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Who wants to be Millionaire Junior
Who wants to be Millionaire Junior, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/91230/who-wants-to-be-millionaire-junior

Starsky and Hutch - Xplosiv
Starsky and Hutch - Xplosiv, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/91229/starsky-and-hutch---xplosiv

Dark Fall: Lost Souls
Dark Fall: Lost Souls, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/91227/dark-fall-lost-souls

Still Life 2
Still Life 2, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/91224/still-life-2

продавам Камагра гел (желе)
Камагра е едно от най-ефективните средства за борба с импотентността, еректилната дисфункция и краткотрайната
ерекция. Тя има гарантирано действие между 4 и 6 часа и ще спомогне да изпитате отново и увеличите многократно
удоволствието от секса.
1-кутия е сьс 7-гела 25лв ако се жземат над 3бр цената пада на 20лв
http://obiavidnes.com/obiava/91260/prodavam--kamagra--gel-jele

Fallout Tactics
Fallout Tactics, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/91223/fallout-tactics

Agatha Christie: Death on the Nile
Agatha Christie: Death on the Nile, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/91222/agatha-christie-death-on-the-nile

Видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски
баловe 3DKoev-HD-Studio I-Pro
Видеозаснемане 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://photokoev.site90.net https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/91259/videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abi

Видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски
баловe 3DKoev-HD-Studio I-Pro
Видеозаснемане 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://photokoev.site90.net https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/91258/videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abi

Видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски
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баловe 3DKoev-HD-Studio I-Pro
Видеозаснемане 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://photokoev.site90.net https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/91257/videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abi

Видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски
баловe 3DKoev-HD-Studio I-Pro
Видеозаснемане 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://photokoev.site90.net https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/91256/videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abi

Видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски
баловe 3DKoev-HD-Studio I-Pro
Видеозаснемане 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://photokoev.site90.net https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/91255/videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abi

The Lost cases of Sherlock Holmes
The Lost cases of Sherlock Holmes, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/91221/the-lost-cases-of-sherlock-holmes

Детективска Агенция Инкогнито -Детективски услуги
Детективска Агенция Инкогнито-Безплатни Консултации!
Предлаганите услуги са от частни детективи
с висок професионален стандарт!
Разкрива изневери, издирва лица,
справки, корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес,месторабота и др.
Открива биологични родственици.
Установяване и блокиране на скрита аудио/видео техника
в жилища,офиси автомобили.
GPS предаватели и др.
Повече информация на http://detektivi.com
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
Детективска Агенция "Инкогнито" Извършва услуги на територията на цяла България!!!
http://obiavidnes.com/obiava/91254/detektivska-agenciya-inkognito--detektivski-uslugi

Частен Детектив-Детективска Агенция Фокс-Ловеч,Троян,Габрово,Карлово
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
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- 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/91253/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-foks-lovechtroyangabrovokarlovo

My Make up
My Make up, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/91220/my-make-up

Virtua Fighter
Virtua Fighter, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/91219/virtua-fighter

КОРЕКТОР ЗА ИЗПРАВЕНА ФИГУРА „ELAST” ** 19 лв.
МЕДИЦИНСКИ КОРЕКТОР ЗА ИЗПРАВЕНА ФИГУРА „ELAST”
Коланът се използва при дискови хернии, дископатии, гръбначни изкривявания, травми на гръбначния стълб и всякакъв
друг вид състояния, изискващи укрепване на гръбначния стълб и изправена фигура (стойка).
Размерът на коректора е универсален и се регулира чрез ластични презрамки и колан, които в краищата са със
самозалепващи се ленти...
Първоначално се използва 10-20 мин. дневно и постепенно времето се увеличава до 2-4 ч. дневно.
Коланът е подходящ, както за мъже, така и за жени. .
ЦЕНА: 19 лв.
ПОКУПКИ:
София, пазар БОРОВО, павилион 12 (до супер Европа)
или по куриер на Еконт Експрес; такса от офиса 3,70 лв., до адрес 5,70 лв.
и до селища без офис на Еконт такса 7,00 лв. и получаване до 3 дни.
Намаление на куриерската такса -20%!
КОНТАКТИ:
0887/255 692; 02/855 2635
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ:
www.albo-bg.com
www.albobg.com
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http://obiavidnes.com/obiava/91252/korektor-za-izpravena-figura-elast--19-lv

Rayman M
Rayman M, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/91215/rayman-m

КОРЕКТОР ЗА ИЗПРАВЕНА ФИГУРА „ELAST” ** 19 лв.
МЕДИЦИНСКИ КОРЕКТОР ЗА ИЗПРАВЕНА ФИГУРА „ELAST”
Коланът се използва при дискови хернии, дископатии, гръбначни изкривявания, травми на гръбначния стълб и всякакъв
друг вид състояния, изискващи укрепване на гръбначния стълб и изправена фигура (стойка).
Размерът на коректора е универсален и се регулира чрез ластични презрамки и колан, които в краищата са със
самозалепващи се ленти...
Първоначално се използва 10-20 мин. дневно и постепенно времето се увеличава до 2-4 ч. дневно.
Коланът е подходящ, както за мъже, така и за жени. .
ЦЕНА: 19 лв.
ПОКУПКИ:
София, пазар БОРОВО, павилион 12 (до супер Европа)
или по куриер на Еконт Експрес; такса от офиса 3,70 лв., до адрес 5,70 лв.
и до селища без офис на Еконт такса 7,00 лв. и получаване до 3 дни.
Намаление на куриерската такса -20%!
КОНТАКТИ:
0887/255 692; 02/855 2635
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ:
www.albo-bg.com
www.albobg.com
http://obiavidnes.com/obiava/91251/korektor-za-izpravena-figura-elast--19-lv

Warlords IV: Heroes of Etheria
Warlords IV: Heroes of Etheria, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/91213/warlords-iv-heroes-of-etheria

ЧЕХИЯ ЗАКОННА РАБОТА С ДОГОВОР ПО ЧЕШКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО БЕЗ
КОМИСИОН
БЕЗ ТАКСИ В БЪЛГАРИЯ. ЧЕХИЯ-жени,мъже,семейства за заводи,цехове,фабрики,складове,европалети,бирена
фабрика,шоколадова фабрика,пералня,пекарна,печатница,завод за авточасти,цех за пакетиране на кайма,цех за
боядисване на джанти,цех за млечни продукти,цех за пластмасови бутилки,цех за ламинат,склад за хранителни
продукти,склад за сортиране на плодове,склад за перилни препарати и много други позиции ТД,осигуровки,заплата
650-750 евро.Строители всички специалности и общи работници,заварчици СО2,аргон и други работни места заплата
800-1200 евро,ТД,осигуровки.За всички работни места седмичен аванс 1000 крони,еквивалент на 40 евро. Работи се с
договор по Чешкото законодателство и стажа се признава в България.Език не е задължителен.Подсигурени квартири.
Гарантирано посрещане,настаняване,започване на работа,получаване на възнаграждението. За контакти работни дни
от 9 до 16 ч.на тел- 0886090826
http://obiavidnes.com/obiava/91250/chehiya-zakonna-rabota-s-dogovor-po-cheshkoto-zakonodatelstvo-bez-komision

World Championship Poker 2
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World Championship Poker 2, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/91208/world-championship-poker-2

КОРЕКТОР ЗА ИЗПРАВЕНА ФИГУРА „ELAST” ** 19 лв.
МЕДИЦИНСКИ КОРЕКТОР ЗА ИЗПРАВЕНА ФИГУРА „ELAST”
При професии свързани с продължителна работа в неудобно положение на гръбначния стълб натоварването върху него
може да се облекчи като се използва медицински еластичен коректор „ELAST 1008” за изправяне на гърба и подобряване
на стойката (позата) при гръбначни изкривявания.
Коректорът е снабден с две твърди опорни вложки, стратегически позиционирани по дължината на гръбнака и
лумбалната област за допълнителна стабилност и поддържане на перфектно изправена фигура (стойка) на гръбнака и
гръдния кош.
Коректорът спомага раменете да се дръпнат назад, да се изправи гърба и гръбнакът да заеме правилната вертикална
поза (осанка). При изправен гръб се отворят гърдите, диша се много по-добре и се подобрява кръвообращението.
Коланът може да се използва при дискови хернии, дископатии, гръбначни изкривявания, травми на гръбначния стълб,
остеопорозни изменения на прешлените, при пациенти с остеомалация от онкологичен характер и всякакъв друг вид
състояния, за които се иска укрепване на гръбначния стълб.
При ползване на коректора през първите няколко дни е налице чувство на дискомфорт, което е нормално и естествено
и ще изчезне след няколко дни.
Коректорът може да се носи непосредствено върху тялото или върху памучно бельо.
Размерът на колана е универсален и се регулира посредством ластични презрамки и колан, които в краищата си се
прикрепват със самозалепващи се ленти..
Материалът е: 30% полиестер, 25% полиуретанова пяна, 20% латекс, 15% памук и 10% найлон.
Препоръчва се коректорът да се носи първоначално най-малко 10-20 мин. дневно и постепенно времето да се увеличи до
2-4 ч. дневно.
След два до три месеца носене се получават и първите резултати.
Коланът е подходящ, както за мъже, така и за жени. .
При измиване на коректора да не се използват перилни препарати и сапун. Изплаква се, след което леко се натиска,
вместо изтискване и се увива в кърпа, за да изсъхне.
Не съвместимо е използването на колана при пейсмекъри.
ПРОМОЦИОНАЛНА ЦЕНА: 19 лв.
ПОКУПКИ:
София, пазар БОРОВО, павилион 12 (срещу входа на супер Европа)
или по куриер Еконт Експрес; такса от офиса 3,70 лв., до адрес 5,70 лв.
и получаване на следващия ден, а до селища без офис такса 7 лв. и
получаване до три работни дни.
Ползва се намаление на куриерската такса -20%!
КОНТАКТИ:
0887/255 692; 02/855 26 35
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ ОНЛАЙН МАГАЗИНИ:
www.albo-bg.com
www.albobg.com
http://obiavidnes.com/obiava/91249/korektor-za-izpravena-figura-elast--19-lv
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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/91248/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

Bugs Bunny Lost in Time + Nicktoons Racing (пакет 2в1)
Bugs Bunny Lost in Time + Nicktoons Racing (пакет 2в1), за PC
http://obiavidnes.com/obiava/91205/bugs-bunny-lost-in-time--nicktoons-racing-paket-2v1

Ремонт на покриви-София
.изграждане на нови покривни конструкции.
.преустройства на тавански помещения, капандури, табакери, тераси, навеси и гаражи.
.ремонт на стари керемиди с воалит, или полиестерно фолио метални керемиди.
.тенекеджиство и олуци обикновени и безшевни (тип американски)
.водосточни тръби-(алпинисти)
.обшиване на комини, капандури, бордове, палетни, калкани и др.
.хидроизолации с български и вносни материали.
.залепване на битумни керемиди върху OSB.
.отстранияване на течове .
.довършителни ремонти.
GSM:0885 369 424- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
ИЗПРАТЕТЕ ВАШЕТО ЗАПИТВАНЕ ПО Е-mail:angeliy@abv.bg И НИЕ ЩЕ ВИ ВЪРНЕМ С ГОТОВА ОФЕРТА.
http://obiavidnes.com/obiava/91247/remont-na-pokrivi-sofiya

строителни услуги
-пренареждане на керемиди.
-отстраняване на течове.
-хидроизолация.
-теракот,фаянс,камък и др.
-стеннаизолация.
-топлоизолация.-(алпинисти)
-груб строеж,кофраж,зидария.
-всякакви замазки,мазилки,шпакловки.
-всякакво боядисване.-(алпинисти)
-всякакви довършителни ремонти.-(алпинисти)
GSM:0885 369 424- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
http://obiavidnes.com/obiava/91246/stroitelni-uslugi

Ремонт на покриви-Пловдив
.изграждане на нови покривни конструкции.
.преустройства на тавански помещения, капандури, табакери, тераси, навеси и гаражи.
.ремонт на стари керемиди с воалит, или полиестерно фолио метални керемиди.
.тенекеджиство и олуци обикновени и безшевни (тип американски)
.водосточни тръби-(алпинисти)
.обшиване на комини, капандури, бордове, палетни, калкани и др.
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.хидроизолации с български и вносни материали.
.залепване на битумни керемиди върху OSB.
.отстранияване на течове .
.довършителни ремонти.
GSM:0885 369 424- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
ИЗПРАТЕТЕ ВАШЕТО ЗАПИТВАНЕ ПО Е-mail:angeliy@abv.bg И НИЕ ЩЕ ВИ ВЪРНЕМ С ГОТОВА ОФЕРТА.
http://obiavidnes.com/obiava/91245/remont-na-pokrivi-plovdiv

хидроизолация
хидроизолация с български и вносни материали.
залепване на битумни керемиди върху OSB.
отстраняване на течове
всякакви довършителни ремонти
GSM:0885 369 424- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
ИЗПРАТЕТЕ ВАШЕТО ЗАПИТВАНЕ ПО Е-mail:angeliy@abv.bg И НИЕ ЩЕ ВИ ВЪРНЕМ С ГОТОВА ОФЕРТА.
http://obiavidnes.com/obiava/91244/hidroizolaciya

zaGSMnet - разнообразие от аксесоари ,резервни части,калъф тефтер,протектор и гърбове за
водещи марки телефони и таблети
Онлайн магазин за GSM аксесоари,резервни части,калъф тефтер,протектор и гърбове за водещи марки смартфони и
таблети:
Apple
iPhone,iPad,iPod,HTC,Samsung,Galaxy
tab,Huawei,Sony,ZTE,LG,Lenovo,Nokia,BlackBerry,Alcatel,Privileg,Prestigio,Nexsus и др.
zaGSM.net ви пожелава приятно пазаруване !
За контакти:
facebook: http://www.facebook.com/zagsm.net
Позвъни и затвори: 0889354575
Skype: zagsm.net
Сайт: http://zagsm.net
http://obiavidnes.com/obiava/91243/zagsmnet----raznoobrazie-ot-aksesoari-rezervni-chastikalyf-tefterprotektor-i-g

zaGSMnet - разнообразие от аксесоари ,резервни части,калъф тефтер,протектор и гърбове за
водещи марки телефони и таблети
Онлайн магазин за GSM аксесоари,резервни части,калъф тефтер,протектор и гърбове за водещи марки смартфони и
таблети:
Apple
iPhone,iPad,iPod,HTC,Samsung,Galaxy
tab,Huawei,Sony,ZTE,LG,Lenovo,Nokia,BlackBerry,Alcatel,Privileg,Prestigio,Nexsus и др.
zaGSM.net ви пожелава приятно пазаруване !
За контакти:
facebook: http://www.facebook.com/zagsm.net
Позвъни и затвори: 0889354575
Skype: zagsm.net
Сайт: http://zagsm.net
http://obiavidnes.com/obiava/91242/zagsmnet----raznoobrazie-ot-aksesoari-rezervni-chastikalyf-tefterprotektor-i-g

Кожен калъф тефтер със силиконова стойка Flexi case
flexi case - Кожен калъф тефтер предлага сигурност защита за вашето устройство и елегантен външен вид. Този калъф
защитава както гърба на вашия телефон така и страниците ,дисплея от надраскване или евентуална повреда при
удар.iPhone,HTC,Samsung,Huawei,Sony,ZTE,LG,Lenovo,Nokia,B lackBerry,Alcatel,Nexsus и др.
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zaGSM.net ви пожелава приятно пазаруване !
За контакти:
facebook: http://www.facebook.com/zagsm.net
Позвъни и затвори: 0889354575
Skype: zagsm.net
Сайт: http://zagsm.net
http://obiavidnes.com/obiava/91241/kojen-kalyf-tefter-sys-silikonova-stoyka-flexi-case

Калъф тефтер Flip-FLEXI със силиконова стойка с подарък протектор за дисплея.
Калъф Тефтер Flip-FLEXI Case със силиконова стойка.Телефона се поставя в силиконовата стойка на калъфа,където
приляга точно и защитава както страниците,така гърба и дисплея от надраскване или удар.Предното капаче се се
отваря от горе надолу и има възможност да се прегъне назад за по-голямо удобство докато използвате мобилния си
телефон.iPhone,HTC,Samsung,Huawei,Sony,ZTE,LG,Lenovo,Noki a,Alcatel,Nexsus и др.
zaGSM.net ви пожелава приятно пазаруване !
За контакти:
facebook: http://www.facebook.com/zagsm.net
Позвъни и затвори: 0889354575
Skype: zagsm.net
Сайт: http://zagsm.net
http://obiavidnes.com/obiava/91240/kalyf-tefter-flip-flexi-sys-silikonova-stoyka-s-podaryk-protektor-za-displeya

Калъф тефтери с картинка за всякакви модели телефони
Калъф тефтери с картинка за всякакви модели телефони
Намерете специалният калъф тефтер за вашият gsm апарат. Принесете се с нас в цветния и шарен свят на Бутикови
калъфи!Цветя,пеперуди,сърца.Тук ще намерите разнообразие от шарки и разцветки,както и калъфа които прави уникален
вашият телефон за iPhone,HTC,Samsung,Huawei,Sony,ZТЕ,LG,Nokia,Alcatel,Nexsus и др.
zaGSM.net ви пожелава приятно пазаруване !
За контакти:
facebook: http://www.facebook.com/zagsm.net
Позвъни и затвори: 0889354575
Skype: zagsm.net
Сайт: http://zagsm.net
http://obiavidnes.com/obiava/91239/kalyf-tefteri-s-kartinka-za-vsyakakvi-modeli-telefoni

Aussie Video Slots
Aussie Video Slots, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/91203/aussie-video-slots

Bubu Kong
Bubu Kong, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/91200/bubu-kong

Юридическо Съдействие за Прехвърляне на Фирми със Задължения - "ИЗКУПУВАНЕ" +
ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 Час !
Адвокатска кантора Търговско Право : ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме
Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , СД , АД , ЕАД !

Страница 8/121

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

30.11.2014

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 - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
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 - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само
ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
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 !

ТЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО :
Кантората има сериозен опит по извършване на цялостната необходима регистрация на различни правни субекти –
съдебни регистрации на еднолични търговци и дружества, клонове и пр. и всички последващи и изискуеми според
българското законодателство регистрации в различни институции – данъчни, Национален осигурителен институт,
Национален статистически институт и др.
Регистрираме промени в статута на търговските субекти, преобразуване и реорганизация, придобиване на дялове и пр.
Кантората предлага абонаментно обслужване на на корпоративни клиенти и физически лица, вкл. и търговски
дружества с чуждестранно участие.
Изготвяме различни търговски договори и осъщствява процесулано представителство по търговски дела.
Кантората е специализирана във воденето на дела в областта на вещно, облигационно, семейно и наследствено право,
бракоразводни и делбени дела, осиновявания, обезщетяване и реализиране на права при непозволено увреждане,
реализиране на договорна и регресна отговорност, съдебно и извънсъдебно разваляне на договори.
В областта на административното право кантората съдейства на своите клиенти при обжалване на административни
актове и отказите за тяхното издаване, обжалване на наказателни постановления и други.

НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
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Е. Сандов
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/91238/yuridichesko-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi-sys-zadyljeniya---izkupuvane--os

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/91237/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
Работите си от вкъщи! Нямате шеф на главата! Вие сте си шеф! Минимална работа на ден от 30 минути!
Работите повече - печелите повече! Лесно е! За повече информация, влезте в сайта: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/91236/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Dovez: Second Wave
Dovez: Second Wave, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/91198/dovez-second-wave

Extreme Demolition
Extreme Demolition, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/91196/extreme-demolition

Swarm Rampage
Swarm Rampage, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/91193/swarm-rampage

Zenfar: Battle Grounds
Zenfar: Battle Grounds, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/91192/zenfar-battle-grounds

Asus RT-N12 D1
Asus RT-N12 D1, 300Mbps, Wireless-N Router, 4x Port 100Mbps
http://obiavidnes.com/obiava/91235/asus-rt-n12-d1

Asus USB-N10 Nano адаптер
Asus USB-N10 Nano адаптер, Wireless-N, 150Mbps
http://obiavidnes.com/obiava/91234/asus-usb-n10-nano-adapter
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Atari Arcade hits
Atari Arcade hits, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/91233/atari-arcade-hits

Brain Test 2
Brain Test 2, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/91232/brain-test-2

Xplosiv Combat Mission
Xplosiv Combat Mission, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/91231/xplosiv-combat-mission

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, 150 и най големите който предлагаме
за 200 яйца. Гаранцията която поемаме е една
календарна година .За повече информация посетете
нашият сайт: www.inkubatorbg.alle.bg , или се
обадете на: GSM 0888291498, Skype - krasi0012
http://obiavidnes.com/obiava/91228/predlagame-inkubatori-za-lyupene-na-yayca

Готови дипломни работи - туризъм
Продавам три готови дипломни работи (2013 - 2014) - туризъм. Цена – по споразумение. Иванова - 0889378550
http://obiavidnes.com/obiava/91226/gotovi-diplomni-raboti---turizym

Дипломни работи, курсови работи, реферати - туризъм
Предлагам индивидуално разработване на реферати, курсови работи, казуси, дипломни работи в област туризъм. Имам
богат практически опит – входящ и изходящ туризъм, създаване на туристически продукт и маршрут, нормативна база,
ценообразуване, промотиране на дестинация. Владея немски и английски език. Цена – по споразумение. Иванова 0889378550
http://obiavidnes.com/obiava/91225/diplomni-raboti-kursovi-raboti-referati---turizym

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

online. Заповече информация посетете нашия сайт

http://obiavidnes.com/obiava/91218/onlayn-zaemi

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". http://gold2013.tk/ За
контакти GSM 0876709831
http://obiavidnes.com/obiava/91217/metalotyrsach-s-pic-kontroler

Инкубатори - коледно намаление!
При нас Коледа идва по-рано!!
Празнична промоция 30%
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Инкубатор полуавтоматичен 40 бр. яйца, аналогов теморегулатор и лабораторен термометър от 160 на 110 лв.
Инкубатор полуавтоматичен 60 бр. яйца, аналогов теморегулатор и лабораторен термометър от 190 на 130 лв.
Инкубатор полуавтоматичен 80 бр. яйца, аналогов теморегулатор и лабораторен термометър от 260 на 180 лв.
Инкубатор автоматичен 40бр. яйца, аналогов теморегулатор и лабораторен термометър от 240 на 160 лв.
Инкубатор автоматичен 60бр. яйца, аналогов теморегулатор и лабораторен термометър от 270 на 190 лв.
Инкубатор полуавтоматичен 40 бр. яйца,снабден с прецизен терморегулатор с PIC контролер и дисплей (плюс- минус 0,1
градуса) от 190 на 130 лв.
Инкубатор полуавтоматичен 60 бр. яйца,снабден с прецизен терморегулатор с PIC контролер и дисплей (плюс- минус 0,1
градуса) от 280 на 200лв.
Инкубатор автоматичен 40 бр. яйца,снабден с прецизен терморегулатор с PIC контролер и дисплей(плюс- минус 0,1
градуса) от 280 на 200 лв.
Инкубатор автоматичен 60 бр. яйца,снабден с прецизен терморегулатор с PIC контролер и дисплей(плюс- минус 0,1
градуса) от 340на 240лв.
Терморегулатор - аналогов от 35 на 20 лв.
Тррморегулатор - PIC контролер от 60 на 45 лв.
Реле за време - аналогово (включва и изключва моторчето, което върти яйцата) от35 на 20 лв.
Реле за време - PIC контролер(включва и изключва моторчето, което върти яйцата) от 60 на 45 лв.
ДОБРИЯ СТОПАНИН МИСЛИ ОТ РАНО!
http://obiavidnes.com/obiava/91216/inkubatori---koledno-namalenie

Юридическо Съдействие за Прехвърляне на Фирми със Задължения - "ИЗКУПУВАНЕ" +
ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 Час !
Адвокатска кантора Търговско Право : ПОКУПКО - ПРОДАЖБА 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 - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
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 - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само
ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
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 !

ТЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО :
Кантората има сериозен опит по извършване на цялостната необходима регистрация на различни правни субекти –
съдебни регистрации на еднолични търговци и дружества, клонове и пр. и всички последващи и изискуеми според
българското законодателство регистрации в различни институции – данъчни, Национален осигурителен институт,
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Национален статистически институт и др.
Регистрираме промени в статута на търговските субекти, преобразуване и реорганизация, придобиване на дялове и пр.
Кантората предлага абонаментно обслужване на на корпоративни клиенти и физически лица, вкл. и търговски
дружества с чуждестранно участие.
Изготвяме различни търговски договори и осъщствява процесулано представителство по търговски дела.
Кантората е специализирана във воденето на дела в областта на вещно, облигационно, семейно и наследствено право,
бракоразводни и делбени дела, осиновявания, обезщетяване и реализиране на права при непозволено увреждане,
реализиране на договорна и регресна отговорност, съдебно и извънсъдебно разваляне на договори.
В областта на административното право кантората съдейства на своите клиенти при обжалване на административни
актове и отказите за тяхното издаване, обжалване на наказателни постановления и други.

НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
Е. Сандов
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/91214/yuridichesko-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi-sys-zadyljeniya---izkupuvane--os

Детективска агенция "Стар"-0885350440
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
- събиране на данни
- намиране на лица
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!!!
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
starinvestigator@gmail.com
http://detective-star.com
тел.0885350440
http://obiavidnes.com/obiava/91212/detektivska-agenciya-star-0885350440

Циклене на дюшеме Бургас,Несебър,Созопол
Фирма Акция 2010 предлага следните паркетни услуги за градовете Бургас, Поморие, Несебър, Слънчев Бряг, Созопол,
Лозенец:
-

редене на стар и нов паркет
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реставрация на стар паркет

-

циклене на естествен паркет и дюшеме

-

фугиране на паркет

-

междинно шлайфане

-

лакиране на паркет

-

нанасяне на масла

-

оцветяване

-

поставяне на первази и др.

