nxf1-camera-nx-mini

Samsung EV-NXF1 Camera NX mini
Samsung EV-NXF1 Camera NX mini, розов(+ обектив Samsung 9mm lens), WiFi,20.5Mpix, 3" (7.62cm) Touch дисплей,
SD/SDHC/SDXC/UHS-I, miniHDMI
http://obiavidnes.com/obiava/85760/samsung-ev-nxf1-camera-nx-mini
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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
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/85759/kupuvame-biznes--eood-ood-sd-ad-ead-sys-zadyljeniya-i-osvobojdavame-ot-

"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/85758/kupuvame-biznes--eood-ood-sd-ad-ead-sys-zadyljeniya-i-osvobojdavame-ot-

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
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http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/85757/tyrgovsko-pravo---pokupko---prodajba-na-firmi-sys-zadyljeniya-predlagame-perfekt

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ + ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНАТА
ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
Адвокатска кантора Търговско Право - ИЗКУПУВАНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно
Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , СД , АД , ЕАД !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и 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/85756/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarnata-otgovornost-za-1-

IP видеорекордер NVR Maxtel MX4040
IP видеорекордер NVR Maxtel MX4040, до 64 канала, MPEG4 / H264 компресия, без HDD (поддържа 4xSATA), Lan, 6xUSB
http://obiavidnes.com/obiava/85755/ip-videorekorder-nvr-maxtel-mx4040

Лимфопреса - Апарат за Пресотерапия
Лимфопреса - Апарат за Пресотерапия (Лимфен дренаж)

Лимфотронът е подходящ, както за СПА центрове, козметични салони, здравни студиа, фитнес зали, така и за лична
употреба в домашни условия.
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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.
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/85754/limfopresa---aparat-za-presoterapiya

Електрическа лампа против комари
Електрическа лампа против комари
Електрически Killer на комари
За домът ,хола ,спалнята и офисът
Спестява енергия
Декоративно осветление
Ефективен за помещения от 16 - 20 кв
Захранване 220 v
Мошност

3W
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12х12х27 см

За най добър ефект при фключване на лампата изключете другото осветление в помещението за 10 -20 мин
Поставете на височина 1,5 м и растояние от стената поне 0,5 м
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/85753/elektricheska-lampa-protiv-komari

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

Масажните легла "Ем Си Джи ПРО Стандарт 2" се предлагат в следните цветове: кремав, бежов, черен, червен, кафяв,
розов, оранжев и лилав.
Професионална преносима кушетка за масаж "MSG-PRO Standard 2" - здрава, лесна за употреба, изключително
комфортна и удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас! Кушетката е подходяща както за всички видове
масажни и козметични процедури,
така и за иглотерапевтични и татуировъчни сеанси.
Красивата дървена рамка на козметичната кушетка, изработена от твърдата дървесина на германски европейски бук,
осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и предотвратява
възможността
от появата на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MSG-PRO :
O Дъжина: 192 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 20 см
O Тегло: 15 кг
Преносимата масажна кушетката "Ем Си Джи ПРО Стандарт 2" се състои от 2 секции. Дървеният материал,
използван за направата
на сгъваемото козметично легло е германски европейски бук. Масажната кушетка е тапицирана с винил -
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водоустойчив и устойчив на масажно олио материал на основата на полимери.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/85752/masajna-kushetka-msg-pro-2

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.
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/85751/darsonval-za---kozmetichni-saloni-taka-i-za-domashno-polzvane

IP Видео рекордер NVR NUUO Titan NT-4040R 1U
IP Видео рекордер NVR NUUO Titan NT-4040R 1U, до 64 канала, MPEG4 / H264 компресия, без HDD (поддържа 4xSATA),
Lan, 6xUSB
http://obiavidnes.com/obiava/85750/ip-video-rekorder-nvr-nuuo-titan-nt-4040r-1u

IP Видео рекордер NVR NUUO Titan NT-4040
IP Видео рекордер NVR NUUO Titan NT-4040, до 64 канала, MPEG4 / H264 компресия, без HDD (поддържа 4xSATA), Lan,
6xUSB
http://obiavidnes.com/obiava/85749/ip-video-rekorder-nvr-nuuo-titan-nt-4040

