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Вентилатор за захранване 80mm
Вентилатор за захранване 80mm, Spire Orion 80x25, Nano Bearing, 2000 rpm
http://obiavidnes.com/obiava/92418/ventilator-za-zahranvane-80mm

GeForce GTX 970 SC
GeForce GTX 970 SC, 4GB, EVGA, PCI-E 3.0, GDDR5, 256-bit, DisplayPort, HDMI. DVI
http://obiavidnes.com/obiava/92417/geforce-gtx-970-sc

NOTOnlyTV LV5TWF
NOTOnlyTV LV5TWF, безжичен ТВ тунер, съвместим с Андроид ОС
http://obiavidnes.com/obiava/92416/notonlytv-lv5twf

Brother HL-1210WE
Brother HL-1210WE, лазерен принтеp, 2400 x 600dpi, 20стр/мин, Wi-Fi, USB, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/92415/brother-hl-1210we

LiteOn DS-8ABSH-15
LiteOn DS-8ABSH-15, вътрешна, DVD-RW, черна, SATA
http://obiavidnes.com/obiava/92414/liteon-ds-8absh-15

Panasonic TD-11RS
Panasonic TD-11RS, вътрешна, DVD-RW, черна, SATA
http://obiavidnes.com/obiava/92413/panasonic-td-11rs

Товарни превози с бус до 1500 кг
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/92412/tovarni-prevozi-s-bus-do-1500-kg

Товарни превози
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/92411/tovarni-prevozi

Товарни превози
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Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/92410/tovarni-prevozi

Товарни превози с бус до 1500 кг
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/60989/tovarni-prevozi-s-bus-do-1500-kg

Товарни превози с бус
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/67754/tovarni-prevozi-s-bus

Товарни превози с бус
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/83470/tovarni-prevozi-s-bus

Samsung SN-506BB
Samsung SN-506BB, вътрешна, BD-R ,черна, SATA
http://obiavidnes.com/obiava/92409/samsung-sn-506bb

ЧЕХИЯ - СТРОИТЕЛИ И ЗАВАРЧИЦИ
Строители и заварчици за Чехия :
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- 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/92408/chehiya---stroiteli-i-zavarchici

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/92407/chehiya---nabira-rabotnici

15.6" (39.62 cm) Asus K555LN-XO225D
15.6" (39.62 cm) Asus K555LN-XO225D, двуядрен Intel® Core™ i3 4030U 1.9 GHz, HD LED Display & nVidia GeForce GT
840M 2GB (HDMI), 4GB, 1TB HDD, 2x USB 3.0, Free DOS, 2.30 kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/92406/156-3962-cm-asus-k555ln-xo225d

15.6" (39.62 cm) Asus K555LN-XX224D
15.6" (39.62 cm) Asus K555LN-XX224D, двуядрен Intel® Core™ i3 4030U 1.9 GHz, HD LED Display & nVidia GeForce GT
840M 2GB (HDMI), 4GB, 1TB HDD, 2x USB 3.0, Free DOS, 2.30 kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/92405/156-3962-cm-asus-k555ln-xx224d

15.6" (39.62 cm) Asus N551JK-CN114D
15.6" (39.62 cm) Asus N551JK-CN114D, четири-ядрен Haswell Intel™ Core i7 4710HQ 2.5/3.5 GHz, FULL HD LED Display &
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GeForce GTX 850M 4GB (miniDP), 8GB, 1TB HDD & 24GB mSSD, 3x USB3.0, Free DOS, 2.7kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/92404/156-3962-cm-asus-n551jk-cn114d

15.6" (39.62 cm) Asus X553MA-XX397D
15.6" (39.62 cm) Asus X553MA-XX397D, четириядрен Intel Pentium N3540 2.16/2.66GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB, 1TB
HDD, USB 3.0, Free DOS, 2.2kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/92403/156-3962-cm-asus-x553ma-xx397d

Адаптер mSATA SSD към към 2.5" (6.35 cm) SATA HDD/USB
Адаптер mSATA SSD към към 2.5" (6.35 cm) SATA HDD/USB
http://obiavidnes.com/obiava/92402/adapter-msata-ssd-kym-kym-25-635-cm-sata-hddusb

Електронна книга Kindle 2014 SO
Електронна книга Kindle 2014 SO, 6" (15.24 cm) E Ink дисплей, 4GB, WiFi 802.11n
http://obiavidnes.com/obiava/92401/elektronna-kniga-kindle-2014-so

Българските Инкубатори за домашни условия
Инкубатори
полуавтоматични
тип
люлка
и
автоматични
с
дистанционно
управление
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/92400/bylgarskite-inkubatori-za-domashni-usloviya

Слушалки SteelSeries Siberia v2 Full-Size MSI Ed
Слушалки SteelSeries Siberia v2 Full-Size MSI Ed, микрофон, червени
http://obiavidnes.com/obiava/92399/slushalki-steelseries-siberia-v2-full-size-msi-ed

Предлагаме инкубатори
Предлагаме инкубатори полуавтоматични, капацитет от
35 яйца до 200 яйца на изгодни цени! Температурата
се регулира с прецизен терморегулатор.
За повече информация посетете
нашият сайт: www.inkubatorbg.alle.bg , или се
обадете на 0888291498, Skype - krasi0012.
http://obiavidnes.com/obiava/92398/predlagame-inkubatori

Слушалки SteelSeries Siberia v3
Слушалки SteelSeries Siberia v3, съвместими с PC/PS4/Мобилни устройства, микрофон, бели
http://obiavidnes.com/obiava/92397/slushalki-steelseries-siberia-v3