30.11.2014

Изпълняваме експресно всякакъв вид поръчки !
http://obiavidnes.com/obiava/91211/ciklene-na-dyusheme-burgasnesebyrsozopol

Циклене и паркетни услуги Стара Загора
Фирма Акция 2010 предлага следните услуги за градовете Стара Загора, Раднево, Нова Загора, Казанлък, Чирпан:
Редене с лепене на паркет
Пренареждане на паркет
Циклене на паркет Стара Загора - лакиран с еднокомпонентни уретанови, полиуретанови, алкидни, полиестерни лакове,
грундове, паркетин, паркетол
Циклене на паркет Стара Загора - лакиран с реактивен лак, двукомпонентен лак, лак на водна основа, водно стъкло
Циклене след пренареждане
Циклене на паркет, лакиран с лак Берщайн, маслен лак, безир
Циклене на паркет лакиран с блажна боя
Фугиране на паркет
Междинно шлайфане
Редене на скара за дюшеме
Редене на дюшеме
Редене на дюшеме с лепене /дъбово/
Редене на ламиниран паркет
Циклене на дюшеме
Циклене на дюшеме - лакирано с реактивен лак, двукомпонентен лак, лак на водна основа и т.н.
Циклене + лакиране на первази
Монтиране на дървени первази
Монтиране ПВЦ первази
Монтаж на метални лайсни
Поставяне на оsв плоскости
БЕЗПЛАТЕН ОГЛЕД!
http://obiavidnes.com/obiava/91210/ciklene-i-parketni-uslugi-stara-zagora

АЯКС- Детективи- по- всяко време-0888112075-Русе Варна Шумен Велико Търново
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
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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
офис-гр София ул Христо Ботев 34 партер
http://obiavidnes.com/obiava/91209/ayaks--detektivi--po--vsyako-vreme-0888112075-ruse-varna-shumen-veliko-tyrnovo

Работа в Чехия БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ
Работа за мъже,жени и семейства до 55 год. за следните позиции :
1. з-д за кис.мляко – 80 CZK - 880 EUR
2. месокомбинат – 80 CZK – 880 EUR
3. пекарна – 70 CZK – 770 EUR
4. з-д за шоколад – 70 CZK – 770 EUR
5. склад за санитарни продукти – 80 CZK – 880 EUR
6. склад плод и зеленчук 70 CZK – 770 EUR
7. цех за сандвичи – 75 CZK – 825 EUR
8. ф-ка за пастет – 75 CZK – 825 EUR
9. оранжерии 75 CZK – 825 EUR
10. склад Пенни Маркет – на заработка (само мъже до 40 год. средно се заработват по 900 евро на месец ),
11. Теско, Кауфланд – 80 CZK – 880 EUR
12. камериерки – 75 CZK – 825 EUR
13. сладкарски цех – 80 CZK – 880 EUR
14. лаковна (бояджийски цех) – 70 CZK – 770 EUR
15. птицекланица – 80 CZK – 880 EUR
16. ф-ка за парфюми – 85 CZK – 935 EUR
17. з-д Шкода от 90 до 130 CZK ( 990 – 1300 EUR ),
18. пивоварен з-д "Kozel", “Gambrinus “ – 90 CZK – 990 EUR
19. склад за промишлени стоки 80 CZK – 880 EUR
20. ф-ка за пластмасови бутилки – 75 CZK – 825 EUR
21. шивачи/ки – 100 CZK – 1100 EUR
22. цех за европалета – 80 CZK – 880 EUR
23. цех за салати – 80 CZK – 880 EUR
24. ф-ка за бисквити – 70 CZK – 770 EUR
25. селско стопанство и животновъдство – 85 CZK – 935 EUR
26. строителство широкоспектърен профил от 100 – 150 CZK – 1000 – 1400 EUR
27. заварчици на СО2 , аргон , електрод от 110 – 200 CZK – 1000 – 1800 EUR
28. шлосери – 100 CZK – 1000 EUR
29. ел техници – 120 CZK – 1200 EUR
30. електорокаристи – 90 CZK. и др. – 1000 EUR
Заплата от 750 – 1500 евро в зависимост от позицията. Трудов договор и осигуровки по чешкото законодателство,
валидни за България. Всяка седмица аванс до заплата, осигурена квартира ( към някоя от позициите е безплатна, а на
други се спират по 100 евро с включени консумативи ). Тел: 00420 777 073 962, 0877 504 258
http://obiavidnes.com/obiava/91207/rabota-v-chehiya-bez-posrednici

Строители и заварчици за Чехия
Строители и заварчици:
Зидари – 5 евро/час – 1300 евро/месец
Фаянс и теракот - 6 евро/час – 1560 евро/месец
Топлоизолация – 10 евро/кв.м.
ВиК – 5 евро/час – 1300 евро/месец
Гипсокартон – 6 евро/час – 1560 евро/месец
Шпакловка – 6 евро/час – 1560 евро/месец
Арматура – 4.5 евро/час – 1170 евро/месец
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Заварчици:
Електродъгово – 5 евро/час – 1300 евро/месец
СО2 – от 5 – 7 евро/час - от 1300 – 1700 евро/месец
Аргон – от 6 до 8 евро/час – от 1560 до 1800 евро/месец
Трудов договор, осигуровки, аванси до заплата, осигурена квартира. Тел: 00420777073962, 0877504258
http://obiavidnes.com/obiava/91206/stroiteli-i-zavarchici-za-chehiya

Щори, дограма, сенници, комарници | софия
Щори, сенници, дограма и комарници. Бърза изработка ниски цени.
http://obiavidnes.com/obiava/91204/shtori-dograma-sennici-komarnici--sofiya

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/91202/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
Работите си от вкъщи! Нямате шеф на главата! Вие сте си шеф! Минимална работа на ден от 30 минути!
Работите повече - печелите повече! Лесно е! За повече информация, влезте в сайта: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/91201/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Котленски килими / kotlenski-kilimi.bg - ръчно изработени вълнени килими
Изработка на ръчно тъкани котленски килими. В каталога на сайта ни ще видите модели, проектирани с автентичните
котленски мотиви в традиционен или съвременен стил. Същевременно има възможност за най-разнообразни корекции по
тях за да се адаптират адекватно към различен тип интериор. Последвайте ни във фейсбук: http://fb.com/kotlenski
http://obiavidnes.com/obiava/91199/kotlenski-kilimi--kotlenski-kilimibg---rychno-izraboteni-vylneni-kilimi

Евтини комплекти за видеонаблюдение
Вашето търсене на камери за наблюдение спира до тук - www.Videonabliudenie.eu ! Най-добрите цени на ИП камери и
системи за видеонаблюдение който можете да намерите на българският пазар!
http://obiavidnes.com/obiava/91197/evtini-komplekti-za-videonablyudenie

Дизайн и производство на мебели ТОПАЛ
Интериорен дизайн - дизайнерски мебели -производство по индивидуален проект. Дизайн на Мебели. 3д проекти. Спално
обзавеждане, кухненско обзавеждане, холно обзавеждане по поръчка и по проект.
http://obiavidnes.com/obiava/91195/dizayn-i-proizvodstvo-na-mebeli-topal

**0882551735*** -фини шпакловки,4лв,.ДОГОВАРЯНЕ НА ЦЕНИТЕ,
***0882551735***
-фини шпакловки.4лв.-3лв.
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-гипсова шпакловка.4лв.-3лв.
-латекс.2лв.
-топл оизолация.
-обръщане покрай pvc дограма и врати с поставияне на лайсни или измазване.6лв.
-гипсова мазилка.
-пръскана мазилка.
-минерални мазилки.
-замазки.
-зидар ия.
-бързо, корекно, разумни цени, гарантирано качество.
-майстор с дългодишна практика в строителните услги.започване веднага.часно
http://obiavidnes.com/obiava/91194/0882551735--fini-shpaklovki4lvdogovaryane-na-cenite

Darksiders
Darksiders, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/91191/darksiders

Crazy Duck Hunter
Crazy Duck Hunter, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/91190/crazy-duck-hunter

Railway Mogul
Railway Mogul, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/91189/railway-mogul

Lenovo Smartphone Vibe X2 (P0RM0015RO)
Lenovo Smartphone Vibe X2 (P0RM0015RO), бял, поддържа 2 SIM карти, 5" (12.7 cm), осемядрен MediaTek 6595m 2.0 GHz,
2GB RAM, 32GB Flash памет, Android 4.4 (Kitkat). 120g, 2г.гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/91188/lenovo-smartphone-vibe-x2-p0rm0015ro

Lenovo Smartphone Vibe X2 (P0RM001HRO)
Lenovo Smartphone Vibe X2 (P0RM001HRO), златист, поддържа 2 SIM карти, 5" (12.7 cm), осемядрен MediaTek 6595m 2.0
GHz, 2GB RAM, 32GB Flash памет, Android 4.4 (Kitkat). 120g, 2г.гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/91187/lenovo-smartphone-vibe-x2-p0rm001hro

Prestigio Multiphone 3502 DUO
Prestigio Multiphone 3502 DUO, поддържа 2 sim карти, 5" (12.7 cm), четириядрен MT6582M 1.3GHz, 512MB RAM, 4GB
памет, Android 4.4. 173g, 2г.гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/91186/prestigio-multiphone-3502-duo

Samsung GT-I9301I GALAXY S III
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Samsung GT-I9301I GALAXY S III, бял, 4.8" (12.19 cm) Super AMOLED, четириядрен Cortex-A7 1.4 GHz, 1.5GB RAM, 16GB
памет (+microSD слот), Android 4.4 (Kitkat). 132g, 2г.гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/91185/samsung-gt-i9301i-galaxy-s-iii

Samsung GT-I9301I GALAXY S III
Samsung GT-I9301I GALAXY S III, син, 4.8" (12.19 cm) Super AMOLED, четириядрен Cortex-A7 1.4 GHz, 1.5GB RAM, 16GB
памет (+microSD слот), Android 4.4 (Kitkat). 132g, 2г.гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/91184/samsung-gt-i9301i-galaxy-s-iii

Частен детектив - Детективска агенция - 0885350440
Детективска агенция “Стар” предлага професионални и дискретни детективски разследвания на териториятана цялата
страна.
- Разкриване на изневери с фото и видео материали
- наблюдение
- проучвания
- справки за адреси ,месторабота ,телефони
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
-поставяне на скрити аудио и записващи устройства
-установяване на биологични родители
- събиране на данни
- намиране на лица и установяване на тяхното местонахождение.
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!
starinvestigator@gmail.com
тел.0885350440
http://obiavidnes.com/obiava/91183/chasten-detektiv---detektivska-agenciya---0885350440

Samsung SM-G357FZ GALAXY Ace Style LTE
Samsung SM-G357FZ GALAXY Ace Style LTE, бял, 4.3" (10.92 cm) Super AMOLED, четириядрен 1.2GHz, 1GB RAM, 8GB
памет (+microSD слот), Android 4.4 (KitKat). 126g, 2г.гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/91182/samsung-sm-g357fz-galaxy-ace-style-lte

Чехия - строители и заварчици
Строители и заварчици за Чехия :
- Зидари - 5 евро/час
- Фаянс , теракот - 6 евро/час
- Топлоизолация - 10 евро на квадрат
- ВиК - 5 евро/час
- Гипсокартон - 6 евро/час
- Шпакловка - 6 евро/час
- Арматура - 4.5 евро/час
- Ел.техници - 5 евро/час
Заварчици:
- Електродъгово - 5 евро/час
- СО2 - от 5 - 7 евро/час
- Аргон - от 6 до 8 евро/час
Трудов договор, осигуровки, аванси до заплата, осигурена квартира. Не се изисква език . Заминаване всеки ден .
Телефон за връзка : 0893 27 21 83 , 0877 25 41 39
Skype : work.cz1
http://obiavidnes.com/obiava/91181/chehiya---stroiteli-i-zavarchici
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Чехия - набира работници
Работници за Чехия - мъже , жени , семейства до 55 години :
- Складови работници : пакетиране и сортиране на хранителни и нехранителни продукти .
- Заводи за производство на пластмасови изделия , за перилни и почистващи препарати .
- Селско стопанство и животновъдство .
- Пивоварни заводи : "Козел" , " Гамбринус ", " Старопрамен " , " Крушовице”.
- Цехове за сандвичи и салати , фабрики за парфюми и бисквити , цех за кисело мляко , завод за шоколад .
- Складове на Кауфланд, Билла, Теско, Глобус, Алберт , Лидл .
- Птицекланица , фабрика за пастет .
- Строителство широкоспектърен профил .
- Общи работници в строителството .
- Заварчици на СО2 , аргон , електрод .
- Шлосери .
- Ел. техници .
- Електрокаристи .
Заплата от 700 – 1400 евро , в зависимост от позицията. Трудов договор , социални и здравни осигуровки по чешкото
законодателство поети от работодателя, които се признават и в България. Седмичен аванс от 40 - 60 евро, заплатата
е на следващия месец от 10 - 20 число за предходния . Не се изисква опит и владеенето на език . Осигурена квартира ,
към някои от позициите е безплатна. Работата не е сезонна , а постоянна . Готовност за заминаване – всеки ден .
Телефон за връзка : 0893 27 21 83 , 0877 25 41 39
Skype : work.cz1
http://obiavidnes.com/obiava/91180/chehiya---nabira-rabotnici

Samsung SM-G357FZ GALAXY Ace Style LTE
Samsung SM-G357FZ GALAXY Ace Style LTE, черен, 4.3" (10.92 cm) Super AMOLED, четириядрен 1.2GHz, 1GB RAM, 8GB
памет (+microSD слот), Android 4.4 (KitKat). 126g, 2г.гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/91179/samsung-sm-g357fz-galaxy-ace-style-lte

КОРЕКТОР ЗА ИЗПРАВЕНА ФИГУРА „ELAST” ** 19 лв.
МЕДИЦИНСКИ КОРЕКТОР ЗА ИЗПРАВЕНА ФИГУРА „ELAST”
При професии свързани с продължителна работа в неудобно положение на гръбначния стълб натоварването върху него
може да се облекчи като се използва медицински еластичен коректор „ELAST 1008” за изправяне на гърба и подобряване
на стойката (позата) при гръбначни изкривявания.
Коректорът е снабден с две твърди опорни вложки, стратегически позиционирани по дължината на гръбнака и
лумбалната област за допълнителна стабилност и поддържане на перфектно изправена фигура (стойка) на гръбнака и
гръдния кош.
Коректорът спомага раменете да се дръпнат назад, да се изправи гърба и гръбнакът да заеме правилната вертикална
поза (осанка). При изправен гръб се отворят гърдите, диша се много по-добре и се подобрява кръвообращението.
Коланът може да се използва при дискови хернии, дископатии, гръбначни изкривявания, травми на гръбначния стълб,
остеопорозни изменения на прешлените, при пациенти с остеомалация от онкологичен характер и всякакъв друг вид
състояния, за които се иска укрепване на гръбначния стълб.
При ползване на коректора през първите няколко дни е налице чувство на дискомфорт, което е нормално и естествено
и ще изчезне след няколко дни.
Коректорът може да се носи непосредствено върху тялото или върху памучно бельо.
Размерът на колана е универсален и се регулира посредством ластични презрамки и колан, които в краищата си се
прикрепват със самозалепващи се ленти..
Материалът е: 30% полиестер, 25% полиуретанова пяна, 20% латекс, 15% памук и 10% найлон.
Препоръчва се коректорът да се носи първоначално най-малко 10-20 мин. дневно и постепенно времето да се увеличи до
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2-4 ч. дневно.
След два до три месеца носене се получават и първите резултати.
Коланът е подходящ, както за мъже, така и за жени. .
При измиване на коректора да не се използват перилни препарати и сапун. Изплаква се, след което леко се натиска,
вместо изтискване и се увива в кърпа, за да изсъхне.
Не съвместимо е използването на колана при пейсмекъри.
ПРОМОЦИОНАЛНА ЦЕНА: 19 лв.
ПОКУПКИ:
София, пазар БОРОВО, павилион 12 (срещу входа на супер Европа)
или по куриер Еконт Експрес; такса от офиса 3,70 лв., до адрес 5,70 лв.
и получаване на следващия ден, а до селища без офис такса 7 лв. и
получаване до три работни дни.
Ползва се намаление на куриерската такса -20%!
КОНТАКТИ:
0887/255 692; 02/855 26 35
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ ОНЛАЙН МАГАЗИНИ:
www.albo-bg.com
www.albobg.com
http://obiavidnes.com/obiava/91178/korektor-za-izpravena-figura-elast--19-lv

Samsung SM-G386F GALAXY Core LTE
Samsung SM-G386F GALAXY Core LTE, бял, 4.5" (11.43 cm), двуядрен 1.2 GHz, 1GB RAM, 8GB памет (+microSD слот),
Android 4,2 (Jelly Bean). 137g, 2г.гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/91177/samsung-sm-g386f-galaxy-core-lte

Samsung SM-G386F GALAXY Core LTE
Samsung SM-G386F GALAXY Core LTE, черен, 4.5" (11.43 cm), двуядрен 1.2 GHz, 1GB RAM, 8GB памет (+microSD слот),
Android 4,2 (Jelly Bean). 137g, 2г.гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/91176/samsung-sm-g386f-galaxy-core-lte

Експресни и качествени преводи – над 30 езика!
Преводаческа Агенция НОВ ВЕК - Вашият партньор за бързи, надеждни, качествени писмени и устни преводачески
услуги, легализация и консултации относно български и чуждестранни официални документи. Доверете ни се и ние ще Ви
предложим най-подходящите решения за Вашите индивидуални езикови потребности. Предлагаме услугата „онлайн
поръчка“.
гр. Стара Загора
бул. Патриарх Евтимий №118, ет. 2 (до магазин „Перун“)
тел.:042 268600
моб.: 0898 686466
е-mail: sz@nov-vek.org
www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/91175/ekspresni-i-kachestveni-prevodi--nad-30-ezika

Samsung SM-G870 GALAXY S5 Active Black
Samsung SM-G870 GALAXY S5 Active Black, 5.1" (12.95 cm) Super AMOLED, четириядрен 2.5 GHz, 2GB RAM, 16GB памет
(+microSD слот), Android 4.4 (Kitkat). 170g, 2г.гаранция
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http://obiavidnes.com/obiava/91174/samsung-sm-g870-galaxy-s5-active-black

Samsung SM-G870 GALAXY S5 Active Camouflage
Samsung SM-G870 GALAXY S5 Active Camouflage, 5.1" (12.95 cm) Super AMOLED, четириядрен 2.5 GHz, 2GB RAM, 16GB
памет (+microSD слот), Android 4.4 (Kitkat). 170g, 2г.гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/91173/samsung-sm-g870-galaxy-s5-active-camouflage

Английски – ВТОРО ниво Pre –intermediate
Езикова школа Абилити организира курс по общ Английски.- ВТОРОнивоPre -intermediate
Цена 250 лв Продължителност -50 учебни часа.В цената не е включена цената на учебника .
Занятията се провеждат по системата New Headway the Third edition – Pre-Intermediate. Включени са аудио и видео уроци
в учебния план .
Предлагаме малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/91172/angliyski--vtoro-nivo-pre-intermediate

ПОТОПЕНИ В МЕЧТАНИЯ И СТРАСТНИ ЖЕЛАНИЯ МОМИЧЕТА И МОМЧЕТА ВИ
ОЧАКВАТ В НОВИЯТ САЙТ ЗА ЗАПОЗНАНСТВА WWW.GEPIMEBG.COM
ПОТОПЕНИ В МЕЧТАНИЯ И СТРАСТНИ ЖЕЛАНИЯ МОМИЧЕТА И МОМЧЕТА ВИ ОЧАКВАТ В НОВИЯТ САЙТ ЗА
ЗАПОЗНАНСТВА WWW.GEPIMEBG.COM
http://obiavidnes.com/obiava/91171/potopeni-v-mechtaniya-i-strastni-jelaniya-momicheta-i-momcheta-vi-ochakvat-v-noviyat-sa

Подготовка за изпити IELTS , TOEFL ,FCE , CAE
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуална и полу – индивидуална подготовка по Английски език за изпити IELTS
,TOEFL ,FCE в удобно за Вас време.
Продължителност - 30 занятия.
Цена – 20 лева за занятие .
Таксата за курса включва учебните материали .
Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и допълнителни материали, съобразени с
нуждите на обучаващите се.
Подготовката включва интерактивни задачи, свързани с изискванията за успешно представяне на изпита за
сертифициране на познанията и уменията :
Четене, слушане и устен отговор на въпрос.
Слушане и устен отговор на въпрос.
Четене, слушане и писмен отговор на въпрос.
Във всички раздели се тестват уменията , като се правят и анализират текущи практически тестове .
Курсистите се обучават в раздела Разговор, като се запознават с типовете въпроси, критериите и изисквания за
оценяване, структурата и времетраенето на отговора .
Те се упражняват върху теста – разговор , като записват гласовете си и така анализират индивидуалното си ниво по
отношение изискванията на задачата и нейното времетраене.
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
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e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/91170/podgotovka-za-izpiti--ielts--toefl-fce--cae

ДЪРТА ХРЪТКА ИСКА С НЯКОЙ ДА СЕ ВРЪТКА
ДЪРТА ХРЪТКА ИСКА С НЯКОЙ ДА СЕ ВРЪТКА

GSM: 090 363 100 вътрешен 230

GSM: 090 363 100 вътрешен 230

http://obiavidnes.com/obiava/91169/dyrta-hrytka-iska-s-nyakoy-da-se-vrytka-----gsm-090-363-100-vytreshen-230

НА ТРОЙКИТЕ СЪМ ФЕНКА,ШЕСТ ПЛЮС ЗАСЛУЖАВАМ ЗА ОЦЕНКА GSM: 090 363 100
вътрешен 305 ...
НА ТРОЙКИТЕ СЪМ ФЕНКА,ШЕСТ ПЛЮС ЗАСЛУЖАВАМ ЗА ОЦЕНКА GSM: 090 363 100 вътрешен 305 ...
http://obiavidnes.com/obiava/91168/na-troykite-sym-fenkashest-plyus-zaslujavam-za-ocenka--gsm-090-363-100-vytreshen-

cours de bulgare pour
Ecole de langues “Ability”propose des cours individuels ou en groupe de bulgare pour
http://obiavidnes.com/obiava/91167/cours-de-bulgare-pour-trangers

Немски език - Индивидуално и в малки групи
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуално обучение и в малки групи по Немски език в удобно за Вас време.
Предлагаме посещения и в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и
допълнителни материали, съобразени с нуждите на обучаващите се. Предлагаме различни отстъпки и възможност за
разсрочено плащане.
Цена 10 лева на учебен час
Предлагаме:
Подготовка за сертификати
Подготовка за матури
Подготовка за работа в Германия
Подготовка на деца и ученици
Разговорни курсове за поддържане на езиковата квалификация
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/91166/nemski-ezik---individualno--i-v-malki-grupi

Рамки за картини Варна
Арт център “Мистрал” предлага огромно разнообразие от рамки за картини - готови, а също така приема поръчки за
изработка по размери на клиента. Поръчки се приемат на сайта http://www.mistral-fof.com/
http://obiavidnes.com/obiava/91165/ramki-za-kartini-varna

Рамки за картини
Арт център "Мистрал" предлага огромно разнообразие от рамки за картини - готови, а също така приема поръчки за
изработка по размери на клиента.
http://obiavidnes.com/obiava/91164/ramki-za-kartini
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Samsung SM-N910C GALAXY Note 4
Samsung SM-N910C GALAXY Note 4, въглища, 5.7" (14.48 cm) HD Super AMOLED осемядрен (четириядрен Cortex-A57 1.9
GHz & четириядрен Cortex-A53 1.3 GHz) 1.9 GHz, 3GB RAM, 32GB памет (+microSD слот), Android 4.4 (Kitkat). 176g,
2г.гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/91163/samsung-sm-n910c-galaxy-note-4

Видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски
баловe 3DKoev-HD-Studio I-Pr
Видеозаснемане 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://photokoev.site90.net https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/91162/videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abi

Samsung SM-N910C GALAXY Note 4
Samsung SM-N910C GALAXY Note 4, заскреженo бяло, 5.7" (14.48 cm) HD Super AMOLED осемядрен (четириядрен
Cortex-A57 1.9 GHz & четириядрен Cortex-A53 1.3 GHz) 1.9 GHz, 3GB RAM, 32GB памет (+microSD слот), Android 4.4
(Kitkat). 176g, 2г.гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/91161/samsung-sm-n910c-galaxy-note-4

Детективска Агенция Дискрет-Пловдив Пазарджик Хасково Димитровград
Детективска Агенция ДИСКРЕТ е специализирана единствено и само в областа на изневярата.
Установяване собственост на телефони автомобили и месторабота.Издирване на бивши и
настоящи адреси.Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
0888116420
discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
офис-гр София ул Христо Ботев 34 партер
http://obiavidnes.com/obiava/91160/detektivska-agenciya-diskret-plovdiv-pazardjik-haskovo-dimitrovgrad

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
офис-гр София ул Христо Ботев 34 партер
http://obiavidnes.com/obiava/91159/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888112075-ruse-shumen-silistra-svishtov-v

Великобритания работни места
Набират се мъже и жени до 40год. за работа в месокомбинат- пакетиране на месо месни деликатеси. Заплащане 6.50п
на час. Работно време 8 часа на смяна, работи се на смени дневна и нощна- 5 дни в седмицата. Квартира се подсигурява
която се заплаща- 60п на седмца от работника, при настаняване се заплаща 1 наем + 2 депозита.
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За връзка и записване:
скайп: akropolis.22
http://obiavidnes.com/obiava/91158/velikobritaniya-rabotni-mesta

Видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски
баловe 3DKoev-HD-Studio I-Pr
Видеозаснемане 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://photokoev.site90.net https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/91157/videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abi

Видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски
баловe 3DKoev-HD-Studio I-Pr
Видеозаснемане 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://photokoev.site90.net https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/91156/videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abi

Видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски
баловe 3DKoev-HD-Studio I-Pr
Видеозаснемане 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://photokoev.site90.net https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/91155/videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abi

Samsung SM-N910 GALAXY NOTE 4
Samsung SM-N910 GALAXY NOTE 4, бял, 5.7" (14.48 cm) HD Super AMOLED, четириядрен 2,7 GHz, 3GB RAM, 32GB памет
(+microSD слот), Android 4.4 (Kitkat). 176g, 2г.гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/91154/samsung-sm-n910-galaxy-note-4

Продава парцел в гр.Сливница
Продава парцел в гр.Сливница-14,5 дка.Регулация.Подходящ за промишлено строителство, складове. Ток, вода, асфалтов
път.
http://obiavidnes.com/obiava/91153/prodava-parcel-v-grslivnica

Резервно зарядно
Резервно зарядно, TRUST Power Bank 4400, micro-USB
http://obiavidnes.com/obiava/91152/rezervno-zaryadno

Електрокаристи за Чехия
За чешка компания в градовете : Прага, Пилзен, Либерец,
Бърно, Мелник, Оломоуц търсим кандидати за позицията водач на електрокар.
Естеството на работата включва:• шофиране и работа с електрокара• доставяне на материал за производствени
линии• работа на две смениНеобходими изисквания: • Възраст – до 55 год.• опит в областта минимум 6 месеца• Умения и
желание за работа в динамична средаКомпанията предлага:- дългосрочен трудов договор по чешкото законодателство;заплащане: 6 крони на движение, като на ден имате
приблизително 200 движения – ( 1200 крони – 45 ЕВРО/ден – 1170 ЕВРО/месец )- 26 работни дни по 10 часа на денквартира и аванси до заплатаЗа допълнителна информация на тел: 0877 476 311.
http://obiavidnes.com/obiava/91151/elektrokaristi-za-chehiya
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Строителни работници за Чехия
Работни позиции в сферата на строителството за Чехия:
-общи работници- 3.5 евро/час
-арматуристи-4.5 евро/час
-зидаро-мазачи – 5 евро/час
-фаянс,теракот,шпакловки,гипсокартон-6евро/час.
-изолация – 9 евро/кв.м.
-заварчици с добри заваръчни умения на СО2, електрод, аргон от 5 до 8 евро/час
Заплата 1100-1500евро в зависимост от позицията.
Седмичен аванс,ТД,осигуровки,квартира.Заминаване веднага групово или индивидуално. Тел. за контакт: 0893 272 143
http://obiavidnes.com/obiava/91150/stroitelni-rabotnici-za-chehiya

Резервно зарядно
Резервно зарядно, TRUST Power Bank 4400, micro-USB
http://obiavidnes.com/obiava/91149/rezervno-zaryadno

Детективска агенция "Стар"-0885350440
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
- събиране на данни
- намиране на лица
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!!!
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
starinvestigator@gmail.com
http://detective-star.com
тел.0885350440
http://obiavidnes.com/obiava/91148/detektivska-agenciya-star-0885350440

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/91147/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
Работите си от вкъщи! Нямате шеф на главата! Вие сте си шеф! Минимална работа на ден от 30 минути!
Работите повече - печелите повече! Лесно е! За повече информация, влезте в сайта: http://easymoneybg.ovo.bg/
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http://obiavidnes.com/obiava/91146/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Маслени картини
В онлайн галерия “Български картини” има голямо разнообразие от картини с маслени бои. В сайта
http://www.kartini-bg.com/ може да разгледате богатия каталог и директно да поръчате.
http://obiavidnes.com/obiava/91145/masleni-kartini

Люпилни за люпене на яйца
Инкубатори полуавтоматични и автоматични тип люлка за 18яйца,35яйца,55яйца,75яйца,100яйца и 150яйца. Поемаме
гаранция за своите инкубатори за един сезон.Начина за употреба е лесен дори за начинаещти клиенти.Инкубаторите са
предназначени за домашна употреба.На люлката няма гнезда поради това може да се слагат всяакакъв вид яйца.
Tемпературата се регулира с електронен термоконтролер с цифров дисплей с точност до 0.01градуса.Възможност за
доставка с куриер до всяка точка на страната.Заповядайте на сайта ни за да разгледате предлаганите ни продукти.За
връзка с нас - 0988886086.
www.maksmoris.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/91144/lyupilni-za-lyupene-na-yayca

Картини онлайн
"Български картини" предлага голямо разнообразие от картини с маслени бои. В сайта може да разгледате богатия
каталог и директно да поръчате. Творбите са дело на български художници и са оригинали.
http://obiavidnes.com/obiava/91143/kartini-onlayn

Люпилни за люпене на яйца
Инкубатори полуавтоматични и автоматични тип люлка за 18яйца,35яйца,55яйца,75яйца,100яйца и 150яйца. Поемаме
гаранция за своите инкубатори за един сезон.Начина за употреба е лесен дори за начинаещти клиенти.Инкубаторите са
предназначени за домашна употреба.На люлката няма гнезда поради това може да се слагат всяакакъв вид яйца.
Tемпературата се регулира с електронен термоконтролер с цифров дисплей с точност до 0.01градуса.Възможност за
доставка с куриер до всяка точка на страната.Заповядайте на сайта ни за да разгледате предлаганите ни продукти.За
връзка с нас - 0988886086.
www.maksmoris.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/91142/lyupilni-za-lyupene-na-yayca

10.1" (25.65 cm) LG G Pad V700
10.1" (25.65 cm) LG G Pad V700, черен, четириядрен Qualcomm APQ8026 1.2GHz, 1GB RAM, 16GB Flash памет (+microSD)
слот, Android 4.4 (KitKat), 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/91141/101-2565-cm-lg-g-pad-v700

8" (20.32 cm) LG G Pad 8.0 V480
8" (20.32 cm) LG G Pad 8.0 V480, бял, четириядрен 1.20 GHz, 1GB RAM, 16GB Flash памет (+microSD) слот, Android 4.4
(KitKat), 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/91140/8-2032-cm-lg-g-pad-80-v480

10.1" (25.65 cm) Prestigio MultiPad Visconte 3
10.1" (25.65 cm) Prestigio MultiPad Visconte 3, 3G, черен/сребрист, четириядрен Intel Atom Z3735F 1.83 GHz, 2GB, 64GB
Flash памет (+microSD) слот, Windows 8.1, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/91139/101-2565-cm-prestigio-multipad-visconte-3

Парфюми
Желаете ли да си купите евтини дамски парфюми онлайн от нашият уеб сайт perfumxx.com ? Ние можем да ви
предложим гарантирано качество на нашите маркови парфюми!
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http://obiavidnes.com/obiava/91138/parfyumi

7" (17.78 cm) Prestigio MultiPad Wize 3047 3G
7" (17.78 cm) Prestigio MultiPad Wize 3047 3G, черен, двуядрен MediaTek MT8312 1.30 GHz, 512 MB RAM, 8GB Flash памет
(+microSD) слот, Android 4.4 (KitKat) 320g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/91137/7-1778-cm-prestigio-multipad-wize-3047-3g

8" (20.32 cm) Prestigio MultiPad Ranger 8.0 3G
8" (20.32 cm) Prestigio MultiPad Ranger 8.0 3G, черен, четириядрен ARM Cortex A7 1.20 GHz, 1GB, 8GB Flash памет
(+microSD) слот, Android 4.3 (Jelly Bean), 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/91136/8-2032-cm-prestigio-multipad-ranger-80-3g

Sniper Elite III
Sniper Elite III, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/91135/sniper-elite-iii

B-17 Flying Fortress - The Mighty 8th
B-17 Flying Fortress - The Mighty 8th, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/91134/b-17-flying-fortress---the-mighty-8th

The World of Lucky Luke
The World of Lucky Luke, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/91133/the-world-of-lucky-luke

World of WarCraft: Warlords of Draenor Collectors Edition
World of WarCraft: Warlords of Draenor Collectors Edition, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/91132/world-of-warcraft-warlords-of-draenor-collectors-edition

Dead Rising 3: Apocalypse Edition
Dead Rising 3: Apocalypse Edition, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/91131/dead-rising-3-apocalypse-edition

Painkiller: Battle out of Hell Expansion Pack
Painkiller: Battle out of Hell Expansion Pack, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/91130/painkiller-battle-out-of-hell-expansion-pack

Harry Potter and the Prisoner of Azkaban
Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/91129/harry-potter-and-the-prisoner-of-azkaban

Предлагаме инкубатори за люпене на яйца
Предлагаме инкубатори за люпене на яйца
на изгодни цени
inkubatorbg@abv.bg
0888291498
Skype - krasi0012
www.inkubatorbg.alle.bg
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http://obiavidnes.com/obiava/91128/predlagame-inkubatori-za-lyupene-na-yayca

Farming Simulator 15
Farming Simulator 15, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/91127/farming-simulator-15

Panzer Elite Action - Gold Edition
Panzer Elite Action - Gold Edition, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/91126/panzer-elite-action---gold-edition

Port Royale 3 Gold Edition
Port Royale 3 Gold Edition, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/91125/port-royale-3-gold-edition

Юридическо Съдействие за Прехвърляне на Фирми със Задължения - "ИЗКУПУВАНЕ" +
ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 Час !
Адвокатска кантора Търговско Право : ПОКУПКО - ПРОДАЖБА 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 - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
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 - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само
ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
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 !

ТЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО :
Кантората има сериозен опит по извършване на цялостната необходима регистрация на различни правни субекти –
съдебни регистрации на еднолични търговци и дружества, клонове и пр. и всички последващи и изискуеми според
българското законодателство регистрации в различни институции – данъчни, Национален осигурителен институт,
Национален статистически институт и др.
Регистрираме промени в статута на търговските субекти, преобразуване и реорганизация, придобиване на дялове и пр.
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Кантората предлага абонаментно обслужване на на корпоративни клиенти и физически лица, вкл. и търговски
дружества с чуждестранно участие.
Изготвяме различни търговски договори и осъщствява процесулано представителство по търговски дела.
Кантората е специализирана във воденето на дела в областта на вещно, облигационно, семейно и наследствено право,
бракоразводни и делбени дела, осиновявания, обезщетяване и реализиране на права при непозволено увреждане,
реализиране на договорна и регресна отговорност, съдебно и извънсъдебно разваляне на договори.
В областта на административното право кантората съдейства на своите клиенти при обжалване на административни
актове и отказите за тяхното издаване, обжалване на наказателни постановления и други.

НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
Е. Сандов
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/91124/yuridichesko-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi-sys-zadyljeniya---izkupuvane--os

Star Wars Knights Of The Old Republic Collection
Star Wars Knights Of The Old Republic Collection, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/91123/star-wars-knights-of-the-old-republic-collection

Детективска агенция Хамелеон !!! Гарантирана анонимност,коректност,професионализъм !!!
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела ,
проверка на алиби, издирване на лица и МПС,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение,
фото и видео заснемане,
издирване на биологични родители,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни и непълнолетни,
проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства.
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана!
тел:0878747345,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http;//hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/91122/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnostkorektnostprofesionaliz

Sniper Elite: Nazi Zombie Army 2
Sniper Elite: Nazi Zombie Army 2, за PC
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Чехия - набира работници
Работници за Чехия - мъже , жени , семейства до 55 години :
- Складови работници : пакетиране и сортиране на хранителни и нехранителни продукти .
- Заводи за производство на пластмасови изделия , за перилни и почистващи препарати .
- Селско стопанство и животновъдство .
- Пивоварни заводи : "Козел" , " Гамбринус ", " Старопрамен " , " Крушовице”.
- Цехове за сандвичи и салати , фабрики за парфюми и бисквити , цех за кисело мляко , завод за шоколад .
- Складове на Кауфланд, Билла, Теско, Глобус, Алберт , Лидл .
- Птицекланица , фабрика за пастет .
- Строителство широкоспектърен профил .
- Общи работници в строителството .
- Заварчици на СО2 , аргон , електрод .
- Шлосери .
- Ел. техници .
- Електрокаристи .
Заплата от 700 – 1400 евро , в зависимост от позицията. Трудов договор , социални и здравни осигуровки по чешкото
законодателство поети от работодателя, които се признават и в България. Седмичен аванс от 40 - 60 евро, заплатата
е на следващия месец от 10 - 20 число за предходния . Не се изисква опит и владеенето на език . Осигурена квартира ,
към някои от позициите е безплатна. Работата не е сезонна , а постоянна . Готовност за заминаване – всеки ден .
Телефон за връзка : 0893 27 21 83 , 0877 25 41 39
Skype : work.cz1
http://obiavidnes.com/obiava/91120/chehiya---nabira-rabotnici

Чехия - строители и заварчици
Строители и заварчици за Чехия :
- Зидари - 5 евро/час
- Фаянс , теракот - 6 евро/час
- Топлоизолация - 10 евро на квадрат
- ВиК - 5 евро/час
- Гипсокартон - 6 евро/час
- Шпакловка - 6 евро/час
- Арматура - 4.5 евро/час
- Ел.техници - 5 евро/час
Заварчици:
- Електродъгово - 5 евро/час
- СО2 - от 5 - 7 евро/час
- Аргон - от 6 до 8 евро/час
Трудов договор, осигуровки, аванси до заплата, осигурена квартира. Не се изисква език . Заминаване всеки ден .
Телефон за връзка : 0893 27 21 83 , 0877 25 41 39
Skype : work.cz1
http://obiavidnes.com/obiava/91119/chehiya---stroiteli-i-zavarchici

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
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-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/91118/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Частен Детектив-Детективска Агенция Фокс-София, Пловдив, Бургас
Частна Детективска агенция-Фокс.
Дейността на детективска агенция Фокс се извършва
на територията на цяла България, напълно дискретно!
-Разкрива изневери,издирва личности
-фирмено разследване и бизнес проблеми,
-Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.
-Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация.
- и други...
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана от Детективска Агенция Фокс с
бивши служители на МВР и дългогодишен опит!
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
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/91117/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-foks-sofiya-plovdiv-burgas

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
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(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/91116/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/91115/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
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-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

Joint Operations: Escalation
Joint Operations: Escalation, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/91114/joint-operations-escalation

Napoleon: Total War - Gold Edition
Napoleon: Total War - Gold Edition, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/91113/napoleon-total-war---gold-edition

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
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O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 20 см
O Тегло: 15 кг
Преносимата масажна кушетката "Ем Си Джи ПРО Стандарт 2" се състои от 2 секции. Дървеният материал,
използван за направата
на сгъваемото козметично легло е германски европейски бук. Масажната кушетка е тапицирана с винил водоустойчив и устойчив на масажно олио материал на основата на полимери.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/91112/masajna-kushetka-msg-pro-2

Shogun Total War Gold Edition
Shogun Total War Gold Edition, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/91111/shogun-total-war-gold-edition

Детективска Агенция Дискрет-Пловдив Пазарджик Хасково Димитровград
Детективска Агенция ДИСКРЕТ е специализирана единствено и само в областа на изневярата.
Установяване собственост на телефони автомобили и месторабота.Издирване на бивши и
настоящи адреси.Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
0888116420
discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
офис-гр София ул Христо Ботев 34 партер
http://obiavidnes.com/obiava/91110/detektivska-agenciya-diskret-plovdiv-pazardjik-haskovo-dimitrovgrad

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
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офис-гр София ул Христо Ботев 34 партер
http://obiavidnes.com/obiava/91109/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-pazardjik-plovdiv-sliven-haskovo-yambol-

КОРЕКТОР ЗА ИЗПРАВЕНА ФИГУРА „ELAST” ** 19 лв.
МЕДИЦИНСКИ КОРЕКТОР ЗА ИЗПРАВЕНА ФИГУРА „ELAST”
При професии свързани с продължителна работа в неудобно положение на гръбначния стълб натоварването върху него
може да се облекчи като се използва медицински еластичен коректор „ELAST 1008” за изправяне на гърба и подобряване
на стойката (позата) при гръбначни изкривявания.
Коректорът е снабден с две твърди опорни вложки, стратегически позиционирани по дължината на гръбнака и
лумбалната област за допълнителна стабилност и поддържане на перфектно изправена фигура (стойка) на гръбнака и
гръдния кош.
Коректорът спомага раменете да се дръпнат назад, да се изправи гърба и гръбнакът да заеме правилната вертикална
поза (осанка). При изправен гръб се отворят гърдите, диша се много по-добре и се подобрява кръвообращението.
Коланът може да се използва при дискови хернии, дископатии, гръбначни изкривявания, травми на гръбначния стълб,
остеопорозни изменения на прешлените, при пациенти с остеомалация от онкологичен характер и всякакъв друг вид
състояния, за които се иска укрепване на гръбначния стълб.
При ползване на коректора през първите няколко дни е налице чувство на дискомфорт, което е нормално и естествено
и ще изчезне след няколко дни.
Коректорът може да се носи непосредствено върху тялото или върху памучно бельо.
Размерът на колана е универсален и се регулира посредством ластични презрамки и колан, които в краищата си се
прикрепват със самозалепващи се ленти..
Материалът е: 30% полиестер, 25% полиуретанова пяна, 20% латекс, 15% памук и 10% найлон.
Препоръчва се коректорът да се носи първоначално най-малко 10-20 мин. дневно и постепенно времето да се увеличи до
2-4 ч. дневно.
След два до три месеца носене се получават и първите резултати.
Коланът е подходящ, както за мъже, така и за жени. .
При измиване на коректора да не се използват перилни препарати и сапун. Изплаква се, след което леко се натиска,
вместо изтискване и се увива в кърпа, за да изсъхне.
Не съвместимо е използването на колана при пейсмекъри.
ПРОМОЦИОНАЛНА ЦЕНА: 19 лв.
ПОКУПКИ:
София, пазар БОРОВО, павилион 12 (срещу входа на супер Европа)
или по куриер Еконт Експрес; такса от офиса 3,70 лв., до адрес 5,70 лв.
и получаване на следващия ден, а до селища без офис такса 7 лв. и
получаване до три работни дни.
Ползва се намаление на куриерската такса -20%!
КОНТАКТИ:
0887/255 692; 02/855 26 35
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ ОНЛАЙН МАГАЗИНИ:
www.albo-bg.com
www.albobg.com
http://obiavidnes.com/obiava/91108/korektor-za-izpravena-figura-elast--19-lv
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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
http://obiavidnes.com/obiava/91107/peynt-roler--komplekt-valyaci-za-byrzo-boyadisvane

Терапевтичен апарат за повлияване дископатии
Терапевтичен апарат за повлияване дископатии
Терапевтичен апарат за физиотерапевтично лечение на болки в гърба,
дискова херния - ДИСКОПАТИЯ , ошипяване на гръбнака, деформации на гръбначните дискове, дископатии !!!
Уред за терапия на кръста и гръбначния стълб .
Уредът за терапия на кръста и гръбначния стълб е от най – ново поколение терапевтични устройства и е плод на
дългогодишни тестове и проучвания.
Той събира в себе си пет различни метода за терапия (терапия за изправяне на прешлените на гръбнака и кръста , слаба и
средна по интензитет пулсова терапия, инфрачервена терапия, топлинна акупунктурна терапия и магнитна терапия) и
есна за изпълнение и може да се провежда на всяко удобно за Вас място.
ТЕРАПИЯ ЗА ИЗПРАВЯНЕ ПРЕШЛЕНИТЕ НА ГРЪБНАКА И КРЪСТА (ЛИФТИНГ) Специално проектиран съобразно
извивките на човешкото тяло,
уредът притежава уникалното свойство да влия благотворно върху състоянието на прешлените и да ги лекува от
съответните заболявания.
Когато сме легнали върху уреда, прешлените се намират в положение, което им позволява да заемат правилната си
позиция,
а това от своя страна премахва болката и чувството за схванатост и неразположение
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/91106/terapevtichen-aparat-za-povliyavane-diskopatii

Вулканични камъни
Вулканични камъни
Релакс с горещи вулканични камъни ! Масажът с горещи камъни (стоун терапия),
е един от най-древните методи за релаксация и оздравяване. При контакт с тялото предварително затоплените гладки
лава-камьни
предават своята природна енергия, чрез която се превьзмогва умората и стреса и релаксира нервната система.
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Премахва се енергийния дисбаланс, отпускат се мускулите и се подобрява гьвкавостта на ставите.
Сьчетанието на енергийното вьздействие на лава-камьните с ритуала на мануалния масаж стимулира прилив на
позитивна енергия,
добро здраве и душевна хармония. В какво се състои лечебният ефект на масажа с горещи камъни?
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/91105/vulkanichni-kamyni

Ускорени курсове и уроци за МАТУРА
Ускорени курсове и индивидуално обучение за МАТУРА – БЕЛ, история, математика, химия, биология, география,
английски, немски, френски, испански език; 50 часа по 60 мин. за работа в малка група; подробно преподаване на целия
материал; включени учебни материали; 5 пробни матури в допълнително време; удобни офиси в центъра на града.
Начало: 12,01, записване до 10. 01, цена: 450лв за работа в курс (изплащане на две вноски)
http://obiavidnes.com/obiava/91104/uskoreni-kursove-i-uroci-za-matura

Ускорени курсове и уроци за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ
Ускорени курсове и индивидуално обучение за кандидатстудентски изпити – БЕЛ, история, математика, химия, биология,
география, английски, немски, френски, испански език; 70 часа по 60 мин. за работа в малка група; подробно преподаване
на целия материал; включени учебни материали; 5 пробни КС изпита в допълнително време; удобни офиси в центъра на
града. Начало: 12,01, записване до 10. 01, цена: 550лв. за работа в курс (изплащане на две вноски)
http://obiavidnes.com/obiava/91103/uskoreni-kursove-i-uroci-za-kandidat-studenti

Ускорени курсове и уроци за 7 клас
Ускорени курсове и индивидуално обучение по БЕЛ и математика за НВО седмокласници – 50 часа по 60 мин. за работа в
малка група; подробно преподаване на целия материал; включени учебни материали; 5 пробни изпита по формата на НВО
в допълнително време; удобни офиси в центъра на града. Начало: 12,01, записване до 10. 01, цена: 400лв. за работа в курс
(изплащане на две вноски)
http://obiavidnes.com/obiava/91102/uskoreni-kursove-i-uroci-za-7-klas

Ускорени курсове и уроци по журналистика
Ускорени курсове и индивидуално обучение по журналистика за СУ и УНСС – 20 часа по 60 мин. за работа в малка група;
подробно преподаване на целия материал; проверка на есета; подготовка за устен изпит; включени учебни материали; 5
пробни изпита по формата на университетите в допълнително време; удобни офиси в центъра на града. Начало: 12,01,
записване до 10. 01, цена: 250лв. за работа в курс (изплащане на две вноски)
http://obiavidnes.com/obiava/91101/uskoreni-kursove-i-uroci-po-jurnalistika

Английски език - курсове и индивидуални уроци
Курсове и индивидуални уроци по английски език за всички нива – А1-С1. Подходящи за деца, ученици и възрастни.
- Подготовка по системите на издателство „Оксфорд” – New English file / Solutions.
- 70ч. / 60 мин. за ниво при група; 50ч./60 мин. – индивидуално.
- Издаване на сертификат за всяко ниво, валиден за попълване на Европейски езиков паспорт.
- Удобни офиси в центъра на София, в близост до метростанция.;
- Групи от 3 до 8 души.
- Гъвкав график за посещение - през седмицата вечер от 18ч., в събота и неделя.
- Безплатен тест за определяне на реалното ви ниво по езика всеки вторник от 10 и от 18ч. след предварително
записване!
- Начало на нови групи на всяко 1. и 15.число на месеца съобразно избраните дни;
- Цена: А1/А2 – 350лв. В1/В2 – 370лв. в група; 12лв./60 мин. за ученици до 7кл. и 18лв./60 мин. за ученици от 8 кл.,
студенти и възрастни.
http://obiavidnes.com/obiava/91100/angliyski-ezik---kursove-i-individualni-uroci
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Френски език - курсове и индивидуални уроци
Курсове и индивидуални уроци по френски език за всички нива – А1-С1. Подходящи за деца, ученици и възрастни.
- Подготовка по систeмата ECHO.
- 70ч. / 60 мин. за ниво при група; 50ч./60 мин. – индивидуално.
- Издаване на сертификат за всяко ниво, валиден за попълване на Европейски езиков паспорт.
- Удобни офиси в центъра на София, в близост до метростанция.;
- Групи от 3 до 8 души.
- Гъвкав график за посещение - през седмицата вечер от 18ч., в събота и неделя.
- Безплатен тест за определяне на реалното ви ниво по езика всеки вторник от 10 и от 18ч. след предварително
записване!
- Начало на нови групи на всяко 1. и 15.число на месеца съобразно избраните дни;
- Цена: А1/А2 – 350лв. В1/В2 – 370лв. в група; 12лв./60 мин. за ученици до 7кл. и 18лв./60 мин. за ученици от 8 кл.,
студенти и възрастни.
http://obiavidnes.com/obiava/91099/frenski-ezik----kursove-i-individualni-uroci

Испански език - курсове и уроци
Курсове и индивидуални уроци по испански език за всички нива – А1-С1. Подходящи за деца, ученици и възрастни.
- Подготовка по систeмите Aula Internacional за възрастни и Gente joven за ученици.
- 70ч. / 60 мин. за ниво при група; 50ч./60 мин. – индивидуално.
- Издаване на сертификат за всяко ниво, валиден за попълване на Европейски езиков паспорт.
- Удобни офиси в центъра на София, в близост до метростанция.;
- Групи от 3 до 8 души.
- Гъвкав график за посещение - през седмицата вечер от 18ч., в събота и неделя.
- Безплатен тест за определяне на реалното ви ниво по езика всеки вторник от 10 и от 18ч. след предварително
записване!
- Начало на нови групи на всяко 1. и 15.число на месеца съобразно избраните дни;
- Цена: А1/А2 – 350лв. В1/В2 – 370лв. в група; 12лв./60 мин. за ученици до 7кл. и 18лв./60 мин. за ученици от 8 кл.,
студенти и възрастни.
http://obiavidnes.com/obiava/91098/ispanski-ezik---kursove-i-uroci

Total War: Shogun 2 - Gold Edition
Total War: Shogun 2 - Gold Edition, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/91097/total-war-shogun-2---gold-edition

Разговорен английски
Езикова школа Абилити предлага курсове по разговорен английски . Материалите са разработени за завършили ниво
А1,А2,В1 и В2.
Курсовете спомагат за преодоляване на езиковата бариера , посредством диалози и дискусии.
Темите са :
ежедневие
свободно време,
пазаруване,
културни събития,
семейство,
бит и начин на живот,
образование,
околна среда и други.
Разговорите са основна част от методиката на обучение. Тяхната цел е упражняването на граматични и лексикални
конструкции в среда, симулираща реални ежедневни дейности.
Така те допълват традиционните езикови курсове.
Тематичните разговори са ефикасен метод за развиване на умението за говорене , като обогатяват речниковия запас
на курсистите .
Организираме :
разговорни срещи един път седмично в малки групи до трима души
индивидуални разговорни срещи
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интересни преподаватели
Разговори с англичани и американци .
Онлайн разговори .
Обърнете се към нас , за да си поприказваме на английски , за да преодолеете езиковата бариера , за да научите нови
неща лесно .
Нуждаете се от лист и химикалка – защото всички учебни материали са включени в цената от 15 лева за 60 минути .
Свържете се с нас по:
e-mail abilityschool@gmail.com
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/91096/razgovoren-angliyski

Tomb Raider Collection 4 in 1
Tomb Raider Collection 4 in 1, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/91095/tomb-raider-collection-4-in-1

Bulgarian for foreigners
ABILITY Language School offers individual and group studies in Bulgarian for foreigner speakers through the following
languages:
- English
- French
-Russian
The studies include all levels – from basics (A1) to experts (C1).
If you own a business here, bought a house or you have just decided to live here, in those cases it is necessary to start learning
Bulgarian for your daily contacts and normal lifestyle.
During your process of learning Bulgarian you also will get knowledge in Bulgarian customs, daily life, special features of
Bulgarian psychology. The reason to do this is because you get in comfort with better and faster adaptation in the new foreign
language area.
No textbook is needed - the language school offers its own learning system and methods - free for our students. Methods we offer
are modern and based on the communication approach and logical assimilation to the lexical and phonetic skills you need . In our
system we offer complex of well balanced :
• Grammar
• Phonetic
• Speaking
• Reading
• Listening
Individual lessons are referred to individual necessities and profession of every student . Individual lessons are in a suitable for you
time and day , we offer also an opportunity for individual study at the office in convenient hours for the student..
Ability language school offers some different programs for learning Bulgarian .
• General Bulgarian course
• Business course
• Speaking course to develop and improve your skills in Bulgarian speech .
Each level’s duration is 30 hours (45 min) / 15 sessions ( 90 min. ) – twice a week – 2 months . The price for session is 20 levas .
At the end of every level you could receive a certificate which are shown how many hours you attend and your personal language
abilities in Bulgarian .
For more information:
Phone . (02)953 08 87
0878 467 429
Address : Sofia ,Ivan Vazov distr. Bobotinov str. Bl.5
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
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Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/91094/bulgarian-for-foreigners

Руски език- Индивидуално и в малки групи
Езикова школа АБИЛИТИ организира индивидуално и групово обучение по Руски език в удобно за Вас време. Предлагаме
посещения и в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи, като се използват и допълнителни
материали, съобразени с нуждите на обучаващите се.
Цена на индивидуално обручение - 10 лева на учебен час
Цена за участник в група - 150 лева за 30 учебни часа .
В цената са включени учебните материали .
Предлагаме :
- обучение за начинаещи
- обучение за напреднали
- обучение за подготовка за сертификатни нива
- обучение за деца и ученици
- обучение за подготовка за матура
- курсове по разговорен руски за поддържане на нивото на езикова компетентност .
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/91093/ruski-ezik---individualno-i-v-malki-grupi

Разговорен Английски с бизнес насоченост
Езикова школа Абилити организира курс по разговорен Английски с бизнес насоченост . Учебните материали са по
системата за бизнес английски на Oxford University . Курсът е предназначен за курсисти, завършили първо ниво бизнес
английски (Elementary) и има за цел поддържане и усъвършенстване на придобитите знания.
Включени са аудио и видео уроци в учебния план .
Заниманията са : понеделник от 18.30 до 20.30
Продължителност на курса – 30 учебни часа
Цена : 150 лева
Предлагаме малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/91092/razgovoren-angliyski-s-biznes-nasochenost

Работа в Чехия БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ
Работа за мъже,жени и семейства до 55 год. за следните позиции :
1. з-д за кис.мляко – 80 CZK - 880 EUR
2. месокомбинат – 80 CZK – 880 EUR
3. пекарна – 70 CZK – 770 EUR
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4. з-д за шоколад – 70 CZK – 770 EUR
5. склад за санитарни продукти – 80 CZK – 880 EUR
6. склад плод и зеленчук 70 CZK – 770 EUR
7. цех за сандвичи – 75 CZK – 825 EUR
8. ф-ка за пастет – 75 CZK – 825 EUR
9. оранжерии 75 CZK – 825 EUR
10. склад Пенни Маркет – на заработка (само мъже до 40 год. средно се заработват по 900 евро на месец ),
11. Теско, Кауфланд – 80 CZK – 880 EUR
12. камериерки – 75 CZK – 825 EUR
13. сладкарски цех – 80 CZK – 880 EUR
14. лаковна (бояджийски цех) – 70 CZK – 770 EUR
15. птицекланица – 80 CZK – 880 EUR
16. ф-ка за парфюми – 85 CZK – 935 EUR
17. з-д Шкода от 90 до 130 CZK ( 990 – 1300 EUR ),
18. пивоварен з-д "Kozel", “Gambrinus “ – 90 CZK – 990 EUR
19. склад за промишлени стоки 80 CZK – 880 EUR
20. ф-ка за пластмасови бутилки – 75 CZK – 825 EUR
21. шивачи/ки – 100 CZK – 1100 EUR
22. цех за европалета – 80 CZK – 880 EUR
23. цех за салати – 80 CZK – 880 EUR
24. ф-ка за бисквити – 70 CZK – 770 EUR
25. селско стопанство и животновъдство – 85 CZK – 935 EUR
26. строителство широкоспектърен профил от 100 – 150 CZK – 1000 – 1400 EUR
27. заварчици на СО2 , аргон , електрод от 110 – 200 CZK – 1000 – 1800 EUR
28. шлосери – 100 CZK – 1000 EUR
29. ел техници – 120 CZK – 1200 EUR
30. електорокаристи – 90 CZK. и др. – 1000 EUR
Заплата от 750 – 1500 евро в зависимост от позицията. Трудов договор и осигуровки по чешкото законодателство,
валидни за България. Всяка седмица аванс до заплата, осигурена квартира ( към някоя от позициите е безплатна, а на
други се спират по 100 евро с включени консумативи ). Тел: 00420 777 073 962, 0877 504 258
http://obiavidnes.com/obiava/91091/rabota-v-chehiya-bez-posrednici

Частен Детектив-Д
Частна Детективска агенция-Фокс.
Дейността на детективска агенция Фокс се извършва
на територията на цяла България, напълно дискретно!
-Разкрива изневери,издирва личности
-фирмено разследване и бизнес проблеми,
-Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.
-Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация.
- и други...
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана от Детективска Агенция Фокс с
бивши служители на МВР и дългогодишен опит!
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
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http://obiavidnes.com/obiava/91090/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-foks-blagoevgradpetrichsandanskibansko

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. 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. Телефон за контакт: 0896598261 0877731392
http://obiavidnes.com/obiava/91089/rabota-v-chehiya

Assassins Creed IV: Black Flag
Assassins Creed IV: Black Flag, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/91088/assassins-creed-iv-black-flag

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/91087/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

Купува коли за скра/бракуване на място за София
Изкупува в София коли за скрап,бракувани,за части,старо желязо и рециклиране,стари бусове,джипове спрени от
движение.Издава документи за МВР и данъчна служба,експресно обслужване и реакция при обаждане за заявка.
Тел. 02/9465436,0887901663,0898980369,0876029495
http://obiavidnes.com/obiava/91086/kupuva-koli-za-skrabrakuvane-na-myasto-za-sofiya

South Park: The Stick of Truth
South Park: The Stick of Truth, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/91085/south-park-the-stick-of-truth

Tom Clancy's Ghost Recon: Advanced Warfighter 1 & 2
Tom Clancy's Ghost Recon: Advanced Warfighter 1 & 2, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/91084/tom-clancys-ghost-recon-advanced-warfighter-1--2

Инкубатори-Люпилни
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Инкубатори полуавтоматични и автоматични тип люлка за 18яйца,35яйца,55яйца,75яйца,100яйца и 150яйца. Поемаме
гаранция за своите инкубатори за един сезон.Начина за употреба е лесен дори за начинаещти клиенти.Инкубаторите са
предназначени за домашна употреба.На люлката няма гнезда поради това може да се слагат всяакакъв вид яйца.
Tемпературата се регулира с електронен термоконтролер с цифров дисплей с точност до 0.01градуса.Възможност за
доставка с куриер до всяка точка на страната.Заповядайте на сайта ни за да разгледате предлаганите ни продукти.За
връзка с нас - 0988886086.
www.maksmoris.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/91083/inkubatori-lyupilni

Zoo Tycoon 2 Ultimate Collection
Zoo Tycoon 2 Ultimate Collection, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/91082/zoo-tycoon-2-ultimate-collection

samo za gospoda
80лв.на час, 60 за половин час, стандартен секс и френска, секса е с кондом френската може без кондом свършване в
устата ми или по тялото, може взаимна френска неправя анален секс
http://obiavidnes.com/obiava/91081/samo-za-gospoda