NUUO Central Monitoring Station (CMS) софтуер
NUUO Central Monitoring Station (CMS) софтуер
http://obiavidnes.com/obiava/85748/nuuo-central-monitoring-station-cms-softuer
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15.6" (39.62 cm) Toshiba Satellite C50-B-14H
15.6" (39.62 cm) Toshiba Satellite C50-B-14H, черен, двуядрен Intel Celeron N2830 2.16/2.41 GHz, HD LED Display (HDMI),
2GB, 500GB, USB3.0, Windows8.1, 2.2kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/85747/156-3962-cm-toshiba-satellite-c50-b-14h

Захранване за преносими компютри Toshiba
Захранване за преносими компютри Toshiba, 19V, 3.95A, 75W
http://obiavidnes.com/obiava/85746/zahranvane-za-prenosimi-kompyutri-toshiba

Фотоапарат Olympus STYLUS 1
Фотоапарат Olympus STYLUS 1, черен, (+допълнителна Li-Ion батерия + чанта), 12.76Mpix, 3" (7.62 cm), WiFi,
SDHC/SDXC, USB, HDMI
http://obiavidnes.com/obiava/85745/fotoaparat-olympus-stylus-1

IP Видео рекордер NVR NUUO Titan NT-8040R 2U
IP Видео рекордер NVR NUUO Titan NT-8040R 2U, до 4 канала, MPEG4 / H264 компресия, без HDD (поддържа 8xSATA),
Lan
http://obiavidnes.com/obiava/85744/ip-video-rekorder-nvr-nuuo-titan-nt-8040r-2u

IP Видео рекордер NVR Sunell SN-NVR10/02T2/16NS
IP Видео рекордер NVR Sunell SN-NVR10/02T2/16NS, 16 канала, H264 компресия, без HDD (поддържа 2xSATA до 4TB),
Lan1000, USB
http://obiavidnes.com/obiava/85743/ip-video-rekorder-nvr-sunell-sn-nvr1002t216ns

IP Видео рекордер NAS/NVR Synology DS112+
IP Видео рекордер NAS/NVR Synology DS112+, до 12 канала, MPEG4 / H264 компресия, без HDD (поддържа 1xSATA),
Lan1000, 2xUSB
http://obiavidnes.com/obiava/85742/ip-video-rekorder-nasnvr-synology-ds112

IP Видео рекордер NAS/NVR Synology DS112
IP Видео рекордер NAS/NVR Synology DS112, до 8 канала, MPEG4 / H264 компресия, без HDD (поддържа 1xSATA), Lan1000,
2xUSB
http://obiavidnes.com/obiava/85741/ip-video-rekorder-nasnvr-synology-ds112

IP Видео рекордер NAS/NVR Synology DS1512+
IP Видео рекордер NAS/NVR Synology DS1512+, до 20 канала, MPEG4 / H264 компресия, без HDD (поддържа 5xSATA),
Lan1000, 3xUSB
http://obiavidnes.com/obiava/85740/ip-video-rekorder-nasnvr-synology-ds1512

IP Видео рекордер NAS/NVR Synology DS1812+
IP Видео рекордер NAS/NVR Synology DS1812+, до 20 канала, MPEG4 / H264 компресия, без HDD (поддържа 8xSATA),
Lan1000, 3xUSB
http://obiavidnes.com/obiava/85739/ip-video-rekorder-nasnvr-synology-ds1812

Фолклорни програми за Вашия празник от „ГЛАГОРЦИ”
Ако сте решили да очаровате и изненадате, или да подарите нещо различно на себе си, на вашите любими хора и
специални гости, ако сте запленени от българската народна музика и държите на родните обичаи и традиции, или
просто сте решили да се забавлявате по различен начин, то тогава нека го направим заедно, за да превърнем Вашите
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специални моменти в незабравими спомени за цял живот.
Предлагаме Ви:
- Сватби /ритуали за извеждане на булка, фолклорно посрещане в ресторант, кумова ръченица, фолклорни игри с
гостите/;
- Годишнини и юбилеи;
- Фирмени и семейни тържества;
- Празнични поводи и изненади.
Всичко това ще бъде съобразено с Вашите идеи и желания, и ще бъде поднесено със стил, професионализъм и много
емоция.
Фолклорна Формация "ГЛАГОРЦИ"
0888 570 840 – Драгомир Иванов
info@glagorci.com
www.glagorci.com | http://www.facebook.com/ffglagorci
http://obiavidnes.com/obiava/85738/folklorni-programi-za-vashiya-praznik-ot-glagorci