Слушалки SteelSeries Siberia v3
Слушалки SteelSeries Siberia v3, съвместими с PC/PS4/Мобилни устройства, микрофон, черни
http://obiavidnes.com/obiava/92396/slushalki-steelseries-siberia-v3

РАБОТА В ЧЕХИЯ И СЛОВАКИЯ БЕЗ ТАКСИ И КОМИСИОННИ
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Набираме складови работници и електрокаристи за веригите магазини Кауфланд, Теско, Билла, Пенни Маркет. Работата
не е сезонна а постоянна и търсим сериозни и отговорни хора. Не е задължително владеенето на език. Получавате 100%
гаранция за сигурност и коректност от наша страна. Фирмата е със седалище ЧЕХИЯ, Praha,
http://obiavidnes.com/obiava/92395/rabota-v-chehiya-i-slovakiya-bez-taksi-i-komisionni

Слушалки SteelSeries The Sims 4
Слушалки SteelSeries The Sims 4
http://obiavidnes.com/obiava/92394/slushalki-steelseries-the-sims-4

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/92393/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

Безжичен ТВ тунер
Безжичен ТВ тунер, NOTOnlyTV LV5WDR, HDMI, съвместим с Андроид ОС
http://obiavidnes.com/obiava/92392/bezjichen-tv-tuner

Зарядно у-во Sony BCG34HS2K за батерии AA/AAA
Зарядно у-во Sony BCG34HS2K за батерии AA/AAA, с вкл. батерии 2x2000mAh CEB
http://obiavidnes.com/obiava/92391/zaryadno-u-vo-sony-bcg34hs2k-za-baterii-aaaaa

Зарядно у-во Sony BCG34HS Charger за батерии AA/AAA
Зарядно у-во Sony BCG34HS Charger за батерии AA/AAA
http://obiavidnes.com/obiava/92390/zaryadno-u-vo-sony-bcg34hs-charger-za-baterii-aaaaa

Зарядно у-во Sony BCG34HVE4N за батерии AA/AAA
Зарядно у-во Sony BCG34HVE4N за батерии AA/AAA, с вкл. батерии 4x2700mAh + car plug
http://obiavidnes.com/obiava/92389/zaryadno-u-vo-sony-bcg34hve4n-za-baterii-aaaaa

Зарядно у-во Sony L BCG34HDL4S за батерии AA
Зарядно у-во Sony L BCG34HDL4S за батерии AA, с вкл. батерии 4x1700mAh + 2XC + 2XD (AA)
http://obiavidnes.com/obiava/92388/zaryadno-u-vo-sony-l-bcg34hdl4s-za-baterii-aa

12.5" (31.75 cm) Dell Latitude E7240 (CA018LE72401EM)
12.5" (31.75 cm) Dell Latitude E7240 (CA018LE72401EM), двуядрен Intel® Core™ i5-4310U 2.0/3.0 GHz, HD LED Display
(mDP), 4GB, 128GB SSD, 3x USB 3.0, Linux, 1.36 kg, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/92387/125-3175-cm-dell-latitude-e7240-ca018le72401em

12.5" (31.75 cm) Dell Latitude E7240 (CA109LE72408EMEA)
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12.5" (31.75 cm) Dell Latitude E7240 (CA109LE72408EMEA), двуядрен Intel® Core™ i5-4310U 2.0/3.0 GHz, HD LED Display
(mDP), 8GB, 256GB SSD, 3x USB 3.0, Windows 8.1 Pro, 1.36 kg, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/92386/125-3175-cm-dell-latitude-e7240-ca109le72408emea

14.0" (35.56 cm) Dell Latitude E5440 (CA008LE54406EM_2)
14.0" (35.56 cm) Dell Latitude E5440 (CA008LE54406EM_2), двуядрен Intel® Core™ i5-4310U 2.0/3.0 GHz, HD+ LED Display
(HDMI), 8GB, 500GB SSHD & 8GB SSD, fingerprint, 2x USB3.0, Windows 8.1 Pro, 2kg, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/92385/140-3556-cm--dell-latitude-e5440-ca008le54406em_2

14.0" (35.56 cm) Dell Latitude E7440 (CA115LE74406EMMBB)
14.0" (35.56 cm) Dell Latitude E7440 (CA115LE74406EMMBB), сребрист, 3G, двуядрен Intel® Core™ i7 4600U 2.1/3.3Ghz,
Full HD LED Display (miniDP), 8GB, 256GB SSD, 3x USB3.0, Windows 8.1 Pro, 1.63kg, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/92384/140-3556-cm-dell-latitude-e7440-ca115le74406emmbb

Инкубатори на цени от 100лева
Инкубатори
полуавтоматични
тип
люлка
и
автоматични
с
дистанционно
управление
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/92383/inkubatori-na-ceni-ot-100leva

15.6" (39.62 cm) Dell Latitude 3540 (CA003L35406EM_1)
15.6" (39.62 cm) Dell Latitude 3540 (CA003L35406EM_1), двуядрен Intel® Core™ i5 4210U 1.7/2.7 GHz, FULL HD LED
Display & AMD Radeon HD 8850M 2GB, 4GB, 500GB SSHD & 8GB SSD, 2x USB 3.0, Windows 8.1 Pro, 2.20 kg, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/92382/156-3962-cm--dell-latitude-3540-ca003l35406em_1

15.6" (39.62 cm) Dell Latitude 3540 (CA011L35406EM_1)
15.6" (39.62 cm) Dell Latitude 3540 (CA011L35406EM_1), двуядрен Intel® Core™ i5 4210U 1.7/2.7 GHz, FULL HD LED
Display & AMD Radeon HD 8850M 2GB, 8GB, 1TB HDD, 2x USB 3.0, Windows 8.1 Pro, 2.20 kg, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/92381/156-3962-cm-dell-latitude-3540-ca011l35406em_1