Lenovo Smartphone A369i (P0P5002ERO)
Lenovo Smartphone A369i (P0P5002ERO), поддържа 2 sim карти, 4" (10.16 cm), двуядрен MT6572A\W 1,3 GHz, 512MB RAM,
4GB памет (microSD слот), Android 4.4.2 (KitKat). 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/91080/lenovo-smartphone-a369i-p0p5002ero

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/91079/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
Работите си от вкъщи! Нямате шеф на главата! Вие сте си шеф! Минимална работа на ден от 30 минути!
Работите повече - печелите повече! Лесно е! За повече информация, влезте в сайта: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/91078/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Lenovo Smartphone A369i (P0P5002HRO). бял
Lenovo Smartphone A369i (P0P5002HRO). бял, поддържа 2 sim карти, 4" (10.16 cm), двуядрен MT6572A\W 1,3 GHz, 512MB
RAM, 4GB памет (microSD слот), Android 4.4.2 (KitKat). 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/91077/lenovo-smartphone-a369i-p0p5002hro-byal

Philips AEA2000
Philips AEA2000, Hi-Fi Bluetooth адаптер
http://obiavidnes.com/obiava/91076/philips-aea2000
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Sony PlayStation® 4 +игра Destiny
Sony PlayStation® 4 +игра Destiny, черна
http://obiavidnes.com/obiava/91075/sony-playstation-4-igra-destiny

Sony PlayStation® 4 +игра Driveclub
Sony PlayStation® 4 +игра Driveclub, черна
http://obiavidnes.com/obiava/91074/sony-playstation-4-igra-driveclub

Sony PlayStation® 4 +игра Far Cry 4
Sony PlayStation® 4 +игра Far Cry 4, черна
http://obiavidnes.com/obiava/91073/sony-playstation-4-igra-far-cry-4

Sony PlayStation® 4 +игра GTA V
Sony PlayStation® 4 +игра GTA V, черна
http://obiavidnes.com/obiava/91072/sony-playstation-4-igra-gta-v

Sony PlayStation® 4
Sony PlayStation® 4, черна
http://obiavidnes.com/obiava/91071/sony-playstation-4

Game of Thrones: The Game
Game of Thrones: The Game, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/91070/game-of-thrones-the-game

Бригади извършват всякакви стр. услуги, довърш. работи и ремонти
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
- шлайфан и щампован бетон
- Ел. инсталации , ОиВ , ВиК , и други .
Безплатен , неангажиращ оглед и консултации , оферта , договор , професинализъм , коректност , кратки срокове . Тел.
за контакт - 0878 78 23 88 - Антон Стоянов .
http://obiavidnes.com/obiava/90289/brigadi-izvyrshvat-vsyakakvi-str-uslugi-dovyrsh-raboti-i-remonti

Детективска агенция Авалон-24ч. дискретни детективски услуги
Доказване на изневери, издирване, биологични родители,
наблюдение, справки, помощ на родители с трудни деца,
полиграф, технически средства, консултация с адвокат и…
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Бързи, качествени, професионални детективски услуги.
Екипът ни се състои от доказани професионалисти с богат практически опит,
болшинството от тях са с експертни възможности.
Индивидуален подход към всеки клиент, гарантирано запазване на неговата
анонимност.
Извършва услуги на територията на Цялата страна.
За контакти :
тел:0896747344,
e-mail:detectivi@abv.bg,
http://avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/91069/detektivska-agenciya-avalon-24ch-diskretni-detektivski-uslugi

Philips AEA2700
Philips AEA2700, Hi-Fi Bluetooth адаптер
http://obiavidnes.com/obiava/91068/philips-aea2700

Kонферентен говорител
Kонферентен говорител, Philips AECS7000, Bluetooth WeCall, RMS 2W
http://obiavidnes.com/obiava/91067/konferenten-govoritel

Samsung GALAXY ALPHA SM-G850F
Samsung GALAXY ALPHA SM-G850F, бял, 4.7" (11.93cm), осемядрен 1.3 GHz Cortex-A7 & 1.8 GHz Cortex-A15, 2GB RAM,
16GB памет, Android OS, v4.4.4 (KitKat)
http://obiavidnes.com/obiava/91066/samsung-galaxy-alpha-sm-g850f

Юридическо Съдействие за Прехвърляне на Фирми със Задължения - "ИЗКУПУВАНЕ" +
ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 Час !
Адвокатска кантора Търговско Право : ПОКУПКО - ПРОДАЖБА 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 - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
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 - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само
ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
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Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
ТЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО :
Кантората има сериозен опит по извършване на цялостната необходима регистрация на различни правни субекти –
съдебни регистрации на еднолични търговци и дружества, клонове и пр. и всички последващи и изискуеми според
българското законодателство регистрации в различни институции – данъчни, Национален осигурителен институт,
Национален статистически институт и др.
Регистрираме промени в статута на търговските субекти, преобразуване и реорганизация, придобиване на дялове и пр.
Кантората предлага абонаментно обслужване на на корпоративни клиенти и физически лица, вкл. и търговски
дружества с чуждестранно участие.
Изготвяме различни търговски договори и осъщствява процесулано представителство по търговски дела.
Кантората е специализирана във воденето на дела в областта на вещно, облигационно, семейно и наследствено право,
бракоразводни и делбени дела, осиновявания, обезщетяване и реализиране на права при непозволено увреждане,
реализиране на договорна и регресна отговорност, съдебно и извънсъдебно разваляне на договори.
В областта на административното право кантората съдейства на своите клиенти при обжалване на административни
актове и отказите за тяхното издаване, обжалване на наказателни постановления и други.

НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
Е. Сандов
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
www.kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/91065/yuridichesko-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi-sys-zadyljeniya---izkupuvane--os

Samsung GALAXY ALPHA SM-G850F
Samsung GALAXY ALPHA SM-G850F, сив, 4.7" (11.93cm), осемядрен 1.3 GHz Cortex-A7 & 1.8 GHz Cortex-A15, 2GB RAM,
16GB памет, Android OS, v4.4.4 (KitKat)
http://obiavidnes.com/obiava/91064/samsung-galaxy-alpha-sm-g850f

Samsung GALAXY ALPHA SM-G850F
Samsung GALAXY ALPHA SM-G850F, черен, 4.7" (11.93cm), осемядрен 1.3 GHz Cortex-A7 & 1.8 GHz Cortex-A15, 2GB RAM,
16GB памет, Android OS, v4.4.4 (KitKat)
http://obiavidnes.com/obiava/91063/samsung-galaxy-alpha-sm-g850f

Samsung GALAXY Note 4 SM-N910C
Samsung GALAXY Note 4 SM-N910C, черен, 5.7" (14.48cm), осемядрен 1.3 GHz Cortex-A53 & Quad-core 1.9 GHz Cortex-A57,
3GB RAM, 32GB памет (microSD слот), Android OS, v4.4.4 (KitKat)
http://obiavidnes.com/obiava/91062/samsung-galaxy-note-4-sm-n910c
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Бърз и професионален превод.
Нашият квалифициран екип от филолози - заклети преводачи работи за Вас - компетентни, опитни и тясно
специализирани в областта си професионалисти, с които НОВ ВЕК гарантира качеството на предлаганите преводачески
услуги. Превод на документи от и на всички езици – лични и фирмени документи, легализация на документи от или за
чужбина, заверки в чуждестранни консулства и посолства. Отстъпки за обем и лоялни клиенти.
гр. Стара Загора
моб.: 0898 686466
http://obiavidnes.com/obiava/91061/byrz-i-profesionalen-prevod

Електрожен 160 А под наем
Инверторен електрожен Citoarc 1600i, с функция против слепване, маневрен и компактен. Захранване 230 V, заваръчен
ток 5-160А. напрежение 85V, тегло 9 кг.
Заваряване инверторна технология.
Предлага се с кабели и маска.
http://obiavidnes.com/obiava/91060/elektrojen-160-a-pod-naem

Samsung GALAXY S4 GT-I9515
Samsung GALAXY S4 GT-I9515, черен, 5" (12.7 cm), четириядрен Krait 300 1.9 GHz, 2GB RAM, 16GB памет (microSD слот),
Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean)
http://obiavidnes.com/obiava/91059/samsung-galaxy-s4-gt-i9515

КОРЕКТОР ЗА ИЗПРАВЕНА ФИГУРА „ELAST” ** 19 лв.
МЕДИЦИНСКИ КОРЕКТОР ЗА ИЗПРАВЕНА ФИГУРА „ELAST”
При професии свързани с продължителна работа в неудобно положение на гръбначния стълб натоварването върху него
може да се облекчи като се използва медицински еластичен коректор „ELAST 1008” за изправяне на гърба и подобряване
на стойката (позата) при гръбначни изкривявания.
Коректорът е снабден с две твърди опорни вложки, стратегически позиционирани по дължината на гръбнака и
лумбалната област за допълнителна стабилност и поддържане на перфектно изправена фигура (стойка) на гръбнака и
гръдния кош.
Коректорът спомага раменете да се дръпнат назад, да се изправи гърба и гръбнакът да заеме правилната вертикална
поза (осанка). При изправен гръб се отворят гърдите, диша се много по-добре и се подобрява кръвообращението.
Коланът може да се използва при дискови хернии, дископатии, гръбначни изкривявания, травми на гръбначния стълб,
остеопорозни изменения на прешлените, при пациенти с остеомалация от онкологичен характер и всякакъв друг вид
състояния, за които се иска укрепване на гръбначния стълб.
При ползване на коректора през първите няколко дни е налице чувство на дискомфорт, което е нормално и естествено
и ще изчезне след няколко дни.
Коректорът може да се носи непосредствено върху тялото или върху памучно бельо.
Размерът на колана е универсален и се регулира посредством ластични презрамки и колан, които в краищата си се
прикрепват със самозалепващи се ленти..
Материалът е: 30% полиестер, 25% полиуретанова пяна, 20% латекс, 15% памук и 10% найлон.
Препоръчва се коректорът да се носи първоначално най-малко 10-20 мин. дневно и постепенно времето да се увеличи до
2-4 ч. дневно.
След два до три месеца носене се получават и първите резултати.
Коланът е подходящ, както за мъже, така и за жени. .
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При измиване на коректора да не се използват перилни препарати и сапун. Изплаква се, след което леко се натиска,
вместо изтискване и се увива в кърпа, за да изсъхне.
Не съвместимо е използването на колана при пейсмекъри.
ПРОМОЦИОНАЛНА ЦЕНА: 19 лв.
ПОКУПКИ:
София, пазар БОРОВО, павилион 12 (срещу входа на супер Европа)
или по куриер Еконт Експрес; такса от офиса 3,70 лв., до адрес 5,70 лв.
и получаване на следващия ден, а до селища без офис такса 7 лв. и
получаване до три работни дни.
Ползва се намаление на куриерската такса -20%!
КОНТАКТИ:
0887/255 692; 02/855 26 35
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ ОНЛАЙН МАГАЗИНИ:
www.albo-bg.com
www.albobg.com
http://obiavidnes.com/obiava/91058/korektor-za-izpravena-figura-elast--19-lv

КОРЕКТОР ЗА ИЗПРАВЕНА ФИГУРА „ELAST” ** 19 лв.
МЕДИЦИНСКИ КОРЕКТОР ЗА ИЗПРАВЕНА ФИГУРА „ELAST”
При професии свързани с продължителна работа в неудобно положение на гръбначния стълб натоварването върху него
може да се облекчи като се използва медицински еластичен коректор „ELAST 1008” за изправяне на гърба и подобряване
на стойката (позата) при гръбначни изкривявания.
Коректорът е снабден с две твърди опорни вложки, стратегически позиционирани по дължината на гръбнака и
лумбалната област за допълнителна стабилност и поддържане на перфектно изправена фигура (стойка) на гръбнака и
гръдния кош.
Коректорът спомага раменете да се дръпнат назад, да се изправи гърба и гръбнакът да заеме правилната вертикална
поза (осанка). При изправен гръб се отворят гърдите, диша се много по-добре и се подобрява кръвообращението.
Коланът може да се използва при дискови хернии, дископатии, гръбначни изкривявания, травми на гръбначния стълб,
остеопорозни изменения на прешлените, при пациенти с остеомалация от онкологичен характер и всякакъв друг вид
състояния, за които се иска укрепване на гръбначния стълб.
При ползване на коректора през първите няколко дни е налице чувство на дискомфорт, което е нормално и естествено
и ще изчезне след няколко дни.
Коректорът може да се носи непосредствено върху тялото или върху памучно бельо.
Размерът на колана е универсален и се регулира посредством ластични презрамки и колан, които в краищата си се
прикрепват със самозалепващи се ленти..
Материалът е: 30% полиестер, 25% полиуретанова пяна, 20% латекс, 15% памук и 10% найлон.
Препоръчва се коректорът да се носи първоначално най-малко 10-20 мин. дневно и постепенно времето да се увеличи до
2-4 ч. дневно.
След два до три месеца носене се получават и първите резултати.
Коланът е подходящ, както за мъже, така и за жени. .
При измиване на коректора да не се използват перилни препарати и сапун. Изплаква се, след което леко се натиска,
вместо изтискване и се увива в кърпа, за да изсъхне.
Не съвместимо е използването на колана при пейсмекъри.
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ПРОМОЦИОНАЛНА ЦЕНА: 19 лв.
ПОКУПКИ:
София, пазар БОРОВО, павилион 12 (срещу входа на супер Европа)
или по куриер Еконт Експрес; такса от офиса 3,70 лв., до адрес 5,70 лв.
и получаване на следващия ден, а до селища без офис такса 7 лв. и
получаване до три работни дни.
Ползва се намаление на куриерската такса -20%!
КОНТАКТИ:
0887/255 692; 02/855 26 35
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ ОНЛАЙН МАГАЗИНИ:
www.albo-bg.com
www.albobg.com
http://obiavidnes.com/obiava/91057/korektor-za-izpravena-figura-elast--19-lv

Имате съмнения? - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
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/91056/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Детективска Агенция Инкогнито -издиване,наблюдение,проучване,справки,иневери
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
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- 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/91055/detektivska-agenciya-inkognito--izdivanenablyudenieprouchvanespravkiineveri

Частен Детектив -Детективс
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/91054/chasten-detektiv--detektivski-uslugi-0888400413-plovdiv

Тристаен, Варна, морска панорама, 46000 евро
0879 067 251 - Тристаен апартамент в гр.Варна. Страхотна панорама. Перфектна локация. Близо до автобусни спирки и
морска градина. Много тих апартамент в малка сграда. По 1 жилище на етаж. На цената на двустаен апартамент - 46
000 евро
http://obiavidnes.com/obiava/91053/tristaen-varna-morska-panorama-46000-evro

Д
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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/91052/detektivska-agenciya-foks-blagoevgradpetrichsandanskibansko

ДЕТЕКТИВСК
Частна Детективска агенция-Фокс.
Дейността на детективска агенция Фокс се извършва
на територията на цяла България, напълно дискретно!
-Разкрива изневери,издирва личности
-фирмено разследване и бизнес проблеми,
-Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.
-Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация.
- и други...
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана от Детективска Агенция Фокс с
бивши служители на МВР и дългогодишен опит!
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
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/91051/detektivska-agenciya-foks-cyalata-istina-

Samsung GALAXY Trend 2 Duos SM-G313
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Samsung GALAXY Trend 2 Duos SM-G313, бял, поддържа 2 sim карти, 4" (10.16cm), двуядрен Cortex-A7 1.2 GHz, 512MB
RAM, 4GB памет (microSD слот), Android OS, v4.4.2 (KitKat)
http://obiavidnes.com/obiava/91050/samsung-galaxy-trend-2-duos-sm-g313

светещ лак за нокти
Базата, на която се произвеждат светещите бои на компанията ЛУКС НОКС, е луминофор от изключително високо
качество. Светещата в тъмното боя съответства на всички общоприети норми и показатели за безопасност.
Боядисаният със светеща боя предмет придобива ефекта на излъчване на светлина в тъмното. Акумулирайки
енергията на светлината през деня или от изкуствено осветление, изображението нанесено върху предмета започва да
свети през тъмната част на денонощието или при изключено осветление като отдава цялата акумулирана от него
енергия. Благодарение на иновационните технологии светещите бои светят до 6-10 часа, което позволява да се създават
уникални единични предмети или цели партиди от оригинални стоки.
http://obiavidnes.com/obiava/91049/svetesht-lak-za-nokti

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
офис-гр София ул Христо Ботев 34 партер
http://obiavidnes.com/obiava/91048/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888112075-ruse-shumen-silistra-svishtov-v

Samsung GALAXY Trend 2 Duos SM-G313
Samsung GALAXY Trend 2 Duos SM-G313, сив, поддържа 2 sim карти, 4" (10.16cm), двуядрен Cortex-A7 1.2 GHz, 512MB
RAM, 4GB памет (microSD слот), Android v4.4 (KitKat)
http://obiavidnes.com/obiava/91047/samsung-galaxy-trend-2-duos-sm-g313

Английски език – преводи от заклети преводачи
Лицензирана агенция за преводи и легализации Нов Век предлага преводи на техническа документация, правни,
медицински, икономически, художествени текстове и други от/на над 30 езика. Заверки на преводи на документи от
чужбина в МВнР и ЛЕГАЛИЗАЦИЯ на актуално състояние на фирми, дипломи, академични справки, нотариални актове,
медицински документи,свидетелства за съдимост, съдебни решения и други във всички държавни институции и
чуждестранни посолства в Република България.
гр. София, бул. Васил Левски 1Б
тел: 02 49 00 756
моб.тел.: 0895 60 71 50
E - mail: sofia@nov-vek.org
Уеб страница: www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/91046/angliyski-ezik--prevodi-ot-zakleti-prevodachi

Промоция - Интериорни врати от най-висока качество!
Фирмата е производител на ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ за жилищни сгради, за апартаменти, за складове и за
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промишлеността. Нашите интериорни врати могат да бъдат произведени от МДФ с ламинатно покритие, от
висококачествен ХДФ и от закалено стъкло и дървена каса.
За Поръчки:
http://www.xn--80acbggrbac8bclycdxk.com/
http://obiavidnes.com/obiava/91045/promociya---interiorni-vrati-ot-nay-visoka-kachestvo

Супер оферта на всички наши метални решетки
Само сега до края на годината всички наши продукти с 5% отстъпка
МЕТАЛНИ РЕШЕТКИ от един от лидерите в производството на метални решетки и врати – фирма Каракашев и Син
ЕООД. Компанията предлага професионална изработка на метални решетки за всякакви видове и модели прозорци
тераси и метални решетки за различни търговски обекти. Трябва да се вземе предвид, че нашите метални решетки се
изработват от висококачествени метални профилни квадрати с различни размери, модел и шарка. Като решетките се
монтират до грунд и/или се боядисват с качествена боя.
За Поръчки:
http://xn----7sbfoapdp2cdtf0f.com/
http://obiavidnes.com/obiava/91044/super-oferta-na-vsichki-nashi-metalni-reshetki

Промоция на всички наши врати!
Всички наши врати с 5% отстъпка
За да осигурите спокойствие и сигурност за вашия дом или офис, използвайте здравите и двойно блиндирани метални
врати за мазета или входове. Нашите метални врати и решетки могат да се монтират, там където Вие желаете. За
пример можем да Ви посочим случеи в които жилища, вили и офиси са лесно достъпни за крадците, защото не са добре
подсигурени и защитени както биха били с нашите блиндирани метални врати или метални решетки. Избирайки нашите
блиндирани метални врати или метални решетки, Вие предприемата една важна крачка за да подсигурите защитата и
сигурността на дома или офиса си.
За Поръчки:
http://www.xn----7sbbediizdzip6bvi.com
http://obiavidnes.com/obiava/91043/promociya-na-vsichki-nashi-vrati

Най-добрите блиндирани врати!
Само сега всички наши врати на много изгодни цени
Каракашев и Син ЕООД е фирма производителка на висококачествени БЛИНДИРАНИ ВРАТИ (МЕТАЛНИ ВРАТИ),
МЕТАЛНИ РЕШЕТКИ, МЕТАЛНИ ПОЩЕНСКИ КУТИИ И МОНТАЖ ВРАТИ, за вашия дом, офис, склад, и т.н.
Компанията има изключително надеждни ВРАТИ ЗА МАЗЕТА, които служат много добре както за вашия дом така и за
вашите бизнес сгради. Нашите врати могат да бъдат с покритие фолио, грунд, прахово боядисване или покрити с
фурнир.
За Поръчки:
http://www.xn--80acbggrbac8bclycdxk.com/
http://obiavidnes.com/obiava/91042/nay-dobrite-blindirani-vrati

Промоция - Врати на най-добри цени!
ПРОМОЦИЯ - 5% отстъпка на всички врати до края на 2014 година!
Фирмата (Каракашев и Син ЕООД) е производител на МЕТАЛНИ ВРАТИ, БЛИНДИРАНИ ВРАТИ, ВХОДНИ ВРАТИ, за
апартаменти, за складове, ВРАТИ ЗА МАЗЕТА и за промишлеността, РЕШЕТКИ и също така брава (монтаж на брави).
Вратите могат да бъдат с покритие грунд, фолио, прахово боядисване или покрити с фурнир.
За Поръчки:
http://www.metalnivratibg.com/
http://obiavidnes.com/obiava/91041/promociya---vrati-na-nay-dobri-ceni

512 GB
512 GB, Samsung SSD 850 PRO Series, 3D V-NAND Flash, SATA 6Gb/s 2.5 " (7 mm)
http://obiavidnes.com/obiava/91040/512-gb

Страница 53/121

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

30.11.2014

Курсове за шести клас на Родина
Подготвителни курсове и уроци за 6 клас от Родина!
РОДИНА – България организира курсове за подготовка на шестокласници.
Изберете курсовете за 6 клас на Родина:
• Български език и Литература (БЕЛ)
• Математика
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (два предмета)
• І вноска: 395 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 395 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 395 лв. – до 20 февруари
Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/91039/kursove-za-shesti-klas-na-rodina

Курсове за седми клас на Родина
Подготвителни курсове и уроци за кандидатстване след 7 клас от Родина!
РОДИНА – България организира курсове за подготовка на седмокласници.
Изберете курсовете за 7 клас на Родина:
• Български език и Литература (БЕЛ)
• Математика
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди изпитите след 7 клас.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (два предмета)
• І вноска: 395 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 395 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 395 лв. – до 20 февруари
Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
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http://obiavidnes.com/obiava/91038/kursove-za-sedmi-klas-na-rodina

Подготовка за матура на Родина!
Подготвителни курсове и уроци за МАТУРА от Родина!
РОДИНА – България организира курсове за подготовка за матура.
Изберете курсовете за матура на Родина:
• Български език и Литература
• Математика
• География
• История
• Биология
• Химия
• Английски език
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди МАТУРИТЕ.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (стандартни предмети)
• І вноска: 285 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 285 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 285 лв. – до 20 февруари
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (Химия, Биология, Английски език)
• І вноска: 310 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 310 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 310 лв. – до 20 февруари
Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/91037/podgotovka-za-matura-na-rodina

Курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ на Родина!
Подготвителни курсове и уроци за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ
РОДИНА – България организира кандидатстудентски курсове за всички университети.
Изберете курсовете за кандидат-студенти на Родина:
• Български език и Литература
• Математика
• География
• История
• Биология
• Химия
• Английски език
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
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Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди кандидатстудентските изпити и
МАТУРАТА.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (стандартни предмети)
• І вноска: 285 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 285 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 285 лв. – до 20 февруари
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (Химия, Биология, Английски език)
• І вноска: 310 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 310 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 310 лв. – до 20 февруари
Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/91036/kursove-za-kandidat-studenti-na-rodina

Видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски
баловe 3DKoev-HD-Studio I-Pro
Видеозаснемане 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://photokoev.site90.net https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/91035/videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abi

Видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски
баловe 3DKoev-HD-Studio I-Pro
Видеозаснемане 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://photokoev.site90.net https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/91034/videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abi

ЧЕХИЯ ЛЕГАЛНА РАБОТА С ДОГОВОР ПО ЧЕШКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
БЕЗ ТАКСИ В БЪЛГАРИЯ С ДОГОВОР В ЧЕХИЯ. ЧЕХИЯ-жени,мъже,семейства за европалети,шоколадова
фабрика,бирена фабрика,заводи,цехове,фабрики,складове,пекарна,пералня,печатница,завод за авточасти,цех за
пакетиране на кайма,цех за пластмасови бутилки,цех за млечни продукти,цех за боядисване на джанти,цех за
ламинат,склад за хранителни продукти,склад за плодове,склад за перилни препарати и много други позиции
ТД,осигуровки,заплата 650-750 евро.Строители всички специалности и общи работници,заварчици СО2,аргон и други
работни места заплата 800-1200 евро,ТД,осигуровки.За всички работни места седмичен аванс 1000 крони,еквивалент на
40 евро. Работи се с договор по Чешкото законодателство и стажа се признава в България.Език не е
задължителен.Подсигурени квартири.
Гарантирано посрещане,настаняване,започване на работа,получаване на
възнаграждението. За контакти работни дни от 9 до 16 ч.на тел- 0886090826
http://obiavidnes.com/obiava/91033/chehiya-legalna-rabota-s-dogovor-po-cheshkoto-zakonodatelstvo

1TB
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1TB, Western Digital WDBTYH0010BCG, USB 3.0, Up to 5 Gb/s
http://obiavidnes.com/obiava/91032/1tb-western-digital-wdbtyh0010bcg-usb-30-up-to-5-gbs

1TB
1TB, Western Digital WDBTYH0010BSL, USB 3.0, Up to 5 Gb/s
http://obiavidnes.com/obiava/91031/1tb-western-digital-wdbtyh0010bsl-usb-30-up-to-5-gbs

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/91030/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
Работите си от вкъщи! Нямате шеф на главата! Вие сте си шеф! Минимална работа на ден от 30 минути!
Работите повече - печелите повече! Лесно е! За повече информация, влезте в сайта: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/91029/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Български език за чужденци
Езикова школа АБИЛИТИ предлага индивидуално и групово обучение по български език за чужденци с работни езици :
- английски
-френски
-немски
- руски ,
Обучението обхваща всички нива – от начално (А1) до експертно( С2) .
Ако имате бизнес в България , купили сте си имот или просто сте решили да живеете тук , наложително е да говорите
български във вашите ежедневни контакти .
В учебния процес вие не само ще учите български , но и ще се запознаете с бита и обичаите , особеностите и
народопсихологията на българите . Ще придобиете представа за общественото , културното , икономическото и
историческото развитие на България – всичко това е с цел да се постигне максимален комфорт за по- добра и бърза
адаптация в новата чуждо езикова среда .
Школа Абилити предлага собствена учебна система , която се предоставя безплатно на курсистите .
Методиката , която предлагаме е актуална и съвременна . Тя е базирана на комуникативния подход и логическото
усвояване на необходимия лексикално – граматически и фонетичен материал . На курсистите се предоставя комплексно :
• Грамматика
• Фонетика
• Разговор
• Четене
• Слушане
При индивидуалното обучение методиката е съобразена с индивидуалните потребности , особености и професия на
курсиста . То се провежда в удобно за курсиста време , както и има вариант за посещения на преподавател във вашия
офис .
Школа Абилити предлага няколко програми за изучаване на български език от чужденци .
• общ курс по български
• бизнес курс
• разговорен курс за усъвършенстване на езиковите умения .
Продължителността на обучение за всяко ниво е 30 учебни часа / 15 академични / . два пъти в седмицата – 2 месеца .
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Цената на академичен час / два учебни / е 20 лева.
При завършване на всяко ниво , се издава удостоверение , в което са посочени броят часове и нивото на езикова
компетентност на всеки курсист .
Всички учебни материали са включени в цената .
За повече информация :
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/91028/bylgarski-ezik-za-chujdenci

Бизнес английски- ПЪРВО ниво
Езикова школа Абилити организира обучение по бизнес английски - ПЪРВО ниво – индивидуално и в малки групи .
Часовете са съобразени със свободното време на курсистите . Занятията се провеждат по системата Market Leader –
Elementary .
Цена 250 лв.Продължителност -50 учебни часа. В цената не е включена цената на учебника .
Предлагаме квалифицирани препсдаватели , аудио и видео уроци.
За повече информация :
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/91027/biznes-angliyski--pyrvo-nivo

Френски език - Индивидуално обучение
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуално обучение по Френски език в удобно за Вас време. Предлагаме
посещения и в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи , като се използват и допълнителни
материали, съобразени с нуждите на обучаващите се. Предлагаме различни отстъпки и възможност за разсрочено
плащане.
Цена 10 лева на учебен час
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/91026/frenski-ezik---individualno-obuchenie