Народен оркестър за вашата сватба (Оркестър за извеждане на булка)
Извеждането на булката от бащиния дом е момент, в който младоженецът и кумовете, заедно с най-близките им гости,
вземат булката от бащината къща и бъдещото семейство, под съпровода на българската народна музика се отправя
към ритуалната зала. Музикалната формация, която ще съпровожда сватбарите ще внесе автентичния и неподправен
български дух в тази част от сватбения ден. Музикалните инструменти са по ваш избор, а инструменталистите са
професионалисти. Възможно е участие на оркестъра и в ресторанта.
Всичко това ще бъде съобразено с Вашите идеи и желания, и ще бъде поднесено със стил, професионализъм и много
заряд.
Фолклорна Формация "ГЛАГОРЦИ"
0888 570 840 – Драгомир Иванов
info@glagorci.com
www.glagorci.com
http://www.facebook.com/ffglagorci
http://obiavidnes.com/obiava/85737/naroden-orkestyr-za-vashata-svatba-orkestyr-za-izvejdane-na-bulka

Фолклорни програми за сватба от „ГЛАГОРЦИ”
Фолклорна Формация "ГЛАГОРЦИ" ще направи Вашата сватба още по-красива и уникална, чрез традиционни български
танци, песни и музика. Нашите изпълнения и програми могат да включват следните фолклорни елементи:
- извеждане не булката от бащиния дом под съпровода на оркестър от професионални музиканти;
- фолклорно посрещане на младоженците в ресторанта;
- изнесен ритуал;
- музикално – танцови фолклорни програми. Фолклорните програми могат да включват изпълнение на танци от всички
етнографски области на България, изпълнение на народни песни, които със своята автентичност и дух ще направят
Вашата сватба незабравима;
- кумова ръченица и хоро, фолклорни игри с гостите.
Всичко това ще бъде съобразено с Вашите идеи и желания, и ще бъде поднесено със стил, професионализъм и много
емоция.
Фолклорна Формация "ГЛАГОРЦИ"
0888 570 840 – Драгомир Иванов
info@glagorci.com
www.glagorci.com | http://www.facebook.com/ffglagorci
http://obiavidnes.com/obiava/85736/folklorni-programi-za-svatba-ot-glagorci

IP Видео рекордер NAS/NVR Synology DS213+
IP Видео рекордер NAS/NVR Synology DS213+, до 12 канала, MPEG4 / H264 компресия, без HDD (поддържа 2xSATA),
Lan1000, 3xUSB
http://obiavidnes.com/obiava/85735/ip-video-rekorder-nasnvr-synology-ds213
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IP Видео рекордер NAS/NVR Synology DS213
IP Видео рекордер NAS/NVR Synology DS213, до 8 канала, MPEG4 / H264 компресия, без HDD (поддържа 2xSATA), Lan1000,
3xUSB
http://obiavidnes.com/obiava/85734/ip-video-rekorder-nasnvr-synology-ds213

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/85733/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-pazardjik-plovdiv-sliven-haskovo-yambol-

IP Видео рекордер NAS/NVR Synology DS412+
IP Видео рекордер NAS/NVR Synology DS412+, до 20 канала, MPEG4 / H264 компресия, без HDD (поддържа 4xSATA),
Lan1000, 3xUSB
http://obiavidnes.com/obiava/85732/ip-video-rekorder-nasnvr-synology-ds412

IP Видео рекордер NAS/NVR Synology DS713+
IP Видео рекордер NAS/NVR Synology DS713+, до 20 канала, MPEG4 / H264 компресия, без HDD (поддържа 2xSATA),
Lan1000, 3xUSB
http://obiavidnes.com/obiava/85731/ip-video-rekorder-nasnvr-synology-ds713