Детективска Агенция Дискрет-БЛАГОЕВГРАД САНДАНСКИ БАНСКО ПЕТРИЧ
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/92380/detektivska-agenciya-diskret-blagoevgrad-sandanski-bansko-petrich

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.
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0888116420
discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
офис-гр София ул Христо Ботев 34 партер
http://obiavidnes.com/obiava/92379/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/92378/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/92377/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-pazardjik-plovdiv-sliven-haskovo-yambol-

15.6" (39.62 cm) Dell Latitude E5540 (CA007LE55406EDB_2)
15.6" (39.62 cm) Dell Latitude E5540 (CA007LE55406EDB_2), двуядрен Intel® Core™ i5-4310U 2.0/3.0 GHz, Full HD LED
Display (HDMI), 8GB, 500GB SSHD & 8GB SSD, fingerprint, 2x USB3.0, Windows 8.1 Pro, 2kg, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/92376/156-3962-cm-dell-latitude-e5540-ca007le55406edb_2

ВИП Снежанка за теб!!! - 0877 140 344
Търсиш красива,млада и палава девойка .. ЕТО МЕ !
Тук съм за да превърна в реалност твоите фантазии.
Ще те накарам да забравиш тревогите и сивото ежедневие!
Разполагам с дискретен терен в Център
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1 час - 100 лв
за повече часове отстъпки
Зара
http://obiavidnes.com/obiava/92375/vip-snejanka-za-teb---0877-140-344

нова!100% реална !КОЛЕДНА ПРОМОЦИЯ
Привет,скъпи господа..Казвам се Габи ,млада ,красива дама която обича секса и се раздава на максимум в него.Ще те
накарам да се почувстваш като цар в моята компания Тук съм за да превърна в реалност най-съкровените ти желания! 1
час 100 лв 2 часа 200 лв 3 часа 250 лв
http://obiavidnes.com/obiava/92374/nova100-realna-koledna-promociya

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/92373/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnostkorektnostprofesionaliz

15.6" (39.62 cm) Dell Latitude E5540 (CA017LE55401EM_1)
15.6" (39.62 cm) Dell Latitude E5540 (CA017LE55401EM_1), двуядрен Intel® Core™ i5-4310U 2.0/3.0 GHz, Full HD LED
Display & nVidia GeForce GT 720M 2GB (HDMI), 4GB, 500GB SSHD & 8GB SSD, 2x USB3.0, Linux, 2kg, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/92372/156-3962-cm-dell-latitude-e5540-ca017le55401em_1

15.6" (39.62 cm) Dell Latitude E6540 (CA106LE6540EMEA)
15.6" (39.62 cm) Dell Latitude E6540 (CA106LE6540EMEA), двуядрен Haswell Core i7 4610M 3.0/3.7 GHz, Full HD LED
Display & AMD Radeon HD 8790M 2GB (HDMI), 8GB, 500GB SSHD & 8GB SSD, 4x USB3.0, Windows 7 Pro, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/92371/156-3962-cm-dell-latitude-e6540-ca106le6540emea

Детективска Агенция "ФОКС"-висококачествени детективски услуги
Детективски услуги от Детективска агенция Фокс
Предлаганите Детективски услуги са
с гарантирана поверителност!
Разкриване на изневери,фирмено разследване,
издирване-лица,наблюдение,консултации.
Съдействие при сделки с имоти-проверка.
Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация и др.
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Извършваме ефективни детективски услуги в София, Пловдив, Варна,Бургас
Русе, Плевен, Хасково, Пазарджик, Благоевград, Перник, Стара Загора
и др. населени места в България, а и в чужбина.
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.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/92370/detektivska-agenciya-foks-visokokachestveni-detektivski-uslugi

Детективска агенция Авалон- 24ч. дискретни детективски услуги
Доказване на изневери, издирване, биологични родители,
наблюдение, справки, помощ на родители с трудни деца,
полиграф, технически средства, консултация с адвокат и…
Бързи, качествени, професионални детективски услуги.
Екипът ни се състои от доказани професионалисти с богат практически опит,
болшинството от тях са с експертни възможности.
Индивидуален подход към всеки клиент, гарантирано запазване на неговата
анонимност.
Извършва услуги на територията на Цялата страна.
За контакти:
тел:0896747344,
e-mail:detectivi@abv.bg,
http://avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/92369/detektivska-agenciya-avalon--24ch-diskretni-detektivski-uslugi

15.6" (39.62 cm) HP ProBook 450 G2 (J4S47EA)
15.6" (39.62 cm) HP ProBook 450 G2 (J4S47EA), двуядрен Intel® Core™ i3 4030U 1.9GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB,
500GB, 2x USB3.0, Free DOS, 2.55 kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/92368/156-3962-cm-hp-probook-450-g2-j4s47ea

Охлаждаща поставка за лаптоп Hama Black Edition с вентилатор
Охлаждаща поставка за лаптоп Hama Black Edition с вентилатор, 17"(43.18 cm), USB
http://obiavidnes.com/obiava/92367/ohlajdashta-postavka-za-laptop-hama-black-edition-s-ventilator