Английски език - Индивидуално обучение и в малки групи
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуално обучение по Английски език в удобно за Вас време. Предлагаме
посещения в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и допълнителни
материали, съобразени с нуждите на обучаващите се. Предлагаме различни отстъпки и възможност за разсрочено
плащане.
Ние предлагаме работа mо водещи учебни системи :
-общ английски – New Headway – всички нива
-общ английски с интерактивна насоченост – Cutting Edge – всички нива
- бизнес атглийски – Market leader – всички нива
-подготовка за сертификат
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- подготовка за кандидат-студентски изпит
-разговорен английски – системите на Oxford University
Цена 10 лева на учебен час
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/91025/angliyski-ezik---individualno-obuchenie-i-v-malki-grupi

10.1" (25.65 cm) Acer Iconia A3-A20-K87F
10.1" (25.65 cm) Acer Iconia A3-A20-K87F, черен, четириядрен Cortex A7 1.3 GHz, 1GB RAM, 16GB Flash памет, Android 4.4
(KitKat), BLACK
http://obiavidnes.com/obiava/91024/101-2565-cm-acer-iconia-a3-a20-k87f

Топлеща картина с инфрачервено нагряване
Топлеща картина с инфрачервено нагряване
Отопляващата картина се включва директно в контакта и започва да затопля цялата стая, като запазва въздуха чист
и свеж.
Работната температура на повърхността е между 55 и 65 градуса. Една инфрачервена картина може да отоплява
стаи с площ до 14 кв.м.
Всички модели са с термозащита от прегряване
Предимства на отоплителната картина и излъчваната от нея инфрачервена топлина:
• Не загрява въздуха (при студен въздух съдържанието на кислород е по-високо)
• Не вдига прах (защото не завихря въздуха)
• Не пуши (не е необходим комин)
• Безшумно действие (без вентилатори)
• Лечебно действие (инфрачервената топлина помага при: високо кръвно налягане - подобряват кръвообращението и го
стабилизират;
болки в гърба; хронични болки в мускулите; шипове; бронхити; тонзилити; астма; простудни заболявания;
отслабване и изтощение на организма; възпаление на уши, нос, гърло; артрит, радикулит, ревматизъм, дископатии,
шипове;
облекчават работата на бъбреците; стрес; намаляват целулита -инфрачервената кабина е важно допълнение към всяка
антицелулитна програма)
• Икономична: 400 W ( около 0.10 лв. на час)
Тегло 700 гр Размери 100 / 57 см
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/91023/topleshta-kartina-s-infracherveno-nagryavane

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 :
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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 .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 .Телефон за контакт: 0896598261 087731392
http://obiavidnes.com/obiava/91022/rabota-v-chehiya

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
http://obiavidnes.com/obiava/91021/nayser-dayser-kuhnensko-rende---pomoshtnik-na-vsyaka-domakinya

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/.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
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www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/91020/elektricheska-podochistachka-twister-sweeper

Вибро плейт/Пауър плейт Фитнес уред от ново поколение
Вибро плейт/Пауър плейт Фитнес уред от ново поколение
10 минутна тренировка с ”ВИБРО ПЛЕЙТ”, замества едночасово "блъскане” по различните уреди във фитнес залите !
Това е един специален иновационен метод за тренировка – ”Whole body vibration”, който се базира на дългогодишни
международни клинични изследвания и има много широко поле на приложение
в областта на здравето, спорта и фитнеса.Той се състои в използването на бързи ритмични вибрации, които
предизвикват силни мускулни контракции,
тренирайки цялото тяло и и водещи до бързи резултати.
А те са впечатляващи и се проявяват още през първата седмица на използуване на уреда- увеличава се мускулната сила и
гъвкавост, усъвършенства се формата на тялото и мускулатурата,
намалява се подкожната мастна тъкан на местата с големи натрупва- ния,
премахва се целулита ,увеличава се виталността на организма, постига се хормонално равновесие, създава се чувсво на
телесно и психическо благосъстояние, премахва се стреса и напрежението,
повишава се метаболизма и се постига цялостно подмладяване на организма.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
http://obiavidnes.com/obiava/91019/vibro-pleytpauyr-pleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

Водоустойчив шперплат за кофраж и ОСБ плоскости - директен вносител - www.shperplat.com
http://obiavidnes.com/obiava/91018/vodoustoychiv-shperplat-za-kofraj-i-osb-ploskosti---direkten-vnositel---wwwshperp

Водоустойчив шперплат за кофраж и ОСБ плоскости - директен вносител - www.shperplat.com
http://obiavidnes.com/obiava/91017/vodoustoychiv-shperplat-za-kofraj-i-osb-ploskosti---direkten-vnositel---wwwshperp

Водоустойчив шперплат за кофраж и ОСБ плоскости - директен вносител - www.shperplat.com
http://obiavidnes.com/obiava/91016/vodoustoychiv-shperplat-za-kofraj-i-osb-ploskosti---direkten-vnositel---wwwshperp

Водоустойчив шперплат за кофраж и ОСБ плоскости - директен вносител - www.shperplat.com
http://obiavidnes.com/obiava/91015/vodoustoychiv-shperplat-za-kofraj-i-osb-ploskosti---direkten-vnositel---wwwshperp

Водоустойчив шперплат за кофраж и ОСБ плоскости - директен вносител - www.shperplat.com
http://obiavidnes.com/obiava/91014/vodoustoychiv-shperplat-za-kofraj-i-osb-ploskosti---direkten-vnositel---wwwshperp

7 клас - БЕЛ и Математика
Курсове и индивидуални уроци по БЕЛ и Математика за седмокласници. Безплатно първо занятие; готови учебни
материали, включени в цената; преподаване на целия учебен материал и регулярно изпитване; интензивен тренинг за
решаване на тестове и писане на преразказ/ разписване на задачи. 5 пробни изпита по предмет; удобни офиси в центъра
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на София; гъвкав график за посещение; разумна цена и разсрочено плащане. Помощ за попълване на документи.
Изпитаният начин детето Ви да учи в елитна гимназия в София! Обадете се веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/91013/7-klas---bel-i--matematika

6 клас - курсове и индивидуални уроци
Курсове и индивидуални уроци по БЕЛ и Математика за ученици в 6 клас.
Безплатно първо занятие; готови учебни материали, включени в цената; преподаване на целия учебен материал и
регулярно изпитване; интензивен тренинг за решаване на тестове и писане на преразказ/ разписване на задачи.
Гарантирано повишаване на успеха в училище и подготовка за матурите в 7 клас! Удобни офиси в центъра на София;
гъвкав график за посещение; разумна цена и разсрочено плащане. Изпитаният начин детето Ви да учи в елитна гимназия
в София! Обадете се веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/91012/6-klas---kursove-i-individualni-uroci

Матура по всички предмети
Курсове и индивидуални уроци за МАТУРА по:
- БЕЛ;
- История;
- Философия:
- Английски език;
- Немски език;
- Испански език;
- География;
- Математика;
- Химия;
- Биология.
Целогодишна подготовка за ученици в 11 и 12 клас; безплатно първо занятие; готови учебни материали, включени в
цената; преподаване на целия учебен материал и регулярно изпитване; 5 пробни изпита по предмет; удобни офиси в
центъра на София; гъвкав график за посещение; разумна цена и разсрочено плащане. Помощ за попълване на документи.
Изпитаният начин да получите отлична оценка на матурите! Обадете се веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/91011/matura-po-vsichki-predmeti

Кандидат-студенти - курсове и уроци
Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти по:
- БЕЛ;
- История;
- Философия;
- Английски език;
- Немски език;
- Испански език;
- География;
- Математика;
- Химия;
- Биология.
Целогодишна подготовка за ученици в 11 и 12 клас; безплатно първо занятие; готови учебни материали, включени в
цената; преподаване на целия учебен материал и регулярно изпитване; 5 пробни изпита по предмет; удобни офиси в
центъра на София; гъвкав график за посещение; разумна цена и разсрочено плащане. Помощ за попълване на документи.
Изпитаният начин да получите отлична оценка на матурите! Обадете се веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/91010/kandidat-studenti---kursove-i-uroci

8" (20.32 cm) Acer Iconia B1-810 (NT.L7DEE.005)
8" (20.32 cm) Acer Iconia B1-810 (NT.L7DEE.005), черен, четириядрен Intel Atom Z3735G 1.83 GHz, 1GB RAM, 16GB Flash
памет (+microSD слот), Android KitKat 4.4, 0.360kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/91009/8-2032-cm-acer-iconia-b1-810-ntl7dee005
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Терморегулатор за терариуми,аквариуми,хладилници,инкубатори.
Терморегулатор за терариуми, аквариуми, хладилници, инкубатори и други уреди които се нуждаят от прецизно
регулиране на температурата. с много прецизно измерване и контрол на температурата. Точността на измерване е до 0.
5 градуса отклонение, точността на контрол е 0. 1 градус. Терморегулатора е предназначен за вграждане в панел, но
спокойно може да се използва и без да се вгражда.
Модула е с мигновено опреснение на сензора, което означава че в реално време измерва температурата и променя
показанията си веднага, гарантирайки точност при контрол на температурата. Възможността за донастройка на
сензора и хистерезиса го правят идеални за терариуми и инкубатори, където температурата трябва да е точна.
Регулатора има вградена аларма, която сигнализира при много висока или много ниска температура, при определени от
Вас граници.
Възможности:
Възможност за контрол на отопление или охлаждане (задава се от менюто)
Калибрация на сензора за температурата, за по - точно измерване.
Функция за отложен старт.
Горна и долна граница на температурата (задаване на граници за настройка на регулация)
Хистерезис на температура за контрол (+/ - градуси позволено отклонение от желаната температура)
Памет на настройки (при изключване запазва всички настройки)
Аларма при критични граници на температурата, зададени от потребителя

Характеристики:
Температура на измерване: - 9. 9
http://obiavidnes.com/obiava/91008/termoregulator-za-terariumiakvariumihladilniciinkubatori

Предлагаме Инкубатори за всякакав вид яйца
Инкубатори полуавтоматични и автоматични тип люлка за 18яйца,35яйца,55яйца,75яйца,100яйца и 150яйца. Поемаме
гаранция за своите инкубатори за един сезон.Начина за употреба е лесен дори за начинаещти клиенти.Инкубаторите са
предназначени за домашна употреба.На люлката няма гнезда поради това може да се слагат всяакакъв вид яйца.
Tемпературата се регулира с електронен термоконтролер с цифров дисплей с точност до 0.01градуса.Възможност за
доставка с куриер до всяка точка на страната.Заповядайте на сайта ни за да разгледате предлаганите ни продукти.За
връзка с нас - 0988886086.
www.maksmoris.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/91007/predlagame-inkubatori-za-vsyakakav-vid-yayca

7" (17.78 cm) Asus MeMO Pad 7 (ME572C-1A028A)
7" (17.78 cm) Asus MeMO Pad 7 (ME572C-1A028A), черен, четириядрен Intel Atom™ Z3560 1.83 GHz, 2GB RAM, 16GB Flash
памет (+ micro SDXC слот), Android 4.4, 269g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/91006/7-1778-cm-asus-memo-pad-7-me572c-1a028a

Юридическо Съдействие за Прехвърляне на Фирми със Задължения - "ИЗКУПУВАНЕ" +
ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 Час !
Адвокатска кантора Търговско Право : ПОКУПКО - ПРОДАЖБА 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 - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
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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 - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само
ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
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 !
ТЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО :
Кантората има сериозен опит по извършване на цялостната необходима регистрация на различни правни субекти –
съдебни регистрации на еднолични търговци и дружества, клонове и пр. и всички последващи и изискуеми според
българското законодателство регистрации в различни институции – данъчни, Национален осигурителен институт,
Национален статистически институт и др.
Регистрира промени в статута на търговските субекти, преобразуване и реорганизация, придобиване на дялове и пр.
Кантората предлага абонаментно обслужване на на корпоративни клиенти и физически лица, вкл. и търговски
дружества с чуждестранно участие.
Изготвя различни търговски договори и осъщствява процесулано представителство по търговски дела.
Кантората е специализирана във воденето на дела в областта на вещно, облигационно, семейно и наследствено право,
бракоразводни и делбени дела, осиновявания, обезщетяване и реализиране на права при непозволено увреждане,
реализиране на договорна и регресна отговорност, съдебно и извънсъдебно разваляне на договори.
В областта на административното право кантората съдейства на своите клиенти при обжалване на административни
актове и отказите за тяхното издаване, обжалване на наказателни постановления и други.

НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
Е. Сандов
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
www.kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/91005/yuridichesko-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi-sys-zadyljeniya---izkupuvane--os

Традиционно строителство от Ейприл Строй
Строителна фирма “Ейприл Строй” изгражда жилищни и промишлени обекти по строителна система за едроплощен
кофраж. Разполага със собствен кулокран.
http://obiavidnes.com/obiava/91004/tradicionno-stroitelstvo-ot-eypril-stroy
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ТЪРГОВСКО
ПРАВО
"ИЗКУПУВАМЕ"
ФИРМИ
СЪС
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

+

Адвокатска кантора Търговско Право : ПОКУПКО - ПРОДАЖБА 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 - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
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 - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само
ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
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 !
ТЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО :
Кантората има сериозен опит по извършване на цялостната необходима регистрация на различни правни субекти –
съдебни регистрации на еднолични търговци и дружества, клонове и пр. и всички последващи и изискуеми според
българското законодателство регистрации в различни институции – данъчни, Национален осигурителен институт,
Национален статистически институт и др.
Регистрира промени в статута на търговските субекти, преобразуване и реорганизация, придобиване на дялове и пр.
Кантората предлага абонаментно обслужване на на корпоративни клиенти и физически лица, вкл. и търговски
дружества с чуждестранно участие.
Изготвя различни търговски договори и осъщствява процесулано представителство по търговски дела.
Кантората е специализирана във воденето на дела в областта на вещно, облигационно, семейно и наследствено право,
бракоразводни и делбени дела, осиновявания, обезщетяване и реализиране на права при непозволено увреждане,
реализиране на договорна и регресна отговорност, съдебно и извънсъдебно разваляне на договори.
В областта на административното право кантората съдейства на своите клиенти при обжалване на административни
актове и отказите за тяхното издаване, обжалване на наказателни постановления и други.

НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
Е. Сандов
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+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
www.kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/91003/tyrgovsko-pravo---izkupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarna

7" (17.78 cm) Asus MeMO Pad 7 (ME572CL-1A037A)
7" (17.78 cm) Asus MeMO Pad 7 (ME572CL-1A037A), 3G, черен, четириядрен Intel Atom™ Z3560 1.83 GHz, 2GB RAM, 16GB
Flash памет (+ micro SDXC слот), Android 4.4, 269g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/91002/7-1778-cm-asus-memo-pad-7-me572cl-1a037a

8" (20.32 cm) Asus MeMO Pad 8 (ME581C-1B017A)
8" (20.32 cm) Asus MeMO Pad 8 (ME581C-1B017A), бял, четириядрен Intel Atom™ Z3560 1.83 GHz, 2GB RAM, 16GB Flash
памет (+ micro SDXC слот), Android 4.4, 290g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/91001/8-2032-cm-asus-memo-pad-8-me581c-1b017a

8" (20.32 cm) Asus MeMO Pad 8 (ME581C-1D012A)
8" (20.32 cm) Asus MeMO Pad 8 (ME581C-1D012A), син, четириядрен Intel Atom™ Z3560 1.83 GHz, 2GB RAM, 16GB Flash
памет (+ micro SDXC слот), Android 4.4, 290g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/91000/8-2032-cm-asus-memo-pad-8-me581c-1d012a

Cisco AIR-CT2504-5-K9
Cisco AIR-CT2504-5-K9, 2500 Series Wireless Controller for up to 5 Cisco access points
http://obiavidnes.com/obiava/90999/cisco-air-ct2504-5-k9

TP-Link Archer T2U
TP-Link Archer T2U, AC600 Wireless Dual Band USB Adapter
http://obiavidnes.com/obiava/90998/tp-link-archer-t2u

TP-Link CPE510
TP-Link CPE510, 5GHz 300Mbps 13dBi Outdoor CPE
http://obiavidnes.com/obiava/90997/tp-link-cpe510

Commax CAV-72BE
Commax CAV-72BE, цветен видеодомофон, до 4 камери, TFT, 7"
http://obiavidnes.com/obiava/90996/commax-cav-72be

Wolfenstein: The New Order
Wolfenstein: The New Order, за XBOX360
http://obiavidnes.com/obiava/90995/wolfenstein-the-new-order

Devil May Cry 4
Devil May Cry 4, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/90994/devil-may-cry-4

Lords Of The Fallen Collectors Edition
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Lords Of The Fallen Collectors Edition, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/90993/lords-of-the-fallen-collectors-edition

Dirt 3
Dirt 3, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/90992/dirt-3

Escape Dead Island
Escape Dead Island, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/90991/escape-dead-island

Маса за лаптоп с вграден охладител E-table
Маса за лаптоп с вграден охладител E-table
Сгъваема маса за лаптоп с вграден охладител E-table!.Масата е малка , удобна, лека,преносима и може да се използува в
леглото, на двора, на терасата, в парка, ... там където Вие изберете!
Там където вие почивате.Разгледайте видео клипа в интернет магазина.
Характеристики:
Съвместима с всеки модел лаптоп;
Размери в сгънато положение: 285х316х36 мм;
Височина от 200 до 310 мм - регулируеми крака;
Размери на плота: 560x316 мм;
Подложка за мишка;
Поставка за чаша, химикал или молив;
2 вентилатора;
USB кабел/ конектор
Тегло: 1.5 кг;
Поддържано тегло: 25 кг.
Описание:
Лека, сгъваема и се инсталира за секунди.
Здрава и стабилна.
Голяма работна площ.
Възможност за регулиране наклона на поставката за лаптоп, за максимално удобство при работа.
Специален дизайн, предпазващ от прегряване на лаптопа с вградени вентилатори.
Поставка за чаша, химикал или молив.
Цена 29лв.
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/90990/masa-za-laptop-s-vgraden-ohladitel-e-table

Инфрачервен Килим "Килимче"-загряваща стелка
Инфрачервен Килим "Килимче"-загряваща стелка
Искате ли да имате топли крака докато гледате телевизия или пишете,четете,бродирате и не е необходимо да топлите
цялото тяло-тогава ще ви предложим нашата затопляща стелка,топла приятна,удобна и икономична
Имате студен под и Ви мръзнат краката, сложете Инфрачервен Килим "Килимче"-стелка и след 5 минути ще усетите
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разликата!
Можете да я използувате и като топло легло за вашите любимци/коте,куче/
Цена 50лв
Нагрява до 42 градуса.
Консумация: 45 W/час
Размер: 36 х 56 см.
230V; IP 21; 0.6 kg
Произведено в България
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/90989/infracherven-kilim-kilimche-zagryavashta-stelka

Sacred 3 First Edition
Sacred 3 First Edition, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/90988/sacred-3-first-edition

Battlefield 4 Premium Edition
Battlefield 4 Premium Edition, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/90987/battlefield-4-premium-edition

Люпилни за люпене на яйца
Инкубатори полуавтоматични и автоматични тип люлка за 18яйца,35яйца,55яйца,75яйца,100яйца и 150яйца. Поемаме
гаранция за своите инкубатори за един сезон.Начина за употреба е лесен дори за начинаещти клиенти.Инкубаторите са
предназначени за домашна употреба.На люлката няма гнезда поради това може да се слагат всяакакъв вид яйца.
Tемпературата се регулира с електронен термоконтролер с цифров дисплей с точност до 0.01градуса.Възможност за
доставка с куриер до всяка точка на страната.Заповядайте на сайта ни за да разгледате предлаганите ни продукти.За
връзка с нас - 0988886086.
www.maksmoris.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/90986/lyupilni-za-lyupene-na-yayca

Люпилни за люпене на яйца
Инкубатори полуавтоматични и автоматични тип люлка за 18яйца,35яйца,55яйца,75яйца,100яйца и 150яйца. Поемаме
гаранция за своите инкубатори за един сезон.Начина за употреба е лесен дори за начинаещти клиенти.Инкубаторите са
предназначени за домашна употреба.На люлката няма гнезда поради това може да се слагат всяакакъв вид яйца.
Tемпературата се регулира с електронен термоконтролер с цифров дисплей с точност до 0.01градуса.Възможност за
доставка с куриер до всяка точка на страната.Заповядайте на сайта ни за да разгледате предлаганите ни продукти.За
връзка с нас - 0988886086.
www.maksmoris.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/90985/lyupilni-za-lyupene-na-yayca

FIFA 15 - 2200 FIFA Points
FIFA 15 - 2200 FIFA Points, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/90984/fifa-15---2200-fifa-points
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Madden NFL 25
Madden NFL 25, за PlayStation 4
http://obiavidnes.com/obiava/90983/madden-nfl-25

SimCity: Cities of Tomorrow
SimCity: Cities of Tomorrow, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/90982/simcity-cities-of-tomorrow

Технически преводи
Преводаческа агенция НОВ ВЕК извършва високо специализирани преводи за корпоративни и частни клиенти. Работим с
висококвалифицирани и опитни преводачи от и на 35 езика. Предлагаме на своите клиенти преводи на финансови отчети,
технически предложения, сертификати за качество, технически спецификации, каталози, тръжна документация и пр.
Нашите услуги включват заверки 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: 0895 60 71 50; 02 49 756
Имейл:sofia@nov-vek.org
Уебсайт:www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/90981/tehnicheski-prevodi

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,завод
за
авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,бирена
фабрика.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 само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/90980/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva--rabotim-bez-posrednici-i-komision-v-byl

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,завод
за
авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,бирена
фабрика.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 само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/90979/rabota-v-chehiya----zaminavane-vednaga----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,завод
за
авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,бирена
фабрика.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
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благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ,НАСТАНЯВАНЕ.За
информация и записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/88836/sigurna-rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva---bez-komision-v-bylgariya

ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА РАБОТА В ЧЕХИЯ-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,завод
за
авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,бирена
фабрика.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 само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/90978/podbor-na-personal-za-rabota-v-chehiya-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,завод
за
авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,бирена
фабрика.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 само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/88835/chehiya-legalna-rabota-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

ЧЕХИЯ-ГАРАНТИРАНА 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,завод
за
авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,бирена
фабрика.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 само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/90977/chehiya-garantirana-rabota-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-i-posrednici-v-b

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,завод
за
авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,бирена
фабрика.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 само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/88834/predlagame-rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

ЧЕХИЯ-ВСЯКАКЪВ ВИД РАБОТА ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА - БЕЗ КОМИСИОН И
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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,завод
за
авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,бирена
фабрика.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 само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/90976/chehiya-vsyakakyv-vid-rabota-za-myjejeni-i-semeystva---bez-komision-i-posrednici-v

ЧЕХИЯ-ГАРАНТИРАНА 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,завод
за
авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,бирена
фабрика.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 само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/90975/chehiya-garantirana-rabota-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-i-posrednici-v-by

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,завод
за
авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,бирена
фабрика.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 само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/90974/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva--rabotim-bez-posrednici-i-komision-v-byl

ПРЕДЛАГАМЕ РАБОТА В ЧЕХИЯ 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,завод
за
авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,бирена
фабрика.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 само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/90973/predlagame-rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-i-posrednici--v-

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,завод
за
авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,бирена
фабрика.Строителство-всички професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с
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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 само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/90972/rabota-v-chehiya----zaminavane-vednaga----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,завод
за
авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,бирена
фабрика.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 само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/88829/sigurna-rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva---bez-komision-v-bylgariya

ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА РАБОТА В ЧЕХИЯ-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,завод
за
авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,бирена
фабрика.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 само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/87955/podbor-na-personal-za-rabota-v-chehiya-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,завод
за
авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,бирена
фабрика.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 само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/88827/chehiya-legalna-rabota-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

ЧЕХИЯ-ГАРАНТИРАНА 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,завод
за
авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,бирена
фабрика.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 само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/90971/chehiya-garantirana-rabota-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-i-posrednici-v-b
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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,завод
за
авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,бирена
фабрика.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 само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/88826/predlagame-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,завод
за
авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,бирена
фабрика.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 само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/90970/chehiya-vsyakakyv-vid-rabota-za-myjejeni-i-semeystva---bez-komision-i-posrednici-v

Pro Evolution Soccer 2015 Day 1 Edition + подарък футболна топка PES 2015
Pro Evolution Soccer 2015 Day 1 Edition + подарък футболна топка PES 2015, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/90969/pro-evolution-soccer-2015-day-1-edition--podaryk-futbolna-topka-pes-2015

ЧЕХИЯ-ГАРАНТИРАНА 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,завод
за
авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,бирена
фабрика.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 само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/90968/chehiya-garantirana-rabota-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-i-posrednici-v-by

Легализация на лични и служебни документи.
ЗАВЕРКИ и ЛЕГАЛИЗАЦИЯ на лични и официални фирмени документи във всички държавни институции и
чуждестранни посолства в Република България. Бързи и експресни преводачески услуги от и на английски, немски,
френски, руски, италиански, испански, гръцки, турски, румънски, сръбски, хърватски... и още 30 езика! Отлично качество
на конкурентни цени! Предлагаме услугата „онлайн поръчка“.
Офис:
гр. Стара Загора
бул. Патриарх Евтимий № 118, ет. 2 (до магазин „Перун“)
тел.: 042 268600
моб.: 0898 686466
е-mail: sz@nov-vek.org
www.nov-vek.org
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http://obiavidnes.com/obiava/90967/legalizaciya-na-lichni-i-slujebni-dokumenti

ЗАКОННА И СИГУРНА ПЕЧАЛБА ПО ИНТЕРНЕТ
Аз се занимавам с PTC вече 18 месеца и си докарвам по около 300$ на месец. Работата е лесна и дстъпна за всеки, който
има желание да се занимава както и достатъчно свободно време пред компютъра. Около 1 час на ден е напълно
достатъчен, за да взимате средната работна заплата в България. Това не са "лесни пари" както много лъжливи обяви в
интернет пространството гласят. За сметка на това обаче можем да сме убедени, че ще си получим парите на 100%.
Няма ограничение на това колко можем да печелим, може да взимаме по 50$ на месец, може и по 500$. На запад има
хора, които правят по над 3000 само от PTC. Ако сте заинтересовани и искате повече информация прегледайте сайта
www.partybux.ovo.bg или ни пишете на Skype име obqva10 Сложил съм и ДОКАЗАТЕЛСТВА за извършените плащания
Поздрави, Галин Кръстев :)
http://obiavidnes.com/obiava/90966/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

НАБИРАМЕ УЧАСТНИЦИ ЗА ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТ
Разнообразете живота си ако ви е скучно и висите цял ден в нета.Спечелете допълнителни приходи като участвате в
нашият мащабен проект,където ще ви научим как да печелите приходи от интернет и ще получите пълна подкрепа по
Skype от наша страна за повече информация пишете ни на Skype име obqva10 или посетете сайта ни www.partybux.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/90965/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt

СИГУРНА РАБОТА
Предлагаме ви сигурна работа по интернет небходимо ви е само 30 мин. на ден.Допълнете свободното си време и
увеличете доходите си.Работата е лесна и всеки може да се справи с лекота.Можете да работите от дома си или офиса
ви.В нашия сайт можете да намерите подробности как се плаща и всичко което ви интересува вищте в сайта ни
www.partybux.ovo.bg skype име- obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/90964/sigurna-rabota

ИДЕАЛНИЯТ НАЧИН ДА ПЕЧЕЛИТЕ ДО 30-50 ЛЕВА ДНЕВНО-ПРАВИ ПАРИ ПРЕЗ
СВОБОДНОТО СИ ВРЕМЕ от ДОМА СИ
Работите си от вкъщи! Нямате шеф на главата! Вие сте си шеф! Минимална работа на ден от 30 минути!
Работите повече - печелите повече! Лесно е! За повече информация, влезте в сайта: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/90963/idealniyat-nachin-da-pechelite-do-30-50-leva-dnevno-pravi-pari-prez-svobodnoto-si-v

Английски език – подготовка за матура
Езикова школа Абилити предлага индивидуална и в малки групи подготовка за матура по английски език . Занятията са
два пъти седмично по 4 учебни часа . Предлагаме и вариант в събота и неделя .
Подготовката включва :
- Работа върху основните умения четене с разбиране , слушане , писане и говорене
- Подготовка върху програмата за Държавен зрелостен изпит .
- Задълбочена работа в областта на граматиката , лексиката и стилистиката , както и върху практическото им
прилагане на предстоящия зрелостен изпит .
- Пробни изпити
- Оценяване и рецензии
Графикът на занятията е съобразен с времето на учениците .
Предлагаме :
Курс от 130 уч. часа
Курс от 90 уч. часа
Курс от 60 уч. часа
Индивидуален курс по индувудуакен учебен план .
Интензивността зависи от показаното от учениците на тест за входящо ниво . Тестът е безплатен и се провежда в
дните от понеделник до петък .
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ: тел.: 02/953 08 87 ; 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
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ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/90962/angliyski-ezik--podgotovka-za-matura

Naruto Shippuden: Legends - Akatsuki Rising
Naruto Shippuden: Legends - Akatsuki Rising, за PSP
http://obiavidnes.com/obiava/90961/naruto-shippuden-legends---akatsuki-rising