Видео рекордер NVR Vivotek ND8301
Видео рекордер NVR Vivotek ND8301, до 8 канала, MPEG4 / H264 компресия, без HDD (поддържа 2xSATA), Lan1000, 4xUSB
http://obiavidnes.com/obiava/85730/video-rekorder-nvr-vivotek-nd8301

Чехия - строителни работници
Набираме персонал за работа в строителството в Чехия на следните позиции :
1.Общи работници - 3.5 - 4 евро на час .
2.Арматуристи - 5 евро на час .
3. Зидаро-мазачи - 6 евро на час .
4. Изолация - 9 евро на квадрат .
5. Фаянс, теракот , шпакловка , гипсокартон – 6 евро на час .
Заплата 1100 – 1300 евро , зависи от позицията . Седмичен аванс , трудов договор , осигуровки, подсигурена квартира.
Подписва се трудов договор , не се изисква владеенето на език . Заминаване индивидуално или групово .
Телефони за връзка : 0878 023 468 , 0892 976 509
Skype: rabota.eu
http://obiavidnes.com/obiava/85729/chehiya---stroitelni-rabotnici

Чехия - свободни работни позиции
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Мъже , жени , семейства до 55 год. за работа в хлебопекарни, сладкарски цехове, цех за сандвичи, завод за пластмасови
изделия, фабрика за парфюми, склад за сортиране на плодове и зеленчуци, камериерки, фабрика за пастет, месокомбинат,
оранжерии, цех за салати, хартиена фабрика, цех за лепене на рекламни стикери, бояджийски цех, фабрика за бисквити,
селско стопанство и животновъдство, складови работници ,оранжерии , персонал за почистване и перални помещения .
Заплати от 700 -900 евро в зависимост от позициите.
Към всички оферти се дава седмичен аванс от 40 евро ( 1000 крони ) . Заплатата е на следващия месец от 10 – 20-сто
число за предходния . Не се изиска владеене на език , подсигурена квартира ( към някои от позициите е безплатна ) ,
трудов договор , осигуровки . Настаняват Ви в квартири тип двустайни апартаменти. Консумативите са за сметка на
работодателя . При интерес от Ваша страна предоставяме всички необходими документи на Чешката фирма за
консултантски услуги , както лиценз и сертификат на фирмата . Заминаване групово или индивидуално.
Телефони за връзка : 0878 023 468 , 0892 976 509
Skype : rabota.eu
http://obiavidnes.com/obiava/85728/chehiya---svobodni-rabotni-pozicii

Видео рекордер NVR Vivotek ND8401
Видео рекордер NVR Vivotek ND8401, до 16 канала, MPEG4 / H264 компресия, без HDD (поддържа 4xSATA), Lan1000,
4xUSB
http://obiavidnes.com/obiava/85727/video-rekorder-nvr-vivotek-nd8401

Работа в Чехия
Мъже и жени до 55 год. за работа в Чехия
1. Пекарни „Magdalenske Mre
http://obiavidnes.com/obiava/85726/rabota-v-chehiya

Работа в Чехия
Мъже и жени до 55 год. за работа в Чехия
1. Пекарни „Magdalenske Mre
http://obiavidnes.com/obiava/85725/rabota-v-chehiya

Видео рекордер NVR Vivotek NR8201
Видео рекордер NVR Vivotek NR8201, до 4 канала, MPEG4 / H264 компресия, без HDD (поддържа 1xSATA), Lan
http://obiavidnes.com/obiava/85724/video-rekorder-nvr-vivotek-nr8201

Бригади с дългогодишен опит извършват всякакви строителни услуги
Бригади от строителни майстори с дългогодишен опит в областта на строителството извършват всякакви строителни
услуги и жилищни ( домашни ) ремонти :
- груб строеж и зидария
- къртене и извозване
- вътрешни и външни топлоизолации
- машинна мазилка и замазка , маш . боядисване
- хидроизолации
- гипсокартон ,окачени тавани , преградни стени
- скрито осветление , разчупени тавани ( на различни нива ) и др.
- усвояване на тераси и всякакви преустройства
- всякакви обръщания на ъгли на врати и прозорци
- шпакловка със сатен гипс и колор кит , латекс
- всякакви декоративни мазилки
- поставяне на теракот , фаянс и гранитогрес
- облицовка с всички видове камък
- Ел. инсталации , ОиВ , ВиК , и други .
Безплатен оглед и консултации , оферта , договор , професинализъм , коректност , кратки срокове . Тел. за контакт 0878 78 23 88 - Антон Стоянов .
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http://obiavidnes.com/obiava/85723/brigadi-s-dylgogodishen-opit-izvyrshvat-vsyakakvi-stroitelni-uslugi