Пакет "Мафията говори за любов" 2-ра част- уиски, джаз и пури в Арт хотел Каза Арт от 09
Януари до 11 Януари 2015 г.
2 нощувки, 2 закуски + Дегустация на уиски и пури на 10 януари 2015 г. Музикална джаз програма live с Лилия Илиева &
Minimum Quartet
oт 129,00 на човек.
Ако можехте да пътувате назад във времето коя ера бихте посетили?Бихте ли се върнали в годините когато обличахме
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пъстри тоалети и танцувахме на диско музика или бихте предпочели да се насладите на разнообразието от музикални
стилове на фестивала в Удсток?
А може би бихте се завърнали още по-назад в блясъка и лукса на 20те.
Уиски, джаз, пури, лъскави тоалети олицетворяват най-добре „Бурните двадесет”. Именно затова ние с радост бихме
Ви отвели на едно пътешествие в годините когато в Новия свят процъфтяват културата и икономиката и дори
мафията привлича с тайнствено обаяние.
С удоволствие Ви каним да посетите тематичен хотел Каза Арт в два дни на джаз, ароматни пури, специално
селектирани брандове уиски поднесени в стил Ар Деко. Нека заедно последваме великия Франсис Фицджералд в „Ерата на
джаза”
Цена на човек в двойна стая за 2 нощувки – 129,00 лв на човек
Цената включва:
* 2 нощувки със закуски в тематична стая
* Дегустация на избрани брандове уиски и пури на 10 януари 2015 г.
* Джаз изпълнения с джаз бандата Лилия Илиева & Minimum Quartet
* безплатно ползване на финландска панорамна сауна
* безплатно ползване на маса за шах, интернет, паркинг
* всички ДДС и туристически такси
Дете, настанено на допълнително легло в стая, апартамент или студио
до 3,99 години - не доплаща
от 4 до 12 години доплащат: 30,00 лв.
Цената включва: 2 нощувки със закуски
Трети възрастен настанен на допълнително легло в стая, апартамент или студио
заплаща 85,00 лв.
Цената включва: 2 нощувки със закуски, дегустация на уиски и пури.
Доплащане за студио или апартамент
* 20 лв. на ден за студио
* 30 лв. на ден за апартамент
Предлагаме Ви много емоции и подбрани брандове уиски, представени по атрактивен начин с много артистизъм.
За джаз бандата
Лилия Илиева & Minimum Quartet черпи вдъхновение за своя репертоар от обширната колекция популярни американски
песни, позната по името "The Great American Songbook". Интерпретацията им следва изпълнителската традиция,
създадена от джаз диви като Ела Фитзджералд, Сара Воън, Били Холидеи
http://obiavidnes.com/obiava/92366/paket-mafiyata-govori-za-lyubov-2-ra-chast--uiski-djaz-i-puri-v-art-hotel-kaza-a

Ускорени курсове и уроци за МАТУРА
Ускорени курсове и индивидуално обучение за МАТУРА – БЕЛ, история, философия, 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/92365/uskoreni-kursove-i-uroci-za-matura

Ускорени курсове и уроци за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ
Ускорени курсове и индивидуално обучение за кандидатстудентски изпити – БЕЛ, история, философия, 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/92364/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
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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/92363/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/92362/uskoreni-kursove-i-uroci-po-jurnalistika

10" комуникационен шкаф
10" комуникационен шкаф, монтаж на стена, 6U
http://obiavidnes.com/obiava/92361/10-komunikacionen-shkaf

PRETOR GROUP-Купуваме
несъстоятелност.

АД

ЕАД

ООД

ЕООД

със

задължения,пред

фалит

или

Изкупуваме фирми със задължения – като предлагаме отлично юридическо съдействие за ЕООД, ООД, АД, ЕАД и други
натрупани задължения към държавата, общините или към контрагенти.
Изкупуваме фирми от всички бизнес сектори и региони на страната.
Нашият екип може да Ви освободи от Длъжност и Солидарна Отговорност.
Ние осигуряваме Нов собственик на Фирмата със Задължения, също така Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция,
Пълна Промяна по Обстоятелствата !
Нашите специалисти изготвят и подават всички документи свързани с процедурите по Вписване на промени на
обстоятелствата като - Промяна на Адрес-седалище, Промяна на Собственик или Управител, Промяна на Съдружници,
Покупко-Продажба на Дружествени Дялове и всичко по Търговския Закон.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, 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 доставцичи или партньори. Заповядайте при Нас. Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !!!
Всички Правни Действия, които ние предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост,
административни проблеми, глоби от държавни институции, задължения по ДДС, ЗКПО и други са в съответствие с
действащата нормативна уредба.
Нашият Професионализъм и Коректност е гарантиран !!!
PRETOR GROUP
За повече информация, моля свържете се с нас тел:0892918797
http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/92360/pretor-group-kupuvame-ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniyapred-falit-ili-nesystoyateln

PRETOR GROUP-КУПУВАМЕ /Прехвърляме/ ТЪРГОВСКИ - АКЦИОНЕРНИ ДРУЖЕСТВА
СЪС ЮРИДИЧЕСКИ ФИНАНСОВИ /СЪС З
Изкупуваме фирми със задължения – като предлагаме отлично юридическо съдействие за ЕООД, ООД, АД, ЕАД и други
натрупани задължения към държавата, общините или към контрагенти.
Изкупуваме фирми от всички бизнес сектори и региони на страната.
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Нашият екип може да Ви освободи от Длъжност и Солидарна Отговорност.
Ние осигуряваме Нов собственик на Фирмата със Задължения, също така Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция,
Пълна Промяна по Обстоятелствата !
Нашите специалисти изготвят и подават всички документи свързани с процедурите по Вписване на промени на
обстоятелствата като - Промяна на Адрес-седалище, Промяна на Собственик или Управител, Промяна на Съдружници,
Покупко-Продажба на Дружествени Дялове и всичко по Търговския Закон.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, 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 доставцичи или партньори. Заповядайте при Нас. Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !!!
Всички Правни Действия, които ние предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост,
административни проблеми, глоби от държавни институции, задължения по ДДС, ЗКПО и други са в съответствие с
действащата нормативна уредба.
Нашият Професионализъм и Коректност е гарантиран !!!
PRETOR GROUP
За повече информация, моля свържете се с нас тел:0892918797
http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/92359/pretor-group-kupuvame-prehvyrlyame-tyrgovski---akcionerni-drujestva-sys-yuridiche