Български език за чужденци – корпоративно обучение
Езикова школа Абилити организира
чуждоезиково обучение по :
Български език за чужденци
гарантиращо бързо и качествено овладяване на езика .
- индивидуално и групово обучение по български език за чужденци с работни езици :
- английски
-френски
-немски
- руски
- сръбски
- хърватски
- словенски
Обучението обхваща всички нива – от начално (А1) до експертно( С2) .
В учебния процес вие не само ще учите български , но и ще се запознаете с бита и обичаите , особеностите и
народопсихологията на българите . Ще придобиете представа за общественото , културното , икономическото и
историческото развитие на България – всичко това е с цел да се постигне максимален комфорт за по- добра и бърза
адаптация в новата чуждо езикова среда .
Школа Абилити предлага собствена учебна система . Методиката , която предлагаме е актуална и съвременна . Тя е
базирана на комуникативния подход и логическото усвояване на необходимия лексикално – граматически и фонетичен
материал . На курсистите се предоставя комплексно :
• Грамматика
• Фонетика
• Разговор
• Четене
• Слушане
.
Школа Абилити предлага няколко програми за изучаване на български език от чужденци .
• общ курс по български
• бизнес курс
• разговорен курс за усъвършенстване на езиковите умения .
При завършване на всяко ниво , се издава удостоверение , в което са посочени броят часове и нивото на езикова
компетентност на всеки курсист .
Всички учебни материали са включени в цената .
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
*Забележка: Предлагаме езиково обучение и по английски ,немски , френски , руски , сръбски , хърватски , словенски ,.
*Забележка: Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
- Индивидуално обучение в офиса,
- Фирмено обучение във Вашия офис.
- Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ:
Тел: 02/953 08 87 ; 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
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Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/90960/bylgarski-ezik-za-chujdenci--korporativno-obuchenie

Френски език първо ниво- за начинаещи
Езикова школа АБИЛИТИ организира обучение по Френски език първо ниво- за начинаещи индивидуално и в малки групи..
График на занятията : стобразно времето ба курсистите
В учебния план са включени аудио и видео уроци.
Продължителност :30 учебни часа – два месеца
Цена 210 лева В посоченага цена за курса са включени учебните материали .
Учебна система – Campus 1
Предлагаме работа в малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
Възможност за разсрочено плащане и различни видове отстъпки.
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
GSM 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/90959/frenski-ezik-pyrvo-nivo--za-nachinaeshti

Английски език - корпоративно обучение
Езикова школа Абилити организира
чуждоезиково обучение по :
Английски
гарантиращо бързо и качествено овладяване чуждия език .
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
обучението обхваща :
- всички нива – общ английски от Elementary до Advanced по 50 учебни часа за всяко ниво .
Занятията се провеждат два пъти седмично по два или три учебни часа , в зависимост от създадения учебен план-график
.
- Бизнес английски - всички нива - по 50 учебни часа за всяко ниво
- Разговорни езикови курсове за поддържане на постигнатата езикова компетентност.
Подготовка за изпити IELTS , TOEFL ,FCE
*Забележка: Предлагаме езиково обучение и по немски , френски , руски , сръбски , хърватски , словенски , български език
за чужденци .
*Забележка: Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
Предлагаме и пакетна цена за корпоративни клиенти , в която влиза цената на учебните материали .
След завършване на ниво, курсистите полагат тест и получават сертификат .
Индивидуално обучение в офиса,
Фирмено обучение във Вашия офис.
Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ:
Тел: 02/953 08 87 ; 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
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ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/90958/angliyski-ezik----korporativno-obuchenie

The Witcher 2: Assassins of Kings
The Witcher 2: Assassins of Kings, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/90957/the-witcher-2-assassins-of-kings

The Crew Day 1 Limited Edition - PRE-ORDER
The Crew Day 1 Limited Edition - PRE-ORDER, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/90956/the-crew-day-1-limited-edition---pre-order

Middle-Earth: Shadow of Mordor Special Edition
Middle-Earth: Shadow of Mordor Special Edition, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/90955/middle-earth-shadow-of-mordor-special-edition

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/90954/transportni-uslugi-bez-pochiven-den-prevoz-na-pokyshtnina-bagaj-mebeli-izgodni-

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/90953/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
Работите си от вкъщи! Нямате шеф на главата! Вие сте си шеф! Минимална работа на ден от 30 минути!
Работите повече - печелите повече! Лесно е! За повече информация, влезте в сайта: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/90952/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Топлеща картина с инфрачервено нагряване
Топлеща картина с инфрачервено нагряване
Отопляващата картина се включва директно в контакта и започва да затопля цялата стая, като запазва въздуха чист
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и свеж.
Работната температура на повърхността е между 55 и 65 градуса. Една инфрачервена картина може да отоплява
стаи с площ до 14 кв.м.
Всички модели са с термозащита от прегряване
Предимства на отоплителната картина и излъчваната от нея инфрачервена топлина:
• Не загрява въздуха (при студен въздух съдържанието на кислород е по-високо)
• Не вдига прах (защото не завихря въздуха)
• Не пуши (не е необходим комин)
• Безшумно действие (без вентилатори)
• Лечебно действие (инфрачервената топлина помага при: високо кръвно налягане - подобряват кръвообращението и го
стабилизират;
болки в гърба; хронични болки в мускулите; шипове; бронхити; тонзилити; астма; простудни заболявания;
отслабване и изтощение на организма; възпаление на уши, нос, гърло; артрит, радикулит, ревматизъм, дископатии,
шипове;
облекчават работата на бъбреците; стрес; намаляват целулита -инфрачервената кабина е важно допълнение към всяка
антицелулитна програма)
• Икономична: 400 W ( около 0.10 лв. на час)
Тегло 700 гр Размери 100 / 57 см
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/90951/topleshta-kartina-s-infracherveno-nagryavane

Дарсонвал за почистване на кожата
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
http://obiavidnes.com/obiava/90950/darsonval-za-pochistvane-na-kojata
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The Wolf Among Us
The Wolf Among Us, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/90949/the-wolf-among-us

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 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/90948/masajna-kushetka-msg-pro-2

Терапевтичен апарат за повлияване дископатии
Терапевтичен апарат за повлияване дископатии
Терапевтичен апарат за физиотерапевтично лечение на болки в гърба,
дискова херния - ДИСКОПАТИЯ , ошипяване на гръбнака, деформации на гръбначните дискове, дископатии !!!
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Уред за терапия на кръста и гръбначния стълб .
Уредът за терапия на кръста и гръбначния стълб е от най – ново поколение терапевтични устройства и е плод на
дългогодишни тестове и проучвания.
Той събира в себе си пет различни метода за терапия (терапия за изправяне на прешлените на гръбнака и кръста , слаба и
средна по интензитет пулсова терапия, инфрачервена терапия, топлинна акупунктурна терапия и магнитна терапия) и
есна за изпълнение и може да се провежда на всяко удобно за Вас място.
ТЕРАПИЯ ЗА ИЗПРАВЯНЕ ПРЕШЛЕНИТЕ НА ГРЪБНАКА И КРЪСТА (ЛИФТИНГ) Специално проектиран съобразно
извивките на човешкото тяло,
уредът притежава уникалното свойство да влия благотворно върху състоянието на прешлените и да ги лекува от
съответните заболявания.
Когато сме легнали върху уреда, прешлените се намират в положение, което им позволява да заемат правилната си
позиция,
а това от своя страна премахва болката и чувството за схванатост и неразположение
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/90947/terapevtichen-aparat-za-povliyavane-diskopatii

Детективска Агенция Дискрет-Пловдив Пазарджик Хасково Димитровград
Детективска Агенция ДИСКРЕТ е специализирана единствено и само в областа на изневярата.
Установяване собственост на телефони автомобили и месторабота.Издирване на бивши и
настоящи адреси.Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
0888116420
discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
офис-гр София ул Христо Ботев 34 партер
http://obiavidnes.com/obiava/90946/detektivska-agenciya-diskret-plovdiv-pazardjik-haskovo-dimitrovgrad

Детективска Агенция Дискрет-Русе Шумен Велико Търново
Детективска Агенция ДИСКРЕТ е специализирана единствено и само в областа на изневярата.
Установяване собственост на телефони автомобили и месторабота.Издирване на бивши и
настоящи адреси.Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
0888116420
discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
офис-гр София ул Христо Ботев 34 партер
http://obiavidnes.com/obiava/90945/detektivska-agenciya-diskret-ruse-shumen-veliko-tyrnovo

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.
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http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
офис-гр София ул Христо Ботев 34 партер
http://obiavidnes.com/obiava/90944/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888112075-ruse-shumen-silistra-svishtov-v

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
офис-гр София ул Христо Ботев 34 партер
http://obiavidnes.com/obiava/90943/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-pazardjik-plovdiv-sliven-haskovo-yambol-

The Wolf Among Us
The Wolf Among Us, за PlayStation 3
http://obiavidnes.com/obiava/90942/the-wolf-among-us

"ИЗКУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ + ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНАТА
ОТГОВОРНОСТ за 1 Час !!!
Адвокатска кантора Търговско Право : ПОКУПКО - ПРОДАЖБА 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 - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
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 - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само
ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
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

Страница 81/121

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

30.11.2014

начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
ТЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО :
Кантората има сериозен опит по извършване на цялостната необходима регистрация на различни правни субекти –
съдебни регистрации на еднолични търговци и дружества, клонове и пр. и всички последващи и изискуеми според
българското законодателство регистрации в различни институции – данъчни, Национален осигурителен институт,
Национален статистически институт и др.
Регистрира промени в статута на търговските субекти, преобразуване и реорганизация, придобиване на дялове и пр.
Кантората предлага абонаментно обслужване на на корпоративни клиенти и физически лица, вкл. и търговски
дружества с чуждестранно участие.
Изготвя различни търговски договори и осъщствява процесулано представителство по търговски дела.
Кантората е специализирана във воденето на дела в областта на вещно, облигационно, семейно и наследствено право,
бракоразводни и делбени дела, осиновявания, обезщетяване и реализиране на права при непозволено увреждане,
реализиране на договорна и регресна отговорност, съдебно и извънсъдебно разваляне на договори.
В областта на административното право кантората съдейства на своите клиенти при обжалване на административни
актове и отказите за тяхното издаване, обжалване на наказателни постановления и други.

НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
Е. Сандов
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
www.kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/90941/izkupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarnata-otgovornost-za-

Юридическо Съдействие за Прехвърляне на Фирми със Задължения - "ИЗКУПУВАНЕ" +
ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 Час !
Адвокатска кантора Търговско Право : ПОКУПКО - ПРОДАЖБА 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 - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
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
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ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само
ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
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 !
ТЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО :
Кантората има сериозен опит по извършване на цялостната необходима регистрация на различни правни субекти –
съдебни регистрации на еднолични търговци и дружества, клонове и пр. и всички последващи и изискуеми според
българското законодателство регистрации в различни институции – данъчни, Национален осигурителен институт,
Национален статистически институт и др.
Регистрира промени в статута на търговските субекти, преобразуване и реорганизация, придобиване на дялове и пр.
Кантората предлага абонаментно обслужване на на корпоративни клиенти и физически лица, вкл. и търговски
дружества с чуждестранно участие.
Изготвя различни търговски договори и осъщствява процесулано представителство по търговски дела.
Кантората е специализирана във воденето на дела в областта на вещно, облигационно, семейно и наследствено право,
бракоразводни и делбени дела, осиновявания, обезщетяване и реализиране на права при непозволено увреждане,
реализиране на договорна и регресна отговорност, съдебно и извънсъдебно разваляне на договори.
В областта на административното право кантората съдейства на своите клиенти при обжалване на административни
актове и отказите за тяхното издаване, обжалване на наказателни постановления и други.

НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
Е. Сандов
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
www.kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/90940/yuridichesko-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi-sys-zadyljeniya---izkupuvane--os

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

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

+

Адвокатска кантора Търговско Право : ПОКУПКО - ПРОДАЖБА 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
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по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
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 - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само
ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
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 !
ТЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО :
Кантората има сериозен опит по извършване на цялостната необходима регистрация на различни правни субекти –
съдебни регистрации на еднолични търговци и дружества, клонове и пр. и всички последващи и изискуеми според
българското законодателство регистрации в различни институции – данъчни, Национален осигурителен институт,
Национален статистически институт и др.
Регистрира промени в статута на търговските субекти, преобразуване и реорганизация, придобиване на дялове и пр.
Кантората предлага абонаментно обслужване на на корпоративни клиенти и физически лица, вкл. и търговски
дружества с чуждестранно участие.
Изготвя различни търговски договори и осъщствява процесулано представителство по търговски дела.
Кантората е специализирана във воденето на дела в областта на вещно, облигационно, семейно и наследствено право,
бракоразводни и делбени дела, осиновявания, обезщетяване и реализиране на права при непозволено увреждане,
реализиране на договорна и регресна отговорност, съдебно и извънсъдебно разваляне на договори.
В областта на административното право кантората съдейства на своите клиенти при обжалване на административни
актове и отказите за тяхното издаване, обжалване на наказателни постановления и други.

НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
Е. Сандов
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
www.kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/90939/tyrgovsko-pravo---izkupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarna

The Wolf Among Us
The Wolf Among Us, за PlayStation 4
http://obiavidnes.com/obiava/90938/the-wolf-among-us
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The Wolf Among Us
The Wolf Among Us, за XBOX360
http://obiavidnes.com/obiava/90937/the-wolf-among-us

Gigabyte Mika M3
Gigabyte Mika M3, тъмно-син, GPS, поддържа 2 sim карти, 5" (12.7 cm), четириядрен MTK MT6582 1.3GHz, 1GB RAM, 8GB
памет (microSD слот), Andoid 4.4, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/90936/gigabyte-mika-m3

Ratchet & Clank: Tools of Destruction - Platinum
Ratchet & Clank: Tools of Destruction - Platinum, за PlayStation 3
http://obiavidnes.com/obiava/90821/ratchet--clank-tools-of-destruction---platinum

The Elder Scrolls V: Skyrim Legendary Edition
The Elder Scrolls V: Skyrim Legendary Edition, за PlayStation 3
http://obiavidnes.com/obiava/90820/the-elder-scrolls-v-skyrim-legendary-edition

Escape Dead Island
Escape Dead Island, за XBOX360
http://obiavidnes.com/obiava/90819/escape-dead-island

Disney Infinity 2.0: Marvel Super Heroes Starter Pack
Disney Infinity 2.0: Marvel Super Heroes Starter Pack, за PlayStation 3
http://obiavidnes.com/obiava/90818/disney-infinity-20-marvel-super-heroes-starter-pack

EA Sports Active 2
EA Sports Active 2, за PlayStation 3
http://obiavidnes.com/obiava/90817/ea-sports-active-2

Sherlock Holmes: Crimes & Punishments
Sherlock Holmes: Crimes & Punishments, за XBOX360
http://obiavidnes.com/obiava/90816/sherlock-holmes-crimes--punishments

Move Fitness
Move Fitness, за PlayStation 3
http://obiavidnes.com/obiava/90815/move-fitness

Resistance 3 Special Edition
Resistance 3 Special Edition, за PlayStation 3
http://obiavidnes.com/obiava/90814/resistance-3-special-edition

SingStar: Ultimate Party
SingStar: Ultimate Party, за PlayStation 3
http://obiavidnes.com/obiava/90813/singstar-ultimate-party
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Anarchy Reigns
Anarchy Reigns, за XBOX360
http://obiavidnes.com/obiava/90808/anarchy-reigns

Plants vs. Zombies Garden Warfare
Plants vs. Zombies Garden Warfare, за XBOX360
http://obiavidnes.com/obiava/90806/plants-vs-zombies-garden-warfare

Ultimate Action Triple Pack
Ultimate Action Triple Pack, за XBOX360
http://obiavidnes.com/obiava/90805/ultimate-action-triple-pack

Д
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/90935/detektivska-agenciya-foks-blagoevgradpetrichsandanskibansko

Инкубатори за люпене на яйца
Предлагаме инкубатори за люпене на яйца
на изгодни цени
inkubatorbg@abv.bg
0888291498
Skype - krasi0012
www.inkubatorbg.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/90934/inkubatori-za-lyupene-na-yayca

Ultimate Stealth Triple Pack
Ultimate Stealth Triple Pack, за XBOX360
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http://obiavidnes.com/obiava/90804/ultimate-stealth-triple-pack

Опашки за коса
Предлагаме голямо разнообразие на опашки за коса – естествени, изкуствени и смесени. Всички опашки са с много високо
качество, директен внос и на изключително ниски цени. Опашките са с дължина 60 см., теглото на изкуствените е 180
гр., а на естествените и смесените – 110 гр. Цветовете, които предлагаме са: светло рус, тъмно рус, кестеняв, тъмно
кестеняв, черен и много други. Изключително лесни са за поставяне. Предлагаме доставка в цялата страна с куриерска
фирма ЕКОНТ и с опцията „плати след отваряне”. За повече информация и поръчки тел: 0892 077 074 http://оpashki.com
http://obiavidnes.com/obiava/90933/opashki-za-kosa

ЧЕХИЯ ПОСТОЯННА РАБОТА С ДОГОВОР ПО ЧЕШКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
БЕЗ ТАКСИ В БЪЛГАРИЯ С ДОГОВОР ПО ЧЕШКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО. ЧЕХИЯ-жени,мъже,семейства за
заводи,цехове,фабрики,складове,европалети,бирена фабрика,шоколадова фабрика,печатница,пекарна,пералня,завод за
авточасти,цех за пакетиране на кайма,цех за млечни продукти,цех за боядисване на джанти,цех за пластмасови
бутилки,цех за ламинат,склад за хранителни продукти,склад за плодове,склад за перилни препарати и много други позиции
ТД,осигуровки,заплата 650-750 евро.Строители всички специалности и общи работници,заварчици СО2,аргон и други
работни места заплата 800-1200 евро,ТД,осигуровки.За всички работни места седмичен аванс 1000 крони,еквивалент на
40 евро. Работи се с договор и стажа се признава в България.Език не е задължителен.Подсигурени квартири.
Гарантирано посрещане,настаняване,започване на работа,получаване на възнаграждението. За контакти работни дни
от 9 до 16 ч.на тел- 0886090826
http://obiavidnes.com/obiava/90932/chehiya-postoyanna-rabota-s-dogovor-po-cheshkoto-zakonodatelstvo

Бързи преводи, легализация на документи
БЪРЗИ преводачески услуги от и на английски, немски, френски, руски, италиански, испански, гръцки, турски, румънски,
сръбски, хърватски... и още 30 езика! Заверки и ЛЕГАЛИЗАЦИЯ на дипломи, академични справки, нотариални актове,
удостоверения от НАП и НОИ, медицински документи, свидетелства за съдимост, съдебни решения и други във всички
държавни институции и чуждестранни посолства в Република България. Отлично качество на конкурентни цени!
гр. София, бул. Васил Левски 1Б
тел: 02 49 00 756
моб.тел.: 0895 60 71 50
E - mail: sofia@nov-vek.org
Уеб страница: www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/90931/byrzi-prevodi-legalizaciya-na-dokumenti

Курсове за шести клас на Родина
Подготвителни курсове и уроци за 6 клас от Родина!
РОДИНА – България организира курсове за подготовка на шестокласници.
Изберете курсовете за 6 клас на Родина:
• Български език и Литература (БЕЛ)
• Математика
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (два предмета)
• І вноска: 395 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 395 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 395 лв. – до 20 февруари
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Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/90930/kursove-za-shesti-klas-na-rodina

Курсове за седми клас на Родина
Подготвителни курсове и уроци за кандидатстване след 7 клас от Родина!
РОДИНА – България организира курсове за подготовка на седмокласници.
Изберете курсовете за 7 клас на Родина:
• Български език и Литература (БЕЛ)
• Математика
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди изпитите след 7 клас.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (два предмета)
• І вноска: 395 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 395 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 395 лв. – до 20 февруари
Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/90929/kursove-za-sedmi-klas-na-rodina

Подготовка за матура на Родина!
Подготвителни курсове и уроци за МАТУРА от Родина!
РОДИНА – България организира курсове за подготовка за матура.
Изберете курсовете за матура на Родина:
• Български език и Литература
• Математика
• География
• История
• Биология
• Химия
• Английски език
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
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НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди МАТУРИТЕ.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (стандартни предмети)
• І вноска: 285 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 285 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 285 лв. – до 20 февруари
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (Химия, Биология, Английски език)
• І вноска: 310 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 310 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 310 лв. – до 20 февруари
Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/90928/podgotovka-za-matura-na-rodina

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

http://obiavidnes.com/obiava/90927/kursove-za-kandidat-studenti-na-rodina

Saint's Row: The Third - Platinum Pack
Saint's Row: The Third - Platinum Pack, за PlayStation 3
http://obiavidnes.com/obiava/90802/saints-row-the-third---platinum-pack

Бързи преводи на достъпна цена.
Професионален ПРЕВОД и ЛЕГАЛИЗАЦИЯ - устни и писмени преводи на над 30 езика. Предлагаме услугата „онлайн
поръчка“. Апостил. Заклети преводачи. Доверете ни се и ние ще Ви предложим най-подходящите решения за Вашите
индивидуални езикови потребности. Отлично качество на конкурентни цени! Предлагаме услугата „онлайн поръчка“.
гр. Стара Загора
бул. Патриарх Евтимий № 118, ет. 2 (до магазин „Перун“)
тел.: 042 268600
моб.: 0898 686466
е-mail: sz@nov-vek.org
www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/90926/byrzi-prevodi-na-dostypna-cena

КОМПЮТЪРНИ КУРСОВЕ в Център Максима - Стара Загора!
ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА МАКСИМА – Стара Загора, предлага на своите клиенти отлично компютърно
обучение по:
Компютърна грамотност
I ниво – начинаещи - (WINDOWS, INTERNET, WORD, EXCEL);
II ниво – напреднали - (WINDOWS, INTERNET, WORD, EXCEL, POWERPOINT, ACCESS);
Компютърен машинопис.
Специализирани курсове за над 20 компютърни програми:
AUTOCAD, SOLIDWORKS;
PHOTOSHOP, CORELDRAW;
IN DESIGN, ILLUSTRATOR,
WEB DESIGN
3D STUDIO MAX и други.
В рамките на 30-50 учебни часа ще изградите необходимите качества да се справяте безпроблемно с основни или
специализирани компютърни програми.
Едно от нашите преимущества е, че Ви обучаваме в МАЛКИ ГРУПИ /4 - 5 човека/, в удобно за вас време – сутрешни,
дневни, вечерни и съботно-неделни занятия, в съвременна и модерна материална база. Предлагаме и индивидуално
обучение, изцяло съобразено с Вашите потребности, интензитет на обучение и ангажираност.
След положен тест в края на обучението издаваме ЛЕГИТИМНО УДОСТОВЕРЕНИЕ (лицензирано от МОН). Център за
образование и наука Максима е одобрен като доставчик за обучение по Оперативна програма ,,Аз мога повече”!
ДОСТЪПНИ ЦЕНИ И ОТСТЪПКИ за фирми и групи! Възможност за разсрочено плащане на таксата, при това без
оскъпяване!
ОТДЕЛЕТЕ ВРЕМЕ ЗА СЕБЕ СИ И СВОЯТА КВАЛИФИКАЦИЯ!
Една нова компетенция може да промени живота Ви и да отвори нови възможности пред Вас!
Проверете нашия график на web address-а ни в раздел: СТАРТИРАЩИ ГРУПИ!
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Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/
тел. 042/ 23 05 86 ; Мобилен: 0893 55 65 50
Skype: naukastz
E-mail: nauka_stz@abv.bg
Web address: http://center-maxima.com/
http://obiavidnes.com/obiava/90925/kompyutyrni-kursove-v-centyr-maksima---stara-zagora

От 27.11 - НЕМСКИ ЕЗИК /1 ниво/ в Център МАКСИМА - Стара Загора!
Немският език е западногермански език - близък до нидерландския и английския език. Броят на говорещите немски език,
надхвърля 90 милиона души. Този език е официален в Германия и Австрия и е един от основните езици, използвани в
страни като Швейцария, Лихтенщайн, Люксембург и др. Популярността и нуждата от владеенето на немски език става
все по-голяма.
ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА МАКСИМА - Стара Загора Ви предлага отлично езиково обучение по НЕМСКИ
ЕЗИК за начинаещи и напреднали:
1 ниво, А1, - начинаещи
2 ниво, А2, - средно напреднали
3 ниво, B1-B2, напреднали
Всяко ниво се провежда в рамките на 100 учебни часа.
С Вас ще работи ОПИТЕН ПРЕПОДАВАТЕЛ /филолог/ по успешната система на обучение –THEMEN AKTUELL,
най-популярната и широко използвана. Акцентът е върху комбинирано развитие на уменията за четене, писане, слушане,
диалогична и монологична реч. При устната реч се обръща особено внимание на свързването на устните изказвания в
текст, следва се постепенно увеличаване на обема и сложността на диалога или изложението по дадена тема.
Лексиката е въведена тематично, за да се усвои и затвърди в конкретна житейска ситуация. ВСИЧКИ УЧЕБНИ
МАТЕРИАЛИ СА ОСИГУРЕНИ ОТ НАС.
Едно от нашите преимущества е, че Ви обучаваме в МАЛКИ ГРУПИ /5 - 7 човека/, в удобно за вас време – сутрешни,
дневни, вечерни и съботно-неделни занятия, в съвременна и модерна материална база. Предлагаме и ИНДИВИДУАЛНО
ОБУЧЕНИЕ, изцяло съобразено с Вашите потребности, интензитет на обучение и ангажираност.
След положен тест в края на обучението издаваме ЛЕГИТИМНО УДОСТОВЕРЕНИЕ (лицензирано от МОН). Център за
образование и наука Максима е одобрен като доставчик за обучение по Оперативна програма ,,Аз мога повече”!
ДОСТЪПНИ ЦЕНИ И ОТСТЪПКИ за фирми и групи! Възможност за разсрочено плащане на таксата, при това без
оскъпяване!
ОТДЕЛЕТЕ ВРЕМЕ ЗА СЕБЕ СИ И СВОЯТА КВАЛИФИКАЦИЯ!
Един нов език може да промени живота Ви и да отвори нови възможности пред Вас!
Проверете нашия график на web address-а ни в раздел: СТАРТИРАЩИ ГРУПИ!
Заповядайте! Очакваме Ви!
Център за образование и наука МАКСИМА
Адрес: гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/
Тел. 042/ 23 05 86 ; Мобилен: 0893 55 65 50
Skype: naukastz
E-mail: nauka_stz@abv.bg
Web address: http://center-maxima.com/
http://obiavidnes.com/obiava/90924/ot-2711---nemski-ezik-1-nivo-v-centyr-maksima---stara-zagora

От 29.11 - АНГЛИЙСКИ ЕЗИК /1 ниво/ в Център МАКСИМА - Стара Загора!
ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА МАКСИМА – Стара Загора Ви дава възможност да свалите езиковата бариера,
ако все още този език е чужд за Вас, или да продължите обучението си, за да общувате свободно.
Не отлагайте! Изберете курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за начинаещи или напреднали:
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1 ниво, А1, - Elementary
2 ниво, А2, - Pre-Intermediate
3 ниво, B1-B2, - Intermediate
4 ниво, B2-C1, - Upper-Intermediate
5 ниво,C1-C2, - Advanced
Всяко ниво се провежда в рамките на 100 учебни часа.
С Вас ще работи КВАЛИФИЦИРАН И ОПИТЕН ПРЕПОДАВАТЕЛ /филолог/ по успешната система на Оксфордския
университет – NEW HEADWAY - актуална, комуникативна и бързо развиваща говорните умения. Материалът се
представя по достъпен, интересен и запомнящ се начин. Даваме Ви възможност да овладеете езика по най-добрия начин.
Целта ни е да предоставим гъвкаво и ефективно обучение, да получите последователни и трайни знания, за да се
чувствате уверени и да използвате езика в свободното си време и на работа. Всички учебни материали са осигурени от
нас / учебник, учебна тетрадка и CD /.
Обучаваме Ви в МАЛКИ ГРУПИ /5 - 7 човека/, в удобно за вас време – сутрешни, дневни, вечерни и съботно-неделни
занятия, в съвременна и модерна материална база. Предлагаме и индивидуално обучение, изцяло съобразено с Вашите
потребности, интензитет на обучение и ангажираност.
След положен тест в края на обучението издаваме ЛЕГИТИМНО УДОСТОВЕРЕНИЕ (лицензирано от МОН). Център за
образование и наука Максима е одобрен като доставчик за обучение по Оперативна програма ,,Аз мога повече”!
ДОСТЪПНИ ЦЕНИ И ОТСТЪПКИ за фирми и групи! Възможност за разсрочено плащане на таксата, без оскъпяване!
ОТДЕЛЕТЕ ВРЕМЕ ЗА СЕБЕ СИ И СВОЯТА КВАЛИФИКАЦИЯ!
Един нов език може да отвори нови възможности пред Вас и да промени живота Ви!
Проверете нашия график на web address-а ни в раздел: СТАРТИРАЩИ ГРУПИ!
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/
тел. 042/ 23 05 86 ; Мобилен: 0893 55 65 50
Skype: naukastz
E-mail: nauka_stz@abv.bg
Web address: http://center-maxima.com/
http://obiavidnes.com/obiava/90923/ot-2911---angliyski-ezik-1-nivo-v-centyr-maksima---stara-zagora