Курс по италиански език – C1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по италиански език, С1. В процеса на обучение се развиват всички езикови
умения – четене, писане, слушане, говорене. Продължителност 70 часа, веднъж седмично (петък) от 18.00 до 20.00 часа.
Цена 250лв. Начало: 26.09.2014г
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/85722/kurs-po-italianski-ezik--c1

Курс по италиански език – А2
Учебен център Орбис организира вечерен курс по италиански език, ниво А2. Курсът се провежда по системата Progetto
Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда
основна лексика от 1800-2000 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на италиански език. Нивото е с
продължителност 80 часа и се провежда два пъти в седмицата – понеделник и сряда от 18.30 до 20.30 часа. Цена: 250
лева. Начало: 29.09.14г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/85721/kurs-po-italianski-ezik--a2

Съботен курс по италиански език за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по италиански език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Progetto Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1800-2000 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на италиански език.
Нивото е с продължителност 80 часа и се провежда веднъж седмично – събота от 10.30 до 13.30 часа. Цена: 250 лева.
Начало: 06.09.14г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/85720/syboten-kurs-po-italianski-ezik-za-nachinaeshti

Общински документи – превод и легализация
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, удостоверения за семейно положение, дипломи, академични справки,
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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/85719/obshtinski-dokumenti--prevod-i-legalizaciya

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/85718/3d-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/85717/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

Видео рекордер NVR Vivotek NR8301
Видео рекордер NVR Vivotek NR8301, до 8 канала, MPEG4 / H264 компресия, без HDD (поддържа 2xSATA), Lan
http://obiavidnes.com/obiava/85716/video-rekorder-nvr-vivotek-nr8301

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/85715/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/85714/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
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http://obiavidnes.com/obiava/85713/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/85712/video-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientsk

Samsung Galaxy Core Advance I8580
Samsung Galaxy Core Advance I8580, Black
http://obiavidnes.com/obiava/85711/samsung-galaxy-core-advance-i8580

Имот в село Горица
Имот в село Горица община Поморие с площ 18.001 дка.цена по договаряне
http://obiavidnes.com/obiava/85708/imot-v-selo-gorica

Имот в село Горица
Имот в село Горица община Поморие с площ 18.001 дка.цена по договаряне
http://obiavidnes.com/obiava/85710/imot-v-selo-gorica

Имот в село Горица
Имот в село Горица община Поморие с площ 18.001 дка.цена по договаряне
http://obiavidnes.com/obiava/85709/imot-v-selo-gorica

изгодни кредити с най ниски лихви
Кредити с допълнителни опции – София. До 5000 лева ; срок до 24 месеца; Месечни вноски! Възможност за избор на
падежна дата и отлагане на вноски! За работещи и пенсионери от София и областта.
http://obiavidnes.com/obiava/85707/izgodni-krediti-s-nay-niski-lihvi

изгодни кредити с най ниски лихви
Кредити с допълнителни опции – София. До 5000 лева ; срок до 24 месеца; Месечни вноски! Възможност за избор на
падежна дата и отлагане на вноски! За работещи и пенсионери от София и областта.
http://obiavidnes.com/obiava/85706/izgodni-krediti-s-nay-niski-lihvi

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

лятна

почивка

в

Родопите.Риболов,

туризъм

и

езда.За

повече

подробности

http://obiavidnes.com/obiava/85705/lyatna-pochivka-na-planina

Samsung Galaxy K zoom
Samsung Galaxy K zoom, 4.8" (12.19 cm), Super AMOLED дисплей, 1.3 GHz четириядрен процесор, 2GB RAM, 8 GB up to
64GB, Wi-Fi 802.11a/b/g/n, 20.7Mpix camera, bluetooth, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/85704/samsung-galaxy-k-zoom