ПРОДАЖБА НА ФИРМИ-Сделки с търговски предприятия........!!!
Изкупуваме фирми със задължения – като предлагаме отлично юридическо съдействие за ЕООД, ООД, АД, ЕАД и други
натрупани задължения към държавата, общините или към контрагенти.
Изкупуваме фирми от всички бизнес сектори и региони на страната.
Нашият екип може да Ви освободи от Длъжност и Солидарна Отговорност.
Ние осигуряваме Нов собственик на Фирмата със Задължения, също така Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция,
Пълна Промяна по Обстоятелствата !
Нашите специалисти изготвят и подават всички документи свързани с процедурите по Вписване на промени на
обстоятелствата като - Промяна на Адрес-седалище, Промяна на Собственик или Управител, Промяна на Съдружници,
Покупко-Продажба на Дружествени Дялове и всичко по Търговския Закон.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, 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 доставцичи или партньори. Заповядайте при Нас. Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !!!
Всички Правни Действия, които ние предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост,
административни проблеми, глоби от държавни институции, задължения по ДДС, ЗКПО и други са в съответствие с
действащата нормативна уредба.
Нашият Професионализъм и Коректност е гарантиран !!!
PRETOR GROUP
За повече информация, моля свържете се с нас тел:0892918797
http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/92358/prodajba-na-firmi-sdelki-s-tyrgovski-predpriyatiya

Прехвърляне(продажба) на фирми
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Изкупуваме фирми със задължения – като предлагаме отлично юридическо съдействие за ЕООД, ООД, АД, ЕАД и други
натрупани задължения към държавата, общините или към контрагенти.
Изкупуваме фирми от всички бизнес сектори и региони на страната.
Нашият екип може да Ви освободи от Длъжност и Солидарна Отговорност.
Ние осигуряваме Нов собственик на Фирмата със Задължения, също така Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция,
Пълна Промяна по Обстоятелствата !
Нашите специалисти изготвят и подават всички документи свързани с процедурите по Вписване на промени на
обстоятелствата като - Промяна на Адрес-седалище, Промяна на Собственик или Управител, Промяна на Съдружници,
Покупко-Продажба на Дружествени Дялове и всичко по Търговския Закон.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, 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 доставцичи или партньори. Заповядайте при Нас. Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !!!
Всички Правни Действия, които ние предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост,
административни проблеми, глоби от държавни институции, задължения по ДДС, ЗКПО и други са в съответствие с
действащата нормативна уредба.
Нашият Професионализъм и Коректност е гарантиран !!!
PRETOR GROUP
За повече информация, моля свържете се с нас тел:0892918797
http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/92357/prehvyrlyaneprodajba-na-firmi

19" комуникационен шкаф
19" комуникационен шкаф, монтаж на стена, LANDE SOHO Cabinet, 7U, 540x400mm
http://obiavidnes.com/obiava/92356/19-komunikacionen-shkaf

Switch ZyXEL GS1100-16
Switch ZyXEL GS1100-16, 16 Port 1000Mbps
http://obiavidnes.com/obiava/92355/switch-zyxel-gs1100-16

Защитно фолио (протектор) Samsung Galaxy Tab 2 10.1
Защитно фолио (протектор) Samsung Galaxy Tab 2 10.1
http://obiavidnes.com/obiava/92354/zashtitno-folio-protektor-samsung-galaxy-tab-2-101-

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/92353/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
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0882870171 http://photokoev.site90/ net https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/92352/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/92351/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/92350/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/92349/videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abi

Защитно фолио (протектор) за Google Nexus 7
Защитно фолио (протектор) за Google Nexus 7
http://obiavidnes.com/obiava/92348/zashtitno-folio-protektor-za-google-nexus-7

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/92347/30-50-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/92346/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Стойка за маса HAMA (95831)
Стойка за маса HAMA (95831), VESA до 100x100, черенa
http://obiavidnes.com/obiava/92345/stoyka-za-masa-hama-95831
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Стойка за маса HAMA (95832)
Стойка за маса HAMA (95832), VESA до 100x100, с 2 рамена, черна
http://obiavidnes.com/obiava/92344/stoyka-za-masa-hama-95832

0882551735,обръщане покрай pvc 6лв,започване веднагабез почивен ден.
0882551735-ДОГОВАРЯНЕ..

фини шпакловки.
гипсова шпакловка.
латекс.
топлоизолация.
обръщане покрай дограма и врати,с поставияне на лайсни или измазване.
минерални мазилки.
гипсова мазилка.
пръскана мазилка.
замазки.
зидария.
МАЙСТОР С ДЪЛГОДИШНА ПРАКТИКА В СТРОИТЕЛСТВОТО.
КОРЕКНО.
КАЧЕСТВЕНО.
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА.
0882551735
http://obiavidnes.com/obiava/92343/0882551735obryshtane-pokray-pvc-6lvzapochvane-vednagabez-pochiven-den

Зарядно за телефон
Зарядно за телефон, A-Data Elite CE700, безжично, WCP 1.1
http://obiavidnes.com/obiava/92342/zaryadno-za-telefon