От 06.12 - ГРЪЦКИ ЕЗИК /1 ниво, А1/ в Център МАКСИМА - Стара Загора!
ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА МАКСИМА – Стара Загора Ви предлага обучение по ГРЪЦКИ ЕЗИК посредством
комуникативна и модерна методика, с разнообразна насоченост и във формата, която ви подхожда. Броят на хората,
изучаващи гръцки, расте с всяка изминала година, а техните нужди се различават, така че ние си поставяме за цел да
намерим оптималния вариант за всеки от Вас. Предлагаме Ви курсове по ГРЪЦКИ ЕЗИК за начинаещи и напреднали:
1 ниво (A1) - начинаещи;
2 ниво (А2) - средно напреднали;
3 ниво (B1 - B2) - напреднали.
В рамките на 80 учебни часа с Вас ще работи КВАЛИФИЦИРАН И ОПИТЕН ПРЕПОДАВАТЕЛ /филолог/ по успешната
система на обучение – ЕЛИНИКИ ТОРА , развиваща четирите ключови умения: за четене, слушане, писане и говорене. В
учебния процес се възпроизвеждат реални ситуации с диалози и разговор в групи, развиващи способността да се общува
свободно. ВСИЧКИ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ СА ОСИГУРЕНИ ОТ НАС / учебник, учебна тетрадка и CD /.
Едно от нашите преимущества е, че Ви обучаваме в МАЛКИ ГРУПИ (4 - 5 човека).
Избирате УДОБЕН ГРАФИК – сутрешни, дневни, вечерни и съботно-неделни занятия.
Предлагаме и ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ, изцяло съобразено с Вашите потребности, интензитет на обучение и
ангажираност.
След положен тест в края на обучението издаваме ЛЕГИТИМНО УДОСТОВЕРЕНИЕ (лицензирано от МОН) с посочено
ниво на владеене на езика по Европейската езикова рамка.
Център за образование и наука Максима е одобрен като доставчик за обучение по Оперативна програма ,,Аз мога
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повече”!
ДОСТЪПНИ ЦЕНИ И ОТСТЪПКИ за фирми и групи! Възможност за разсрочено плащане на таксата, при това без
оскъпяване!
ОТДЕЛЕТЕ ВРЕМЕ ЗА СЕБЕ СИ И СВОЯТА КВАЛИФИКАЦИЯ!
Един нов език може да промени живота Ви и да отвори нови възможности пред Вас!
Проверете нашия график на web address-а ни в раздел: СТАРТИРАЩИ ГРУПИ!
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/
тел. 042/ 23 05 86 ; Мобилен: 0893 55 65 50
Skype: naukastz
E-mail: nauka_stz@abv.bg
Web address: http://center-maxima.com/
http://obiavidnes.com/obiava/90922/ot-0612----grycki-ezik-1-nivo-a1-v-centyr-maksima---stara-zagora

Assassin's Creed: Revelations Collector Edition
Assassin's Creed: Revelations Collector Edition, за PlayStation 3
http://obiavidnes.com/obiava/90801/assassins-creed-revelations-collector-edition

Тел макара Ml 308 Lsi- 1,2 мм
Тел макара за заваряване МАГМАВЕЛД (OERLIKON ) Ml 308 Lsi- 1,2 мм .неръждавейка .Цената е по договяряне ,
качеството е добро . Производството е от Турция.
тел .032/ 600 656
http://obiavidnes.com/obiava/90921/tel-makara-ml-308-lsi--12-mm

Тел макара Ml 308 Lsi- 1,0мм
Тел макара за заваряване МАГМАВЕЛД (OERLIKON ) Ml 308 Lsi- 1,0 мм .неръждавейка Цената е по договяряне ,
качеството е добро . Производството е от Турция.
тел . 032 / 600 656
http://obiavidnes.com/obiava/90920/tel-makara-ml-308-lsi--10mm

Тел макара Ml 308 Lsi- 0,8мм
Тел макара за заваряване МАГМАВЕЛД (OERLIKON ) Ml 308 Lsi- 0,8мм .неръждавейка Цената е по договяряне ,
качеството е добро . Производството е от Турция.
тел. 032 / 600 656
http://obiavidnes.com/obiava/90919/tel-makara-ml-308-lsi--08mm

Електроди за Заваряване! Tal 4043 - 3, 25mm
Електроди за заваряване МАГМАВЕЛД ( OERLIKON ) Tal 4043 - 3,25mm. Алуминий. Цената е по договаряне , качеството е
добро.Производството е от Турция.
тел. 032/ 600 656
http://obiavidnes.com/obiava/90918/elektrodi-za-zavaryavane-tal-4043---3-25mm

Електроди за Заваряване! Tal 4043 - 2 ,40 mm
Електроди за заваряване МАГМАВЕЛД ( OERLIKON ) Tal 4043 - 2 , 40 mm. Алуминий. Цената е по договаряне ,
качеството е добро.Производството е от Турция.
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тел. 032 / 600 656
http://obiavidnes.com/obiava/90917/elektrodi-za-zavaryavane-tal-4043---2-40-mm

Електроди за Заваряване! Tal 4043 - 2,00mm
Електроди за заваряване МАГМАВЕЛД (OERLIKON ) Tal 4043 - 2,00mm. Алуминий . Цената е по договаряне , качеството е
добро . Производител е Търция. Пробвай те.
тел. 032 / 600 656
http://obiavidnes.com/obiava/90916/elektrodi-za-zavaryavane-tal-4043---200mm

Електроди за Заваряване! Tg2 - 3,2mm
Електроди за заваряване МАГМАВЕЛД ( OERLIKON ) Tg2 - 3,2mm. Аргон. Цената е 2,82лв. /кг.,качеството е
добро.Производството е от Турция.
тел. 032 / 600 656
http://obiavidnes.com/obiava/90915/elektrodi-za-zavaryavane-tg2---32mm

Електроди за Заваряване! Tg2 - 2,40mm
Електроди за заваряване МАГМАВЕЛД ( OERLIKON ) Tg2 - 2,40mm. Аргон. Цената е 2,84лв. /кг.,качеството е
добро.Производството е от Турция.
тел. 032 / 600 656
http://obiavidnes.com/obiava/90914/elektrodi-za-zavaryavane-tg2---240mm

Електроди за Заваряване! Tg2 - 2,00mm
Електроди за заваряване МАГМАВЕЛД ( OERLIKON ) Tg2 - 2,00mm. Аргон. Цената е 2,98лв. /кг.,качеството е
добро.Производството е от Турция.
тел . 032 / 600 656
http://obiavidnes.com/obiava/90913/elektrodi-za-zavaryavane-tg2---200mm

Електроди за Заваряване! Tg2 - 1,6mm
Електроди за заваряване МАГАМВЕЛД ( OERLIKON ) Tg2 - 1,6mm. Аргон. Цената е 3,14 лв./ кг., качеството е
добро.Производството е от Турция.
тел . 032 / 600 656
http://obiavidnes.com/obiava/90912/elektrodi-za-zavaryavane-tg2---16mm

Електроди за Заваряване! Еh 360b-4,00мм
Електроди за заваряване МАГМАВЕЛД ( OERLIKON ) Еh 360b-4,00мм. Тези електроди се използват за наваряване
(наслояване).Цената е по договаряне , качеството е добро .Производството е от Турция.
тел. 032 / 600 656
http://obiavidnes.com/obiava/90911/elektrodi-za-zavaryavane-eh-360b-400mm

Електроди за Заваряване! Еh 360b-3,25mm
Електроди за заваряване МАГМАВЕЛД ( OERLIKON ) Еh 360b-3,25mm. Тези електроди
наваряване(наслояване).Цената е по договаряне , качеството е добро . Производстбото е от Турция.
тел. 032 / 600 656
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http://obiavidnes.com/obiava/90910/elektrodi-za-zavaryavane-eh-360b-325mm

Електроди за Заваряване! Eal - 4047 -3,25мм
Електроди за заваряване МАГМАВЕЛД ( OERLIKON ) Eal - 4047 -3,25мм. Алуминий.Цената е по договаряне , качеството е
добро . Производството е от Турция.
тел. 032 / 600 656
http://obiavidnes.com/obiava/90909/elektrodi-za-zavaryavane-eal---4047--325mm

ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ФИРМИ................
ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ФИРМИ-Оказваме юридическо съдействие за изкупуване и прехвърляне на фирми със
задължения и юридически-данъчни проблеми.
След консултация с нас по конкретния правен казус, ще ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата от наши
сътрудници и партньори,Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция, Пълна Промяна по Обстоятелствата,процедурата
по прехвърляне на фирмата отнема един час.Освобождаваме Ви от Юридическа, Финансова и Солидарна Отговорност.
Прехвърлянето на търговско дружество крие редица подводни камъни в осъществяване на процедурата. Нашият екип от
професионалисти, е доказал своите качества в извършване на този тип услуга.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
Адвокатска Кантора investconsult Group
тел:0897558320 0887189403
Сфери на дейност и услуги на сайта ни http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/90908/pokupko---prodajba-na-firmi

Електроди за Заваряване! Eal - 4047 -2,50mm
Електроди за заваряване МАГМАВЕЛД ( OERLIKON ) Eal - 4047 -2,50mm.Алуминий. Цената е по договаряне , качеството
е добро . Производството е от Турция.
тел. 032 / 600 656
http://obiavidnes.com/obiava/90907/elektrodi-za-zavaryavane-eal---4047--250mm

ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ФИРМИ
ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ФИРМИ-Оказваме юридическо съдействие за изкупуване и прехвърляне на фирми със
задължения и юридически-данъчни проблеми.
След консултация с нас по конкретния правен казус, ще ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата от наши
сътрудници и партньори,Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция, Пълна Промяна по Обстоятелствата,процедурата
по прехвърляне на фирмата отнема един час.Освобождаваме Ви от Юридическа, Финансова и Солидарна Отговорност.
Прехвърлянето на търговско дружество крие редица подводни камъни в осъществяване на процедурата. Нашият екип от
професионалисти, е доказал своите качества в извършване на този тип услуга.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
Адвокатска Кантора investconsult Group
тел:0897558320 0887189403
Сфери на дейност и услуги на сайта ни http://www.investconsultgroup.eu/
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http://obiavidnes.com/obiava/90906/pokupko---prodajba-na-firmi

Електроди за Заваряване! Em-150w - 4,00mm
Електроди за заваряване МАГМАВЕЛД ( OERLIKON ) Em-150w - 4,00mm. Легирани стомани.Цената е по договаряне ,
качеството е добро. Производството е от Турция.
тел. 032 / 600 656
http://obiavidnes.com/obiava/90905/elektrodi-za-zavaryavane-em-150w---400mm

Електроди за Заваряване! Еm-150w -3,25mm
Електроди за заваряване МАГМАВЕЛД ( OERLIKON ) Еm-150w -3,25mm. Легирани стомани. Цената е по договаряне,
качеството е добро . Производството е от Турция.
тел. 032 / 600 656
http://obiavidnes.com/obiava/90904/elektrodi-za-zavaryavane-em-150w--325mm

ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ФИРМИ................
ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ФИРМИ-Оказваме юридическо съдействие за изкупуване и прехвърляне на фирми със
задължения и юридически-данъчни проблеми.
След консултация с нас по конкретния правен казус, ще ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата от наши
сътрудници и партньори,Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция, Пълна Промяна по Обстоятелствата,процедурата
по прехвърляне на фирмата отнема един час.Освобождаваме Ви от Юридическа, Финансова и Солидарна Отговорност.
Прехвърлянето на търговско дружество крие редица подводни камъни в осъществяване на процедурата. Нашият екип от
професионалисти, е доказал своите качества в извършване на този тип услуга.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
Адвокатска Кантора investconsult Group
тел:0897558320 0887189403
Сфери на дейност и услуги на сайта ни http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/90903/pokupko---prodajba-na-firmi

ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ФИРМИ
ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ФИРМИ-Оказваме юридическо съдействие за изкупуване и прехвърляне на фирми със
задължения и юридически-данъчни проблеми.
След консултация с нас по конкретния правен казус, ще ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата от наши
сътрудници и партньори,Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция, Пълна Промяна по Обстоятелствата,процедурата
по прехвърляне на фирмата отнема един час.Освобождаваме Ви от Юридическа, Финансова и Солидарна Отговорност.
Прехвърлянето на търговско дружество крие редица подводни камъни в осъществяване на процедурата. Нашият екип от
професионалисти, е доказал своите качества в извършване на този тип услуга.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
Адвокатска Кантора investconsult Group
тел:0897558320 0887189403
Сфери на дейност и услуги на сайта ни http://www.investconsultgroup.eu/
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http://obiavidnes.com/obiava/90902/pokupko---prodajba-na-firmi

Електроди за Заваряване! Eni- 416 - 4,00mm
Електроди за заваряване МАГМАВЕЛД ( OERLIKON ) Eni- 416 - 4,00mm. Чугунени. Цената е по договаряне, качеството е
добро . Производството е от Турция.
тел . 032 / 600 656
http://obiavidnes.com/obiava/90901/elektrodi-za-zavaryavane-eni--416---400mm

Електроди за Заваряване! Eni - 416- 3,25mm
Електроди за заваряване МАГМАВЕЛД ( OERLIKON ) Eni - 416- 3,25mm. Чугунени. Цената е по договаряне , качеството е
добро.Производството е от Турция.
тел . 032 / 600 656
http://obiavidnes.com/obiava/90900/elektrodi-za-zavaryavane-eni---416--325mm

Електроди за Заваряване! Eni -416 - 2,50мм
Електроди за заваряване МАГМАВЕЛД ( OERLIKON ) Eni -416.Чугунени 2,50мм . Цената е по договаряне, качеството е
добро . Производство Турция.
тел. 032 / 600 656
http://obiavidnes.com/obiava/90899/elektrodi-za-zavaryavane-eni--416---250mm

Електроди за Заваряване! El 308 L - 3,25мм
Електроди за заваряване МАГМАВЕЛД ( OERLIKON ) El 308 L - 3,25мм. неръждавейка.Добро качесто и на ниска цена .
тел. 032 / 600 656
http://obiavidnes.com/obiava/90898/elektrodi-za-zavaryavane-el-308-l---325mm

Електроди за Заваряване! El 308 L - 2,50мм
Електроди за заваряване МАГМАВЕЛД ( OERLIKON )El 308 L - 2,50мм. неръждавейка . Добро качесто и на ниски цени .
тел. 032 / 600 656
http://obiavidnes.com/obiava/90897/elektrodi-za-zavaryavane-el-308-l---250mm

Електроди за Заваряване! El 308 L - 2,00мм
Електроди за заваряване МАГМАВЕЛД ( OERLIKON ) El 308 L - 2,00мм. неръждавейка . Добро качество и на ниска цена.
тел. 032 / 600 656
http://obiavidnes.com/obiava/90896/elektrodi-za-zavaryavane-el-308-l---200mm

Електроди за Заваряване - Esb 5,00мм
Електроди за заваряване МАГМАВЕЛД ( OERLIKON ) Е7018- H8. Базачни електроди ESB 5,00mm-2,52лв/кг. Добро
качество и ниски цени .
тел. 032 / 600 656
http://obiavidnes.com/obiava/90895/elektrodi-za-zavaryavane---esb-500mm

Assassins Creed: Rogue Collector's Edition
Assassins Creed: Rogue Collector's Edition, за XBOX360
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http://obiavidnes.com/obiava/90800/assassins-creed-rogue-collectors-edition

Електроди за Заваряване! Esb 4,00мм
Електроди за заваряване МАГМАВЕЛД (OERLIKON ) Е 7018-H8.Базични електроди Esb 4,00мм- 2,52ЛВ / КГ. Добро
качество и на ниска цена.
тел.032 /600 656
http://obiavidnes.com/obiava/90894/elektrodi-za-zavaryavane-esb-400mm

Електроди за Заваряване! Esb 3,25мм
Електроди за заваряване МАГМАВЕЛД ( OERLIKON ) Е 7018-H8.Базични електроди Esb 3,25мм-2,58лв./кг.Добро качество
и ниска цена.
тел. 032 / 600 656
http://obiavidnes.com/obiava/90893/elektrodi-za-zavaryavane-esb-325mm

Електроди за Заваряване! Esb 2,5мм
Електроди за заваряване МАГМАВЕЛД ( OERLIKON ) Е 7018-H8. Базични електроди 2,50мм-2,66лв./кг.Добро качество и
ниски цени.
тел . 032 /600 656
http://obiavidnes.com/obiava/90892/elektrodi-za-zavaryavane-esb-25mm

Електроди за Заваряване! Esr 5,00мм
Електроди за заваряване МАГМАВЕЛД (OERLIKON ) Е 60013 Рутилови електроди 5,00мм - 2,42лв/кг.Ниски цени на добро
качество.
тел. 032/ 600 656
http://obiavidnes.com/obiava/90891/elektrodi-za-zavaryavane-esr-500mm

Електроди за Заваряване! Esr 4,00мм
Електроди за заваряване МАГМАВЕЛД (OERLIKON)Е 60013 Рутилови 4,00-2,44лв./кг. Ниски цени на добро качество.
тел.032 / 600 656
http://obiavidnes.com/obiava/90890/elektrodi-za-zavaryavane-esr-400mm

Електроди за Заваряване - Esr-3,25!
Електроди за заваряване МАГМАВЕЛД ESR 3,25мм-2.50 лв./кг Е60013 Рутилови електроди . Ниски цени на добро
качество.
тел. 032 / 600 656
http://obiavidnes.com/obiava/90889/elektrodi-za-zavaryavane---esr-325

Електроди за Заваряване - Esr 2,50мм-2,55лв.
Електроди за заваряване МАГМАВЕЛД (OERLIKON) Е60013 Рутилови електроди 2,50 мм -2,55лв./кг. Ниски цени на добро
качество.
тел. 032 / 600 656
http://obiavidnes.com/obiava/90888/elektrodi-za-zavaryavane---esr-250mm-255lv
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Електроди за Заваряване - Esr - 2,00 мм
Електроди за заваряване МАГМАВЕЛД ( OERLIKON ) Е60013 .
Рутилови 2,00мм - 3,44 лв./кг. Ниски цени на добро качество.
тел. 032 / 600 656
http://obiavidnes.com/obiava/90887/elektrodi-za-zavaryavane---esr---200-mm

Ресор за Sprinter 212d/208d-промоция!!!
Фирма ГАФФАР предлага заден двулистов ресор за SPRINTER-212D/208D.

Разполагаме и с необходимите за монтаж тампони и скоби също на промоционални цени.

качеството е гарантирано.
http://obiavidnes.com/obiava/90886/resor-za-sprinter-212d208d-promociya

ресор ресьор 886 117 00 Saf
Ресорите, които предлагаме са произведени от висококачествени легирани стомани. Асортимента ни обхваща всички
видове товарни транспортни средства използващи ресори от най – известните марки до индивидуални поръчки.
Освен оригинални ресори предлагаме и заготовки с различни размери от висококачествен материал.
tel. 032/600 656
http://obiavidnes.com/obiava/90885/resor-resyor-886-117-00-saf

ресор ресьор 880 388 00 Bpw
Ресорите, които предлагаме са произведени от висококачествени легирани стомани. Асортимента ни обхваща всички
видове товарни транспортни средства използващи ресори от най – известните марки до индивидуални поръчки.
Освен оригинални ресори предлагаме и заготовки с различни размери от висококачествен материал.
tel. 032/600 656
http://obiavidnes.com/obiava/90884/resor-resyor-880-388-00-bpw

ресор ресьор 880 313 00 Bpw
Ресорите, които предлагаме са произведени от висококачествени легирани стомани. Асортимента ни обхваща всички
видове товарни транспортни средства използващи ресори от най – известните марки до индивидуални поръчки.
Освен оригинални ресори предлагаме и заготовки с различни размери от висококачествен материал.
tel. 032/600 656
http://obiavidnes.com/obiava/90883/resor-resyor-880-313-00-bpw

ресор ресьор 727 780 00 Man преден
Ресорите, които предлагаме са произведени от висококачествени легирани стомани. Асортимента ни обхваща всички
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видове товарни транспортни средства използващи ресори от най – известните марки до индивидуални поръчки.
Освен оригинални ресори предлагаме и заготовки с различни размери от висококачествен материал.
tel. 032/600 656
http://obiavidnes.com/obiava/90882/resor-resyor-727-780-00-man-preden

Just Dance 2015
Just Dance 2015, за XBOX360
http://obiavidnes.com/obiava/90797/just-dance-2015

Гаффар ресор,ресьор Kassbohre
Ресорите, които предлагаме са произведени от висококачествени легирани стомани. Асортимента ни обхваща всички
видове товарни транспортни средства използващи ресори от най – известните марки до индивидуални поръчки.
Освен оригинални ресори предлагаме и заготовки с различни размери от висококачествен материал.
tel. 032/ 600 656
http://obiavidnes.com/obiava/90881/gaffar-resorresyor-kassbohre

Гаффар ресор,ресьор Mercedes sprinter заден
Ресорите, които предлагаме са произведени от висококачествени легирани стомани. Асортимента ни обхваща всички
видове товарни транспортни средства използващи ресори от най – известните марки до индивидуални поръчки.
Освен оригинални ресори предлагаме и заготовки с различни размери от висококачествен материал.
tel. 032/ 600 656
http://obiavidnes.com/obiava/90880/gaffar-resorresyor-mercedes-sprinter-zaden

Гаффар ресор,ресьор Mercedes (814)
Ресорите, които предлагаме са произведени от висококачествени легирани стомани. Асортимента ни обхваща всички
видове товарни транспортни средства използващи ресори от най – известните марки до индивидуални поръчки.
Освен оригинални ресори предлагаме и заготовки с различни размери от висококачествен материал.
tel. 032/600 656
http://obiavidnes.com/obiava/90879/gaffar-resorresyor-mercedes-814

Гаффар ресор,ресьор Mercedes заден
Ресорите, които предлагаме са произведени от висококачествени легирани стомани. Асортимента ни обхваща всички
видове товарни транспортни средства използващи ресори от най – известните марки до индивидуални поръчки.
Освен оригинални ресори предлагаме и заготовки с различни размери от висококачествен материал.
tel. 032 / 600 656
http://obiavidnes.com/obiava/90878/gaffar-resorresyor-mercedes-zaden

Гаффар ресор,ресьор Mercedes (207 209 307 309)
Ресорите, които предлагаме са произведени от висококачествени легирани стомани. Асортимента ни обхваща всички
видове товарни транспортни средства използващи ресори от най – известните марки до индивидуални поръчки.
Освен оригинални ресори предлагаме и заготовки с различни размери от висококачествен материал.
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tel.032/600 656
http://obiavidnes.com/obiava/90877/gaffar-resorresyor-mercedes-207-209-307-309

Ресьорни скоби
Фирма Гаффар предлага различни по форма и големина скоби за всички видове ресори .
Направени от висококачествен материал,отговарящи на всички европейски критерии
Видовете скоби са според формата А ,B,С,D,L и К
Високо качество на ниски цени!
тел. 032/600 656
http://obiavidnes.com/obiava/90876/resyorni-skobi

въздушни възглавници за кабини за камиони
Фирмата предлага въздушни възглавници за кабини,за почти всички тежкотоварни камиони.

За по-подробна информация моля позвънете.

тел. 032/600 656
http://obiavidnes.com/obiava/90875/vyzdushni-vyzglavnici-za-kabini-za-kamioni

Карбонов ресор преден Sprinter W906
Промоция (в рамките на един месец)
за 1вия ресор клиента заплаща 169,00лв
за 2рия ресор клиента заплаща 149.00лв
за 3тия ресор клиента заплаща 129.00лв
Гаранция - 1 година!
tel.032/600 656
http://obiavidnes.com/obiava/90874/karbonov-resor-preden-sprinter-w906

Карбонов ресор преден- Iveco
ПРОМОЦИЯ (в рамките на един месец):
за 1вия ресор клиента заплаща 176,50лв.
за 2рия ресор клиента заплаща 156,50лв.
за 3тия ресор клиента заплаща 136,50лв.
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ГАРАНЦИЯ 1 ГОДИНА!!!
tel. 032/600 656
http://obiavidnes.com/obiava/90873/karbonov-resor-preden--iveco

Въздушна възглавница Fire Rings- 5 661 / 661n
без основа
Приложение:
BUSSING : 831120144
BUSSING : 546905134
DROGMOELLER : 440320200002-00
EVO-BUS : 4.771.440.000
EVO-BUS : 4.731.031.000
EVO-BUS (KASSBOHRER-SETRA) : 4.731.012.000
EVO-BUS (KASSBOHRER-SETRA) : 4.731.042.000
EVO-BUS (KASSBOHRER-SETRA) : 4.771.427.000
HANOMAG-HENSCHEL : 536905265
HANOMAG-HENSCHEL : 536905266
IRIS : 5001829866
IVECO : 4746733
IVECO : 41822247
MAN : 90.83112.0144
MAGIRUS-DEUTZ : 02498667
MAGIRUS-DEUTZ : 041822247
MERCEDES - 6132370201
NEOPLAN : 100112250
NEOPLAN : AA10-01-001
RENAULT V.I : 5001829866
SCHMITZ-ANHANGER : 750208
VAN HOOL : 624319-670
VAN HOOL : 624319-690
VOLVO : 1137882
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VOLVO : 1137888
VOLVO : 3159253
CONTITECH - 661N
FIRESTONE - 1R1C390310 / W010950021
GOODYEAR - 8018
PHOENIX - 1E25
DUNLOP - PNP304980101 / D12S02
CF GOMMA - 1S310-2891016
TAURUS - BL114.
цената е на едро.
тел. 032/600 656
http://obiavidnes.com/obiava/90872/vyzdushna-vyzglavnica-fire-rings--5-661--661n

Въздушна възглавница Fire Rings- 5 716/716n
- без основа
Приложение: MAN / SCANIA / VOLVO
OEM: 81436010039 / 81436010040 / 1593842 / 1622122 / 1622115 / 1075290 / 1593842
CONTITECH - 716N
FIRESTONE - 1R2A450305 / W010950145
CF GOMMA - 1SC300-34 / 92548
PHOENIX - 1F26 B-1
TAURUS - B197 / BL 197
AIRTECH - 3716
Цената е на едро.
тел. 032 / 600 656
http://obiavidnes.com/obiava/90871/vyzdushna-vyzglavnica-fire-rings--5-716716n

Въздушна възглавница Gfr-5 4882 -c05
- метална основа
Приложение: MAN
OEM: 81436016036 , 81436010151 , 81436016065
CONTITECH - 4882N1P05
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VIBRACOUSTIC - V1DF16-2
Тегло: 9.000 кг Цената е на едро.
тел. 032 / 600 656
http://obiavidnes.com/obiava/90870/vyzdushna-vyzglavnica-gfr-5-4882--c05

Въздушна възглавницa Gfr-5881-1cpl
- с пластмасова основа
Приложение: BPW / GIGANT
OEM: 0542943510 / 0542941361 / 054294136181 / 166252 , 0542940010
BPW BPW36
WABCO 9518147480
CONTITECH - 881MB
FIRESTONE - 1T66F-10.8 / M588966
GOODYEAR - 1R14-748
DUNLOP FR - D14 B 41
CF GOMMA : 1TC360-45
TAURUS : KR836-05
Тегло: 10.000 кг Цените са на едро.
тел. 032 / 600 656
http://obiavidnes.com/obiava/90869/vyzdushna-vyzglavnica-gfr-5881-1cpl

Въздушна възглавница Gfr-5 941-s без основа
- Без основа
BPW : 30
BPW : 0542940030
CONTITECH : 941MB
FIRESTONE : 1T17D-8.3
FIRESTONE : W01M588620
GOODYEAR : 1R11-700
PHOENIX : 1DK21
DUNLOP FR : D11U30
CF GOMMA : 1TC300-36 204466
TAURUS : KR730-01
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Тегло: 5.000 кг Цената е на едро.
тел . 032 / 600 656
http://obiavidnes.com/obiava/90868/vyzdushna-vyzglavnica-gfr-5-941-s-bez-osnova

Въздушна възглавница 881MB без основа Gfr-881-s
- Без основа
BPW : 36
BPW : 0542940010
CONTITECH : 881MB
FIRESTONE : 1T66F-10.8
FIRESTONE : W01M58 8978
GOODYEAR : 1R14-708
PHOENIX : 1DK32
DUNLOP FR : D14U36
CF GOMMA : 1TC360-45 / 204530
TAURUS : KR836-01
TAURUS : UR836-01T
VIBRACOUSTIC : V1DK32
Тегло: 7.000 кг Цената е на едро.
тел.032/600 656
http://obiavidnes.com/obiava/90867/vyzdushna-vyzglavnica-881mb-bez-osnova-gfr-881-s

въздушна възглавница- 4183n P23 / Fire Rings-54183-c
- с метална основа
MERCEDES-BENZ : A 9423202221
CONTITECH : 4183 NP23.
Цена на едро:118,67 лв.
тел.032/600 656
http://obiavidnes.com/obiava/90866/vyzdushna-vyzglavnica--4183n-p23--fire-rings-54183-c