Samsung Galaxy K zoom
Samsung Galaxy K zoom, 4.8" (12.19 cm), Super AMOLED дисплей, 1.3 GHz четириядрен процесор, 2GB RAM, 8 GB up to
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64GB, Wi-Fi 802.11a/b/g/n, 20.7Mpix camera, bluetooth, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/85703/samsung-galaxy-k-zoom

"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/85702/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas

"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 ..... !
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Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост, съдебни
изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС,
ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител
, Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и
ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи !
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
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/85701/kupuvame-biznes--eood-ood-sd-ad-ead-sys-zadyljeniya-i-osvobojdavame-ot-

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
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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/85700/tyrgovsko-pravo---pokupko---prodajba-na-firmi-sys-zadyljeniya-predlagame-perfekt

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ + ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНАТА
ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
Адвокатска кантора Търговско Право - ИЗКУПУВАНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно
Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , СД , АД , ЕАД !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и 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/85699/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarnata-otgovornost-za-1-

Samsung GT-I9195 GALAXY S IV Mini
Samsung GT-I9195 GALAXY S IV Mini, 4.3" (10.92 cm), QHD sAMOLED дисплей, 1.70 GHz двуядрен процесор, 1.6GB RAM,
8GB up to 64GB, Wi-Fi, 802.11a/b/g/n, 8Mpix camera, bluetooth, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/85698/samsung-gt-i9195-galaxy-s-iv-mini

Magic Ex Hose маркуч екс хос Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
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Magic Ex Hose маркуч екс хос
Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Сгънат 8 метра - разгънат 23 метра
Подарък пистолет с 5 режима на пръскане
без да се усуква, сгъва и заплита
разгъвате и сгъвате за секунди
устойчив на износване
миете двора и колата
поливате-градината, тревата и цветята
Лесно се плъзга през градината, по стълбите, без да се пречупва или усуква!
Маркучът е изработен от висококачествен материал, който го прави здрав и в същото време много гъвкав.
Дебелите стени осигуряват надеждност и дълъг живот на материала.
Градински "магически" маркуч - характеристика:
Размери: 8м./22.5м.
Тегло: 1 кг.
Произход: Китай
Интернет магазини
http://obiavidnes.com/obiava/85697/magic-ex-hose-markuch-eks-hos--magicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-

Електрическа подочистачка Twister Sweeper
Електрическа подочистачка Twister Sweeper
Twister Sweeper е универсална триъгълна подочистачка за бързо почистване на Вашия дом.
С модерната му триъгълна форма с почистващи четки Twister Sweeper ще е Вашия пръв помощник,
когато нямате време да чистите с прахосмукачка всеки ден и да опъвате така досадните кабели.
Ултра лека, супер маневрена и многофункционална. Триъгълна подочистачка със спираловидни четки,
въртящи се на 2000 оборота в минута и събираща отпадъците от 3 страни.
Пълна свобода на движение на 360 градуса. Чисти напред, назад, настрани, в кръг и дори на зиг-заг.
Лек, плосък и компактен. Twister Sweeper е идеалното решение за Вас.
Без колелца, а с 3 силиконови плъзгача, които го правят подходящ за използване и върху най-фините и скъпи подови
покрития.
Работи с акумулаторна батерия, което позволява пълна свобода на движение, без да се съобразявате с кабели!
Комплектът включва подочистачка и акумулаторна батерия / 7,2 V - NI -MH/.
0877540309
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/85696/elektricheska-podochistachka-twister-sweeper

Мрежа против насекоми с магнити
Мрежа против насекоми с магнити
за врати, с размери 100/210см.
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Нов продукт на българският пазар, нашите мрежи са удобен и евтин начин да се предпазите от досадните насекоми през
лятото.
Благодарение на 18-те магнитни закопчалки, разположени на стратегически места, всички могат да влизат и излизат
свободно.
Магнитната лента се самозатваря след Вас, защитавайки дома Ви от насекоми. Мрежата е за дървени, пластмасови и
алуминиеви дограми.
4На дървени дограми се прикрепя с кабарчета, на пластмасови и алуминиеви дограми се закрепя с двустранно залепваща
лента(скоч).
Комплектът включва:
- Мрежа с размер 100 х 210 см
- Магнитна лента
- Кабарчета
-двустранно залепващи лепенки
-Цвят черен
Интернет магазини
http://obiavidnes.com/obiava/85695/mreja-protiv-nasekomi-s-magniti