10.1" (25.65 cm) Asus Transformer Pad TF303K-1B012A
10.1" (25.65 cm) Asus Transformer Pad TF303K-1B012A, бял, четириядрен Qualcomm Snapdragon S4 Pro 1.5 GHz, 2GB RAM,
16GB Flash памет (+microSD слот), Android 4.3 , 600g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/92341/101-2565-cm-asus-transformer-pad-tf303k-1b012a

10.1" (25.65 cm) Acer Aspire Switch SW5-012-14WC
10.1" (25.65 cm) Acer Aspire Switch SW5-012-14WC, 3G, четири-ядрен Intel Atom Z3735F 1.83 GHz, сензорен HD LED Display
(micro HDMI), 2GB, 32GB SSD, Windows 8.1, 1.2 kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/92340/101-2565-cm-acer-aspire-switch-sw5-012-14wc

15.6" (39.62 cm) Asus G551JM-CN127D
15.6" (39.62 cm) Asus G551JM-CN127D, двуядрен Intel® Core™ i5 4200H 2.8/3.4 GHz, Full HD LED Display & nVidia Geforce
GTX 860M 2GB (mDP), 8GB, 1TB HDD & 24GB SSD, 3x USB 3.0, Free DOS, 2.70 kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/92339/156-3962-cm-asus-g551jm-cn127d

15.6" (39.62 cm) HP ProBook 450 G2 (J4S66EA)
15.6" (39.62 cm) HP ProBook 450 G2 (J4S66EA), двуядрен Intel® Core™ i5 4210U 1.7/2.7 GHz, HD LED Display & AMD
Radeon R5 M255 2GB (HDMI), 4GB, 1TB HDD, 2x USB 3.0, Free DOS, 2.06 kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/92338/156-3962-cm-hp-probook-450-g2-j4s66ea
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15.6" (39.62 cm) Lenovo Flex 2 (59431824) в пакет с мишка
15.6" (39.62 cm) Lenovo Flex 2 (59431824) в пакет с мишка, двуядрен Intel Core i3-4030U 1.9GHz, сензорен IPS FULL HD
Display & GeForce 820M 2GB (HDMI), 4GB, 500GB+8GB SSHD, Free DOS, 2.31kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/92337/156-3962-cm-lenovo-flex-2-59431824-v-paket-s-mishka

15.6" (39.62 cm) Lenovo G50-30 (80G001MABM)
15.6" (39.62 cm) Lenovo G50-30 (80G001MABM), четириядрен Intel Pentium N3540 2.16/2.66GHz, HD LED Display & AMD
Radeon R5 M230 1GB (HDMI), 4GB, 1TB HDD, USB3.0, Free DOS, 2.5 kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/92336/156-3962-cm-lenovo-g50-30-80g001mabm

15.6" (39.62 cm) Lenovo G50-70 (59439181)
15.6" (39.62 cm) Lenovo G50-70 (59439181), двуядрен Intel® Core™ i3 4005U 1.7 GHz, HD LED Display & AMD Radeon R5
M230 2GB (HDMI), 8GB, 1TB HDD, 2x USB3.0, Free DOS, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/92335/156-3962-cm-lenovo-g50-70-59439181

15.6" (39.62 cm) Lenovo G50-70 (59439182)
15.6" (39.62 cm) Lenovo G50-70 (59439182), червен, двуядрен Intel® Core™ i5 4210U 1.7/2.7 GHz, HD LED Display & AMD
Radeon R5 M230 2GB (HDMI), 8GB, 1TB HDD, 2x USB3.0, Free DOS, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/92334/156-3962-cm-lenovo-g50-70-59439182

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/92333/videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abi

15.6" (39.62 cm) Lenovo G50-70 (59439183)
15.6" (39.62 cm) Lenovo G50-70 (59439183), червен, двуядрен Haswell Intel® Core™ i7 4510U 2.0/3.1 GHz, HD LED Display &
AMD Radeon R5 M230 2GB (HDMI), 8GB, 1TB HDD, 2x USB3.0, Free DOS, 2.5kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/92332/156-3962-cm-lenovo-g50-70-59439183

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/92331/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/92330/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
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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/92329/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/92328/videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abi

15.6" (39.62 cm) Lenovo Y50-70 (59432199) в пакет с мишка
15.6" (39.62 cm) Lenovo Y50-70 (59432199) в пакет с мишка, двуядрен Intel Core i5 4210H 2.9/3.5GHz, FULL HD Display &
NVIDIA® GTX-860M 2GB (HDMI), 8GB, 1TB HDD, 2xUSB3.0, No OS, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/92327/156-3962-cm-lenovo-y50-70-59432199-v-paket-s-mishka

17.3" (43.94 cm) Lenovo G710 (59432665)
17.3" (43.94 cm) Lenovo G710 (59432665), двуядрен Haswell Intel Core i3 4000M 2.4 GHz, HD+ LED Display & NVIDIA
GeForce GT 820M 2GB (HDMI), 6GB, 1TB HDD, USB 3.0, Free DOS, 2.9 kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/92326/173-4394-cm-lenovo-g710-59432665

17.3" (43.94 cm) Toshiba Qosmio X70-B-102
17.3" (43.94 cm) Toshiba Qosmio X70-B-102, четириядрен Haswell Intel™ Core i7 4710HQ 2.5/3.5 GHz, Full HD LED Display
& AMD Radeon R9 M265X 4GB (HDMI), 16GB, 1TB SSHD & 8GB SSD, Windows 8.1, 2.9 kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/92325/173-4394-cm-toshiba-qosmio-x70-b-102

Целувки с Език!!!!!!!!!!!!
Търся някои с които да се целуваме с език. Момиче съм на 17 години, от Пловдив. mnogosramejliva@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/92324/celuvki-s-ezik