Основа за възглавница 673n
Метална основа
цената е на едро:71,30 лв.
ТЕЛ.032 / 600 656
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http://obiavidnes.com/obiava/90865/osnova-za-vyzglavnica-673n

Въздушна възглавница-fire Rings 5673 / 673n
- Без основа
MERCEDES-BENZ : 3833270001
MERCEDES-BENZ : 3373270001
VOLVO : 1611776,6135049
DAF : 0627584
CONTITECH : 673N
тел. 032/ 600 656
http://obiavidnes.com/obiava/90864/vyzdushna-vyzglavnica-fire-rings-5673--673n

The Crew PRE-ORDER
The Crew PRE-ORDER, за XBOX360
http://obiavidnes.com/obiava/90796/the-crew-pre-order

Въздушна възглавница Fire Rings- 5661 / 661
-без основа
Приложение

CONTITECH - 661

тел.032/600 656
http://obiavidnes.com/obiava/90863/vyzdushna-vyzglavnica-fire-rings--5661--661

Въздушна възглавница Fire Rings- 5716 / 716n
- без основа
Приложение: MAN / SCANIA / VOLVO
OEM: 81436010039 / 81436010040 / 1593842 / 1622122 / 1622115 / 1075290 / 1593842
CONTITECH - 716N
FIRESTONE - 1R2A450305 / W010950145
CF GOMMA - 1SC300-34 / 92548
PHOENIX - 1F26 B-1
TAURUS - B197 / BL 197
AIRTECH - 3716
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Цената на едро:39,76лв.
тел. 032/600 656
http://obiavidnes.com/obiava/90862/vyzdushna-vyzglavnica-fire-rings--5716--716n

Въздушни Възглавници- Gfr 5 1885 Man/iveco
- без основа
Приложение: IVECO / MAN
OEM: 98478799 / 81436010104; 81436010109 / 81436010111 / 81436010123 / 81436010125 / 81436010140 / 81436010150
ТЕЛ.032/600 656
http://obiavidnes.com/obiava/90861/vyzdushni-vyzglavnici--gfr-5-1885-maniveco

Man-възглавница - без основа Gfr 5 4884 1s
- Без долна основа
MAN: 81436010152 , 81436016066
Референтни номера:
AIRTECH : 34884 P
CONTITECH: 4884N1P01
DUNLOP: FR D11U48
GOODYEAR :1R11-820
CF GOMMA: 1TS290-28
Цената:61,38 лв. е на едро без ДДС.
тел.032/600 656
http://obiavidnes.com/obiava/90860/man-vyzglavnica---bez-osnova-gfr-5-4884-1s

Въздушна възглавница Gfr 5 4913- C02 за Scania
- метална основа
Приложение: SCANIA
OEM: 1379392 / 1440294 / 1543691 / 543691 / 1510195 / 1731113
тел.032/600 656
http://obiavidnes.com/obiava/90859/vyzdushna-vyzglavnica-gfr-5-4913--c02-za-scania

Въздушна възглавница за Man - Gfr-5 4884-6c
- метална основа
Приложение: MAN
OEM: 81436006035
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Референтни номера:
GFR-54884-6C
CONTITECH: - 4884N1P06
Цената :116,62 лв. е на едро без ДДС.
тел.032/600 656
http://obiavidnes.com/obiava/90858/vyzdushna-vyzglavnica-za-man---gfr-5-4884-6c

Въздушна възглавница Gfr-5 7804-c за Volvo
-Метална основа
VOLVO : 20427801,20427804
VOLVO : 20456154
VOLVO : 20531986
VOLVO : 20582209
VOLVO : 3171694
тел.032/600 656
http://obiavidnes.com/obiava/90857/vyzdushna-vyzglavnica-gfr-5-7804-c-za-volvo

Гофрирана Въздушна Възглавница за окачване на бусове
УНИВЕРСАЛНА ГОФРИРАНА ВЪЗДУШНА ВЪЗГЛАВНИЦА ЗА БУСОВЕ!
FIRE RINGS: 2K-220-4C
При нас мoжe да намерите всякакви видове въздушни възглавници за различните видове тежкотоварни автомобили на
супер изгодни цени!Всички са с 1 години гаранция.!
Високо качество на ниски цени!
Отстъпки при покупка на количества!
цената е на едро.
тел.032/600 656
http://obiavidnes.com/obiava/90856/gofrirana-vyzdushna-vyzglavnica-za-okachvane-na-busove

Гофрирана Въздушна Възглавница за окачване на бусове
УНИВЕРСАЛНА ГОФРИРАНА ВЪЗДУШНА ВЪЗГЛАВНИЦА ЗА БУСОВЕ!
FIRE RINGS: 2K-220-4C
При нас мoжe да намерите всякакви видове въздушни възглавници за различните видове тежкотоварни автомобили на
супер изгодни цени!Всички са с 1 години гаранция.!
Високо качество на ниски цени!
Отстъпки при покупка на количества!
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цената е на едро.
тел.032/600 656
http://obiavidnes.com/obiava/90855/gofrirana-vyzdushna-vyzglavnica-za-okachvane-na-busove

Въздушна Възглавница-720 N-за камиони
Фирма ГАФФАР предлага всякакви модели въздушни възглавници за всички модели тежкотоварни камиони,бусове и
ремаркета.
Цените са на едро,а качеството гарантирано.Модел:GFR-720 N-32.55 лв.Гаранция-1 година.
тел.032/600 656
http://obiavidnes.com/obiava/90854/vyzdushna-vyzglavnica-720-n-za-kamioni

Въздушна Възглавница-720 N-за камиони
Фирма ГАФФАР предлага всякакви модели въздушни възглавници за всички модели тежкотоварни камиони,бусове и
ремаркета.
Цените са на едро,а качеството гарантирано.Модел:GFR-720 N-32.55 лв.Гаранция-1 година.
тел.032/600 656
http://obiavidnes.com/obiava/90853/vyzdushna-vyzglavnica-720-n-za-kamioni

Автоматична спирачна тресчотка на Aydinsan!
ПРИ ПОКУПКА НА 1 БРОЙ КЛИЕНТА ПЛАЩА – 69,00 лв /бр.
ПРИ ПОКУПКА НА 2 БРОЯ КЛИЕНТА ПЛАЩА – 65,00 лв /бр.
ПРИ ПОКУПКА НА 3 БРОЯ КЛИЕНТА ПЛАЩА – 62,00 лв /бр.
ПРИ ПОКУПКА НА 4 БРОЯ КЛИЕНТА ПЛАЩА – 58,00 лв /бр.
АВТОМАТИЧНА СПИРАЧНА ТРЕСЧОТКА НА AYDINSAN!
КЛИЕНТА ПОЛЗВА ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ ЦЕНИ ПРИ ПОКУПКА НА ПОВЕЧЕ БРОЙКИ
тел/032 600 656
http://obiavidnes.com/obiava/90852/avtomatichna-spirachna-treschotka-na-aydinsan

Уред за състаряване на алкохол Volcano Expert
Уред за състаряване на алкохол
Volcano Expert - световен хит !
Ултразвуков уред за дезинфекция и състаряване на алкохол по японски лиценз ! 20 минути обработка с уреда, състарява
алкохола с около 1 година !
Мощното ултразвуково поле, създавано при работа на уреда гарантира: премахване на вредни интермолекулярни и
разграждане на високомолекулни съединения в алкохола; активиране процесите на естерификация, които подобряват
вкусовите качества, получавани при продължително стареене на алкохола; пълна дезинфекция и удължаване срока на
съхранение на всякакъв вид течности;
Производство : България (по японски патент) Гаранционен срок : 12 месеца
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/90851/ured-za-systaryavane-na-alkohol-volcano-expert
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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 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/90850/masajna-kushetka-msg-pro-2

Fire Rings-813-c-complete With Metal Piston
Фирма ГАФФАР предлага всякакви модели въздушни възглавници за всички модели тежкотоварни камиони,бусове и
ремаркета.
Цените са на едро,а качеството гарантирано.
Модел:GFR-813 С-76,73 лв.
Гаранция-1 година.
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тел.032/600 656
http://obiavidnes.com/obiava/90849/fire-rings-813-c-complete-with-metal-piston

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/90848/detoksikator

Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
МОДЕЛ 2013 Г С ВГРАДЕН СОФТУЕР НА БЪЛГАРСКИ
Резултатите от диагностиката излизат директно на български език
Био скенерът изважда 39 подробни отчета (35 за мъж/35 за жена) с общо над 245 различни резултата от
диагностиката,
плюс обобщен пълен и обобщен кратък отчет на здръвословното състояние на пациента, явяващ се 40-я файл.
Квантовият Анализатор е високотехнологичено електронно устройство за преглед на здравното състояние на човешкия
организъм.
Теоретически основан върху квантовата медицина, Квантовият анализатор използва научните постижения в
електронната техника,
за отчитане и анализ на слабото магнитно поле на човешката клетка и на базата на този анализ, дава здравния статус
на организма и проблемни зони в техния най-ранен стадий.
Квантовият Анализатор интегрира в себе си медицина, био-информатика, електро инженерство и други съвременни
науки.
Чрез сензорен проводник в рамките на минута от дланта Ви ще бъдат получени повече от 240 показатели за Вашето
здраве
Квантовият метод на диагностика е комплексен, неинвазивен, практичен, лесен, бърз и ефикасен.
Цена 450 лв
0877540309
0895611643
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БГ-Магазин
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/90847/kvantov-analizator---bioskener-3to-pokolenie-na-bylgarski-ezik

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
http://obiavidnes.com/obiava/90846/nayser-dayser-kuhnensko-rende---pomoshtnik-na-vsyaka-domakinya

Автоматична спирачна тресчотка на Aydinsan!
ПРИ ПОКУПКА НА 1 БРОЙ КЛИЕНТА ПЛАЩА – 69,00 лв /бр.
ПРИ ПОКУПКА НА 2 БРОЯ КЛИЕНТА ПЛАЩА – 65,00 лв /бр.
ПРИ ПОКУПКА НА 3 БРОЯ КЛИЕНТА ПЛАЩА – 62,00 лв /бр.
ПРИ ПОКУПКА НА 4 БРОЯ КЛИЕНТА ПЛАЩА – 58,00 лв /бр.
АВТОМАТИЧНА СПИРАЧНА ТРЕСЧОТКА НА AYDINSAN!
КЛИЕНТА ПОЛЗВА ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ ЦЕНИ ПРИ ПОКУПКА НА ПОВЕЧЕ БРОЙКИ
тел/032 600 656
http://obiavidnes.com/obiava/90845/avtomatichna-spirachna-treschotka-na-aydinsan

Корпоративно обучение по английски ,български , немски , руски
Езикова школа Абилити организира
Чуждоезиково обучение по :
Английски,
български език за чужденци
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Немски
френски,
руски,
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
Бизнес английски - всички нива
Разговорни езикови курсове по посочените езици
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
Предлагаме също и пакетна цена за корпоративни клиенти , в която влиза цената на учебните материали .
След завършване на ниво, курсистите полагат тест и получават сертификат .
Индивидуално обучение в офиса,
Фирмено обучение във Вашия офис.
Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
За повече информация :.
Офис: София , кв. Иван Вазов , ул .Михаил Буботинов 32 , бл. 5 вх В, ет. 1
Телефон за контакти 02/ 953 08 87 , 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/90844/korporativno-obuchenie-po-angliyski-bylgarski--nemski--ruski

Болгарский язык для иностранцев
Школа иностранных языков АБИЛИТИ организует индивидуальное и групповое обучение по болгарскому языку для
русскоговорящих . Обучение проводится на русском языке. Наши занимания от начального уровня (А1) до уровня эксперта
(С2).
Если Вы ведете бизнес в Болгарии, купили недвижимость, ездите на отдых, то обязательно нужно говорить на
болгарском .
В процессе обучения на курсах болгарского языка Вы сможете не только изучить язык, но и познакомиться с
особенностями, нравом и бытом болгарского народа.
Интересно изучать язык, с которым есть общий алфавит и в котором слова читаются так же, как у русского, но имеют
другое значение.
На курсах происходит ознакомление курсистов с общественными, культурными, экономическими и историческими
реалиями Болгарии, с целью максимально комфортной и быстрой адаптации в языковой среде.
Для обучения Вам не надо покупать учебник , т.к. наша школа предлагает свою систему обучения и методику.
Наша методика , которая предлагаем -очень современяя и актуальная . Она
заключается в совмещении коммуникативного подхода с логическим и естественным освоением необходимого
лексико-грамматического и фонетического материала .
Обучение предусматривает комплекс аспектов:
• Грамматика
• Фонетика
• Практика речи
• Чтение
• Аудирование
При индивидуальном обучении, методика выстраивается с учетом Ваших пожеланий. Индивидульное обучение может
проводиться в офисе курсиста в удобное для Вас время.
Школа Абилити предлагает несколько программ обучения на курсах болгарского языка:
• общий курс болгарского
• курс делового болгарского
• разговорный курс для усовершенствования навыков владения болгарским языком .
Длительность каждого уровня обучения 20 академических часов (2 месяца).
По окончании программы выдается свидетельство, с указанием курса и количества часов.
Учебные пособия входят в цену курса обучения.
Подробную информацию Вы можете получить :
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адр.: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
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www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/90843/bolgarskiy-yazk-dlya-inostrancev

Английски, немски , френски , руски- групово и индивидуално
Езикова школа Абилити предлага групово и индивидуално обучение по английски, немски , френски и руски за всички нива.
Подготовка за сертификати .
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:
3 месеца /неинтензивен курс/,
1 месец /интензивен курс/
Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Цена от 100 лв. на ниво.
Посещенията са
2 пъти в седмицата по 3 уч. часа - от понеделник до петък
съботно-неделен вариант.
Курсовете са съобразени със свободното време на обучаващите се.
Предлагаме и индивидуално обучение. Занятията се провеждат в удобно за курсистите време при предварително
съставен учебен план.
Предлагаме
- съвременно оборудвани учебни зали,
квалифицирани преподаватели
-отлични възможности за обучение
Удостоверение за покрито ниво
Безплатни тестове
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ: тел.: 02/953 08 87 ; 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/90842/angliyski-nemski--frenski--ruski--grupovo-i-individualno

LEGO Batman 3: Beyond Gotham TOY EDITION
LEGO Batman 3: Beyond Gotham TOY EDITION, за PlayStation 3
http://obiavidnes.com/obiava/90795/lego-batman-3-beyond-gotham-toy-edition

Видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски
баловe 3DKoev-HD-Studio
Видеозаснемане 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://photokoev.site90.net https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/90841/videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abi

Видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски
баловe 3DKoev-HD-Studio
Видеозаснемане 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://photokoev.site90.net https://www.facebook.com/3dkoevstudio
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http://obiavidnes.com/obiava/90840/videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abi

Юридическо Съдействие за Прехвърляне на Фирми със Задължения - "ИЗКУПУВАНЕ" +
ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 Час !
Адвокатска кантора Търговско Право : ПОКУПКО - ПРОДАЖБА 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 - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
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 - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само
ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
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 !
ТЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО :
Кантората има сериозен опит по извършване на цялостната необходима регистрация на различни правни субекти –
съдебни регистрации на еднолични търговци и дружества, клонове и пр. и всички последващи и изискуеми според
българското законодателство регистрации в различни институции – данъчни, Национален осигурителен институт,
Национален статистически институт и др.
Регистрира промени в статута на търговските субекти, преобразуване и реорганизация, придобиване на дялове и пр.
Кантората предлага абонаментно обслужване на на корпоративни клиенти и физически лица, вкл. и търговски
дружества с чуждестранно участие. Изготвя различни търговски договори и осъщствява процесулано
представителство по търговски дела.
Кантората е специализирана във воденето на дела в областта на вещно, облигационно, семейно и наследствено право,
бракоразводни и делбени дела, осиновявания, обезщетяване и реализиране на права при непозволено увреждане,
реализиране на договорна и регресна отговорност, съдебно и извънсъдебно разваляне на договори.
В областта на административното право кантората съдейства на своите клиенти при обжалване на административни
актове и отказите за тяхното издаване, обжалване на наказателни постановления и други.

НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
Е. Сандов
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+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
www.kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/90839/yuridichesko-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi-sys-zadyljeniya---izkupuvane--os

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

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

+

Адвокатска кантора Търговско Право : ПОКУПКО - ПРОДАЖБА 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 - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
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 - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само
ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
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 !
ТЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО :
Кантората има сериозен опит по извършване на цялостната необходима регистрация на различни правни субекти –
съдебни регистрации на еднолични търговци и дружества, клонове и пр. и всички последващи и изискуеми според
българското законодателство регистрации в различни институции – данъчни, Национален осигурителен институт,
Национален статистически институт и др.
Регистрира промени в статута на търговските субекти, преобразуване и реорганизация, придобиване на дялове и пр.
Кантората предлага абонаментно обслужване на на корпоративни клиенти и физически лица, вкл. и търговски
дружества с чуждестранно участие. Изготвя различни търговски договори и осъщствява процесулано
представителство по търговски дела.
Кантората е специализирана във воденето на дела в областта на вещно, облигационно, семейно и наследствено право,
бракоразводни и делбени дела, осиновявания, обезщетяване и реализиране на права при непозволено увреждане,
реализиране на договорна и регресна отговорност, съдебно и извънсъдебно разваляне на договори.
В областта на административното право кантората съдейства на своите клиенти при обжалване на административни
актове и отказите за тяхното издаване, обжалване на наказателни постановления и други.
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НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
Е. Сандов
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
www.kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/90838/tyrgovsko-pravo---izkupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarna

LEGO Batman 3: Beyond Gotham TOY EDITION
LEGO Batman 3: Beyond Gotham TOY EDITION, за XBOX360
http://obiavidnes.com/obiava/90793/lego-batman-3-beyond-gotham-toy-edition

Шперплат – Водоустойчив директен вносител - WWW.SHPERPLAT.COM
Планет Строй 2008 ООД е директен вносител на
http://obiavidnes.com/obiava/90837/shperplat--vodoustoychiv-direkten-vnositel---wwwshperplatcom

Водоустойчив шперплат за кофраж от ВНОСИТЕЛ
Планет Строй 2008 ООД е директен вносител на
http://obiavidnes.com/obiava/90836/vodoustoychiv-shperplat-za-kofraj-ot-vnositel

Водоустойчив шперплат за кофраж и Висококачествени ОСБ плоскости - директен вносител www.shperplat.com
------- ВОДОУСТОЙЧИВ ШПЕРПЛАТ - 1-во качество, топола, черен и кафяв филм, фенолово WBP лепило:
с размери:
18х1220х2440мм;
20х1220х2440мм;
21х1220х2440мм.
Единствено шперплата с напечатано върху листовете лого “PS-PLY” гарантира, че е първо качество. Всичко останало
на пазара, независимо от цвета на филмовото покритие (кафяво или черно) е с друго качество;
Висококачествени ОСБ плоскости внос:
------- ОСБ - 3 /OSB/ плоскости внос от САЩ: 11.1х1220х2440мм;
------- ОСБ - 2 /OSB/ плоскости:
9х1220х2440мм
11х1220х2440мм
15х1220х2440мм
18х1220х2440мм
ЗА КОЛИЧЕСТВА - ДОСТАВКИ В ЦЯЛАТА СТРАНА!
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Складови бази във Варна и София:
гр. София – Склад София
тел./факс: 02/ 994 55 38; тел: 0886075474
гр. Варна, ЗПЗ, в двора на Складова база „Варна Комерс” –
/Терснаб/ - Склад № 6
тел./факс: 052/ 727 003, тел: 0885360315
www.shperplat.com
www.vodoustoichivshperplat.com
www.osbbg.com
http://obiavidnes.com/obiava/90835/vodoustoychiv-shperplat-za-kofraj-i-visokokachestveni-osb-ploskosti---direkten-vnos

Стойка за стена Sunne EF TV Bracket
Стойка за стена Sunne EF TV Bracket, 32"-63", max 75kg, max. VESA 800x400, Fix
http://obiavidnes.com/obiava/90789/stoyka-za-stena-sunne-ef-tv-bracket

Строители и заварчици за Чехия
Строители и заварчици:
Зидари – 5 евро/час – 1300 евро/месец
Фаянс и теракот - 6 евро/час – 1560 евро/месец
Топлоизолация – 10 евро/кв.м.
ВиК – 5 евро/час – 1300 евро/месец
Гипсокартон – 6 евро/час – 1560 евро/месец
Шпакловка – 6 евро/час – 1560 евро/месец
Арматура – 4.5 евро/час – 1170 евро/месец
Заварчици:
Електродъгово – 5 евро/час – 1300 евро/месец
СО2 – от 5 – 7 евро/час - от 1300 – 1700 евро/месец
Аргон – от 6 до 8 евро/час – от 1560 до 1800 евро/месец
Трудов договор, осигуровки, аванси до заплата, осигурена квартира. Тел: 00420777073962, 0877504258
http://obiavidnes.com/obiava/90834/stroiteli-i-zavarchici-za-chehiya

Работа в Чехия БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ
Работа за мъже,жени и семейства до 55 год. за следните позиции :
1. з-д за кис.мляко – 80 CZK - 880 EUR
2. месокомбинат – 80 CZK – 880 EUR
3. пекарна – 70 CZK – 770 EUR
4. з-д за шоколад – 70 CZK – 770 EUR
5. склад за санитарни продукти – 80 CZK – 880 EUR
6. склад плод и зеленчук 70 CZK – 770 EUR
7. цех за сандвичи – 75 CZK – 825 EUR
8. ф-ка за пастет – 75 CZK – 825 EUR
9. оранжерии 75 CZK – 825 EUR
10. склад Пенни Маркет – на заработка (само мъже до 40 год. средно се заработват по 900 евро на месец ),
11. Теско, Кауфланд – 80 CZK – 880 EUR
12. камериерки – 75 CZK – 825 EUR
13. сладкарски цех – 80 CZK – 880 EUR
14. лаковна (бояджийски цех) – 70 CZK – 770 EUR
15. птицекланица – 80 CZK – 880 EUR
16. ф-ка за парфюми – 85 CZK – 935 EUR
17. з-д Шкода от 90 до 130 CZK ( 990 – 1300 EUR ),
18. пивоварен з-д "Kozel", “Gambrinus “ – 90 CZK – 990 EUR
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19. склад за промишлени стоки 80 CZK – 880 EUR
20. ф-ка за пластмасови бутилки – 75 CZK – 825 EUR
21. шивачи/ки – 100 CZK – 1100 EUR
22. цех за европалета – 80 CZK – 880 EUR
23. цех за салати – 80 CZK – 880 EUR
24. ф-ка за бисквити – 70 CZK – 770 EUR
25. селско стопанство и животновъдство – 85 CZK – 935 EUR
26. строителство широкоспектърен профил от 100 – 150 CZK – 1000 – 1400 EUR
27. заварчици на СО2 , аргон , електрод от 110 – 200 CZK – 1000 – 1800 EUR
28. шлосери – 100 CZK – 1000 EUR
29. ел техници – 120 CZK – 1200 EUR
30. електорокаристи – 90 CZK. и др. – 1000 EUR
Заплата от 750 – 1500 евро в зависимост от позицията. Трудов договор и осигуровки по чешкото законодателство,
валидни за България. Всяка седмица аванс до заплата, осигурена квартира ( към някоя от позициите е безплатна, а на
други се спират по 100 евро с включени консумативи ). Тел: 00420 777 073 962, 0877 504 258
http://obiavidnes.com/obiava/90833/rabota-v-chehiya-bez-posrednici

Стойка за стена Sunne ET TV Bracket
Стойка за стена Sunne ET TV Bracket, max 45kg, max. VESA 400x200, Fix
http://obiavidnes.com/obiava/90788/stoyka-za-stena-sunne-et-tv-bracket

Стойка за стена Sunne ET TV Bracket
Стойка за стена Sunne ET TV Bracket, max 55kg, max. VESA 400x400, Fix
http://obiavidnes.com/obiava/90787/stoyka-za-stena-sunne-et-tv-bracket

Стойка за стена Sunne ET TV Bracket
Стойка за стена Sunne ET TV Bracket, max 65kg, max. VESA 800x400, Fix
http://obiavidnes.com/obiava/90786/stoyka-za-stena-sunne-et-tv-bracket

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/90832/30-50-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 !
Работите си от вкъщи! Нямате шеф на главата! Вие сте си шеф! Минимална работа на ден от 30 минути!
Работите повече - печелите повече! Лесно е! За повече информация, влезте в сайта: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/90831/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

ремонт на щори и охранителни ролетки
ремонтира ме всички видове пластмасови и алуминиеви щори и охранителни ролетки .Смяна на ламели , табакери,
скъсани въжета и ширити.Смяна на кутий и водачи.Работим включително събота и неделя тел.за връзка 0877841521.
http://obiavidnes.com/obiava/90830/remont-na-shtori-i-ohranitelni-roletki
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Базални импланти с високо качество
Swissimplants.eu и Център по базална имплантология в град София предлагат лечение на частично или напълно обеззъбени
пациенти посредством използване на базални зъбни импланти. НИе се грижим за вашата красива усмивка, като
поставяме нови зъби и подобряваме дъвкателната функция от три до пет работни дни.
Базалните импланти (BOI импланти) дават на възможност на пациенти с пародонтални проблеми или костна атрофия
да се възползват от гъвкавите опции за нова визия. Оперативната процедура е безболезнена и краткосрочна, а ефектът
повече от добър, както ще се уверите и сами.
http://obiavidnes.com/obiava/90829/bazalni-implanti-s-visoko-kachestvo

Чехия - свободни работни позиции
Мъже , жени , семейства до 55 год. за работа в хлебопекарни, сладкарски цехове, цех за сандвичи, завод за пластмасови
изделия, фабрика за парфюми, склад за сортиране на плодове и зеленчуци, камериерки, фабрика за пастет, месокомбинат,
оранжерии, цех за салати, хартиена фабрика, цех за лепене на рекламни стикери, бояджийски цех, фабрика за бисквити,
селско стопанство и животновъдство, складови работници ,оранжерии , персонал за почистване и перални помещения .
Заплати от 700 -900 евро в зависимост от позициите.
Към всички оферти се дава седмичен аванс от 40 евро ( 1000 крони ) . Заплатата е на следващия месец от 10 – 20-сто
число за предходния . Не се изиска владеене на език , подсигурена квартира ( към някои от позициите е безплатна ) ,
трудов договор , осигуровки . Настаняват Ви в квартири тип двустайни апартаменти. Консумативите са за сметка на
работодателя . При интерес от Ваша страна предоставяме всички необходими документи на Чешката фирма за
консултантски услуги , както лиценз и сертификат на фирмата . Заминаване групово или индивидуално.
Телефони за връзка : 0878 023 468 , 0892 976 509
Skype : rabota.eu
http://obiavidnes.com/obiava/90828/chehiya---svobodni-rabotni-pozicii

Чехия - строителни работници
Набираме персонал за работа в строителството в Чехия на следните позиции :
1.Общи работници - 3.5 - 4 евро на час .
2.Арматуристи - 5 евро на час .
3. Зидаро-мазачи - 6 евро на час .
4. Изолация - 9 евро на квадрат .
5. Фаянс, теракот , шпакловка , гипсокартон – 6 евро на час .
Заплата 1100 – 1300 евро , зависи от позицията . Седмичен аванс , трудов договор , осигуровки, подсигурена квартира.
Подписва се трудов договор , не се изисква владеенето на език . Заминаване индивидуално или групово .
Телефони за връзка : 0878 023 468 , 0892 976 509
Skype: rabota.eu
http://obiavidnes.com/obiava/90827/chehiya---stroitelni-rabotnici

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/90826/semeen-hotel-stambolov-veliko-tyrnovo-ceni-koito-vseki-moje-da-si-pozvoli-ot-

Уред за намаляване разхода на гориво
Уред за намаляване разхода на гориво. За повече информация вижте нашия сайт http://hoby.alle.bg/ Моля, не бъркайте
нашия уред с разни "вълшебни" устройства поставящи се в гнездото на запалката - просто вижте сайта
http://obiavidnes.com/obiava/90825/ured-za-namalyavane-razhoda-na-gorivo

**0882551735*** -фини шпакловки,4лв,.ДОГОВАРЯНЕ НА ЦЕНИТЕ,
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0882551735, фини шпакловки.4ЛВ
гипсова шпакловка.4ЛВ
латекс бял и цветен.2ЛВ
топлоизолация.
обръщане покрай пвц дограма и врати с поставияне на лайсни или измазване.6ЛВ.
гипсова мазилка.
пръскана мазилка.
минерална мазилка.
влачена мазилка.
замазки.
зидария.
бързо, корекно, разумни цени, и гарантирано качество.
майстор с дългодишна практика в строителството.
часно лице.ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА
http://obiavidnes.com/obiava/90824/0882551735--fini-shpaklovki4lvdogovaryane-na-cenite

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/90823/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
Работите си от вкъщи! Нямате шеф на главата! Вие сте си шеф! Минимална работа на ден от 30 минути!
Работите повече - печелите повече! Лесно е! За повече информация, влезте в сайта: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/90822/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-
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