Samsung GT-I9301 GALAXY S III NEO
Samsung GT-I9301 GALAXY S III NEO, 4.8" (12.19 cm), HD sAMOLED дисплей, 1.4 GHz четириядрен процесор, 1.5GB RAM,
16 GB up to 64GB, Wi-Fi, 802.11a/b/g/n, 8Mpix camera, bluetooth, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/85694/samsung-gt-i9301-galaxy-s-iii-neo

Samsung GT-I9301 GALAXY S III NEO
Samsung GT-I9301 GALAXY S III NEO, 4.8" (12.19 cm), HD sAMOLED дисплей, 1.4 GHz четириядрен процесор, 1.5GB RAM,
16 GB up to 64GB, Wi-Fi, 802.11a/b/g/n, 8Mpix camera, bluetooth, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/85693/samsung-gt-i9301-galaxy-s-iii-neo

Samsung Smartphone GT-I8262 GALAXY CORE Dual SIM Blue
Samsung Smartphone GT-I8262 GALAXY CORE Dual SIM Blue
http://obiavidnes.com/obiava/85692/samsung-smartphone-gt-i8262-galaxy-core-dual-sim-blue

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
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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

Нощна детска лампа Планетариум Star Master.
Хиляди звезди и луни ще огреят стаята на Вашия малчуган и ще му осигурят приятни сънища и спокоен сън!
Пренесете небето у дома! Звездната лампа - Планетариум "Star Master" ще пресъздаде небосвода в различни цветове ярко синьо, ярко зелено или мек кехлибар - поединично или заедно, за да имате възможност да наблюдавате множество
цветни звезди и съзвездия.
http://obiavidnes.com/obiava/85691/noshtna-detska-lampa-planetarium-star-master

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

Кухненско обзавеждане и интериорни врати
Дистрибутор на вътрешни, външни и противопожарни врати за региона на София град и окръг на ниски цени от повече
от 10 години е фирма Борман Комерс.
Извършваме доставка както и монтаж до офиса Ви или дома Ви.
Вътрешните врати са страхотни и са полски и на едни от на най ниски цени за изключително добро качество. Също
така
предлагаме
и
кухненско
обзавеждане
на
прилични
цени.
Посетете
ни
на
адрес
https://plus.google.com/115776808276046738557/posts за повече информация.
http://obiavidnes.com/obiava/85690/kuhnensko-obzavejdane-i-interiorni-vrati

Врати от Борман Комерс
Намерете ни във фейсбук на адрес https://www.facebook.com/borman.biz за да прегледате нашата страница където
можете да видите много изображения на всичко което имаме. Ние предоставяме на нашите клиенти множество врати
с немско качество на български цени.Заедно с това извършваме дистрибуция, проектиране, консултации и доставка за
абсолютно всички врати и кухни които предлагаме. Да не забравяме също така предлагаме и качествена дограма.
Заповядайте при нас в град София за да разгледате магазините на Борман Комерс.
http://obiavidnes.com/obiava/85689/vrati-ot-borman-komers

Метални пожароустойчиви и блиндирани врати
Можете да поръчате всичко в магазините ни в София град или на нашият сайт. Тука разполагаме с множество метални
пожароустойчиви и блиндирани врати с идеално качество и цена. Можете да разгледате това на
адрес
http://doors-sofia.com/. В Борман Комерс имаме врати в различни модели, дизайн и цени.. Ние сме лидер в това което се
занимаваме понеже предлагаме повече врати в различни ценови интервали. Заповядайте при нас и се докоснете до
професионализъм от наша страна.
http://obiavidnes.com/obiava/85688/metalni-pojaroustoychivi-i-blindirani-vrati