Целувки с Език!!!!!!!!!!!!
Търся някои с които да се целуваме с език. Момиче съм на 17 години, от Пловдив. mnogosramejliva@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/92323/celuvki-s-ezik

17.3" (43.94 cm) Toshiba Qosmio X70-B-10F
17.3" (43.94 cm) Toshiba Qosmio X70-B-10F, четириядрен Haswell Intel™ Core i7 4710HQ 2.5/3.5 GHz, Full HD LED Display
& AMD Radeon R9 M265X 4GB (HDMI), 8GB, 2TB HDD, Windows 8.1, 2.9 kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/92322/173-4394-cm-toshiba-qosmio-x70-b-10f

Детективск
Детективски услуги от Детективска агенция Фокс
Предлаганите Детективски услуги са
с гарантирана поверителност!
Разкриване на изневери,фирмено разследване,
издирване-лица,наблюдение,консултации.
Съдействие при сделки с имоти-проверка.
Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.Справки-адреси,месторабота,
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телефони,осигуряване на финансова информация и др.
Извършваме ефективни детективски услуги в София, Пловдив, Варна,Бургас
Русе, Плевен, Хасково, Пазарджик, Благоевград, Перник, Стара Загора
и др. населени места в България, а и в чужбина.
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.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/92321/detektivski-uslugi-ot-detektivska-agenciya-foks-korporativno-i-firmeno-prouchvan

Раница Lenovo Simple Backpack за лаптоп до 15.6" (39.62 cm)
Раница Lenovo Simple Backpack за лаптоп до 15.6" (39.62 cm), черна
http://obiavidnes.com/obiava/92320/ranica-lenovo-simple-backpack-za-laptop-do-156-3962-cm

Edimax IC-3100P
Edimax IC-3100P, Tripple Mode IP camera, 1.3Mpx, PoE, H.264, MPEG-4 & M-JPEG
http://obiavidnes.com/obiava/92319/edimax-ic-3100p

ГЛЕЗАНАТА МИХАЕЛА-изпрати SMS с текст mihaela до номер 191999
ГЛЕЗАНАТА МИХАЕЛА-изпрати SMS с текст mihaela до номер 191999
http://obiavidnes.com/obiava/92318/glezanata-mihaela-izprati-sms-s-tekst-mihaela-do-nomer-191999

СЕКС ИГРИ В НАЙ- ДОБРИЯТ САЙТ ЗА ЕРОТИКА И ЗАБАВЛЕНИЯ ПОСЕТИ
WWW.SEXCHE.COM
СЕКС ИГРИ В НАЙ- ДОБРИЯТ САЙТ ЗА ЕРОТИКА И ЗАБАВЛЕНИЯ ПОСЕТИ WWW.SEXCHE.COM
http://obiavidnes.com/obiava/92317/seks-igri-v-nay--dobriyat-sayt-za-erotika-i-zabavleniya-poseti-wwwsexchecom

Edimax IC-3100
Edimax IC-3100, Tripple Mode IP camera, 1.3Mpx, обектив 5mm, H.264, MPEG-4 & M-JPEG
http://obiavidnes.com/obiava/92316/edimax-ic-3100

Edimax IC-3100W
Edimax IC-3100W, Plug and View Wlan-N IP camera, 1.3Mpx, H.264, MPEG-4 & M-JPEG
http://obiavidnes.com/obiava/92315/edimax-ic-3100w

Предлагаме инкубатори
Предлагаме инкубатори полуавтоматични, капацитет от
35 яйца до 200 яйца на изгодни цени! Температурата
се регулира с прецизен терморегулатор.
За повече информация посетете
нашият сайт: www.inkubatorbg.alle.bg , или се
обадете на 0888291498, Skype - krasi0012.
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http://obiavidnes.com/obiava/92314/predlagame-inkubatori

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/92313/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
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• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/92312/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/92311/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
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Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди кандидатстудентските изпити и
МАТУРАТА.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (стандартни предмети)
• І вноска: 285 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 285 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 285 лв. – до 20 февруари
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (Химия, Биология, Английски език)
• І вноска: 310 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 310 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 310 лв. – до 20 февруари
Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/92310/kursove-za-kandidat-studenti-na-rodina

Edimax IC-3110P
Edimax IC-3110P, Tripple Mode IP camera, 1.3Mpx, PoE, IR осветление, H.264, MPEG-4 & M-JPEG
http://obiavidnes.com/obiava/92309/edimax-ic-3110p

Edimax IC-3110W
Edimax IC-3110W, Plug and View Wlan-N IP camera, 1.3Mpx, IR осветление, H.264, MPEG-4 & M-JPEG
http://obiavidnes.com/obiava/92308/edimax-ic-3110w

Продавам инкубатори, тв за кола с дистанционно
Продавам инкубатори, тв за кола с дистанционно управление!
http://obiavidnes.com/obiava/92307/prodavam-inkubatori-tv-za-kola-s-distancionno

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)
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-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/92306/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

ЧЕХИЯ НАБИРА ЕЛЕКТРОКАРИСТИ И СКЛАДОВИ РАБОТНИЦИ
Набираме работници за Чехия. Работата не е сезонна а постоянна и търсим сериозни и отговорни хора. Не е
задължително владеенето на език. Получавате 100% гаранция за сигурност и коректност от наша страна. Фирмата е
със седалище ЧЕХИЯ, Praha,
http://obiavidnes.com/obiava/92305/chehiya-nabira-elektrokaristi-i-skladovi-rabotnici

Люпилни за люпене на яйца
Инкубатори
полуавтоматични
тип
люлка
и
автоматични
с
дистанционно
управление
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/92304/lyupilni-za-lyupene-na-yayca