Врати на склад
Произвеждат се по индивидуални размери на поръчка множество врати в Борман Комерс.
Тука ще получите най-доброто обслужване според Вашите нужди. Ние притежаваме широка гама от входни,
интериорни и пожароустойчиви врати в нашите магазини. Голяма част от тях са внос от полски, немски, чешки, турски
и български производители. Поради което имаме врати с ниски цени и добро качество. Можете да ни откриете в София
град или да разгледате част от вратите и техните цени в сайта на Борман Комерс http://vrati-borman.com/.
http://obiavidnes.com/obiava/85687/vrati-na-sklad
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БОРМАН КОМЕРС – ИНТЕРИОРНИ, ВХОДНИ И ПОЖАРОУСТОЙЧИВИ ВРАТИ
Един от приоритетите на Борман Комерс е и в това, че при избора си на интериорни врати или на входна врата, Вие ще
можете да избирате от многообразието на производството на различните заводи, чиято продукция предлагаме на
пазара в България. Ние предлагаме голямо многообразие от интериорни, входни, пожароустойчиви врати както и
обзавеждане на кухни по дизайн и ПВЦ дограма. Ние поддържаме голямо количество врати на склад, благодарение на
което предлаганите от нас интериорни, входни, пожароустойчиви врати са на най-добри цени за своят ценови клас.
Можете да ни намерите в град София или на адрес http://doors-borman.com/.
http://obiavidnes.com/obiava/85686/borman-komers--interiorni-vhodni-i-pojaroustoychivi-vrati

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

Предлагаме инкубатори за люпене на яйца
Предлагаме инкубатори полуавтоматични тип люлка.
Температурата се регулира с прецизен терморегулатор.
Капацитета на предлаганите от нас инкубатори е за :
35 яйца, 55, 75 , 100, и най големите който предлагаме
за 150 яйца. Гаранцията която поемаме е една
календарна година .
inkubatorbg@abv.bg
0888291498
Skype - krasi0012
www.inkubatorbg.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/85685/predlagame-inkubatori-za-lyupene-na-yayca

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

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
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http://obiavidnes.com/obiava/85644/maxtel-mtech-mr-1620hd

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

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
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/85684/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

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/85683/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
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

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/85682/3d-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/85420/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

Преводачески услуги и легализация на документи
Преводаческа агенция НОВ ВЕК осъществява преводи на фирмени и лични документи. Агенцията разполага с лицензирани
преводачи, владеещи английски, руски, немски, френски, гръцки, турски, румънски, чешки, италиански, испански и други
езици. Агенцията предлага стандартни, бързи и експресни услуги. Работим с висококвалифицирани и опитни преводачи и
извършваме обемни писмени преводи в кратки срокове, като това не рефлектира върху качеството. Заверки на преводи на
документи от чужбина в МВнР и ЛЕГАЛИЗАЦИЯ на дипломи, академични справки, нотариални актове, медицински
документи, свидетелства за съдимост, съдебни решения и други във всички държавни институции и чуждестранни
посолства в Република България.
гр. София, бул. Васил Левски 1Б
тел: 02 49 00 756
моб.тел.: 0895 60 71 50
E - mail: sofia@nov-vek.org
Уеб страница: www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/85681/prevodacheski-uslugi-i-legalizaciya-na-dokumenti

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

"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 ..... !
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Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост, съдебни
изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС,
ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител
, Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и
ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи !
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
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/85680/kupuvame-biznes--eood-ood-sd-ad-ead-sys-zadyljeniya-i-osvobojdavame-ot-

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
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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/85679/tyrgovsko-pravo---pokupko---prodajba-na-firmi-sys-zadyljeniya-predlagame-perfekt

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ + ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНАТА
ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
Адвокатска кантора Търговско Право - ИЗКУПУВАНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно
Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , СД , АД , ЕАД !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и 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/85678/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarnata-otgovornost-za-1-

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
4.4, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/85633/lg-optimus-l70-dual-d325-smartphone
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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-

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-

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

Бинокулярни увеличителни очила за стоматолози и хирурзи и LED оптични светлини на Rose
micro solutions(USA)
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

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/
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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

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
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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/85672/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarnata--otgovornost-za-1

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

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

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

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-

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