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/92303/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

Edimax IC-3116W
Edimax IC-3116W, 720p (1.3Mpix) безжична мрежова камера, IR осветление, H.264 & MJPEG
http://obiavidnes.com/obiava/92302/edimax-ic-3116w

Хотели Ивайловград Хотел Лайт Касъл Комплекс
Разположен в покрайнините на града, комплекс Лайт Касъл Ви гарантира тишина и усамотеност в една уютна
обстановка. Хотелската част разполага с деветнадесет двойни стаи, всяка една декорирана в различни цветове и стил.
Декорът в светли тонове е подчертан от елегантни материи, изискани произведения на изкуството и удобна
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мебелировка, създавайки една приятна и уютна атмосфера. Просторни и светли, нашите стаи ще Ви заредят с добро
настроение и положителна енергия. Всяка стая е със самостоятелен санитарен възел, безплатен Wi-Fi достъп,
телевизор с кабелна телевизия и мини бар. За вашата сигурност и спокойствие в стаите има сейфове, където може да
поставите ценните си вещи и да сте спокойни докато се наслаждавате на някоя от другите атракции на комплекса.
http://obiavidnes.com/obiava/92301/hoteli-ivaylovgrad-hotel-layt-kasyl-kompleks

3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
индустриален дизайн.
3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и индустриален дизайн.
Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел. tel.0882870171
http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална визия
http://3dkoev-design.net46.net/
http://obiavidnes.com/obiava/92300/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
индустриален дизайн.
3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и индустриален дизайн.
Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел. tel.0882870171
http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална визия
http://3dkoev-design.net46.net/
http://obiavidnes.com/obiava/92299/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
индустриален дизайн.
3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и индустриален дизайн.
Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел. tel.0882870171
http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална визия
http://3dkoev-design.net46.net/
http://obiavidnes.com/obiava/92298/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
индустриален дизайн.
3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и индустриален дизайн.
Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел. tel.0882870171
http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална визия
http://3dkoev-design.net46.net/
http://obiavidnes.com/obiava/92297/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
индустриален дизайн.
3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и индустриален дизайн.
Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел. tel.0882870171
http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална визия
http://3dkoev-design.net46.net/
http://obiavidnes.com/obiava/92296/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

Edimax IC-7001W
Edimax IC-7001W, 0.3Mpix, безжична мрежова камера, IR осветление, микрофон,
http://obiavidnes.com/obiava/92295/edimax-ic-7001w
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Дипломи: превод и легализация
Преводаческа агенция Нов Век извършва качествени преводи на Английски, Немски, Полски, Турски, Гръцки, Португалски,
Френски, Италиански, Испански, Арабски, Китайски, Иврит и много други езици. Заверки на преводи на документи от
чужбина и ЛЕГАЛИЗАЦИЯ на актове за раждане, удостоверения за семейно положение, дипломи, академични справки,
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/92294/diplomi-prevod-i-legalizaciya

Искате нова работа в Германия ?
В случай, че искате искате да смените професията си, опитайте с някоя от обявите публикувани в rabotaposveta.com.
Нашата цел е да ви помогнем в търсенето и намирането на подходяща и не на последно място желана от вас работа.
http://obiavidnes.com/obiava/92293/iskate-nova-rabota-v-germaniya-

Edimax IC-7100W
Edimax IC-7100W, Plug and View Wlan-N IP camera, 1.3Mpx, обектив 5.01mm, H.264, MPEG-4 & M-JPEG
http://obiavidnes.com/obiava/92292/edimax-ic-7100w

Електронен нашийник за дресура на кучета
Електронен нашийник за дресура на кучета (Телетакт)
Обхват на сигнала от телетакта: 300 м;
Излъчвани от нашийника за дресура сигнали: вибриращ, шоко, светлинен, звуков;
Електронният нашийник разполага със 100 степени на въздействие, LCD екран, фенерче и е удароустойчив;
Възможно е едновременното командване на 2 кучета - от едно дистанционно!
Кучето ви не знае как да се държи: бяга, лае, хапе, разкъсва и не отговоря на вашите команди.
Решението на проблема е нашийник за дресура на кучета с дистанционно управление - телетакт,
използващ вибрации или лек токов удар за премахване на всички лоши навици на кучето.
Електронният нашийник е много полезен при дресировка и обучение на домашни любимци, ловни кучета, кучета-водачи и
кучета-охрана,
независимо от теглото им (от 2 до 90 кг.).
При обучение и дресировка, електронният нашийник е незаменим помощник за формирането на желаното от вас
поведение на вашия любимец.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/92291/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta

Виброплейт фитнес урeд от ново поколение
Виброплейт фитнес урeд от ново поколение
Eдин специален метод за тренировка, базиран на бързи ритмични вибрации,
предизвикващи силни мускулни контракции, водещи до бързи резултати;
квантов анализатор – високотехнологично електронно устройство за преглед на здравното състояние на
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човешкия организъм; продукти от КЪЩАТА НА БИЛКИТЕ ”Sanct Bernhard”
– АЛОЕ ВЕРА чист сок или капсули, ЖЕН ШЕН, Гинко Билоба, препарати за отслабване и т.н.
За повече информация посетете ”БГ магазин”.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/92290/vibropleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

Magic Ex Hose маркуч екс хос Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Magic Ex Hose маркуч екс хос
Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Сгънат 8 метра - разгънат 23 метра
Подарък пистолет с 5 режима на пръскане
без да се усуква, сгъва и заплита
разгъвате и сгъвате за секунди
устойчив на износване
миете двора и колата
поливате-градината, тревата и цветята
Лесно се плъзга през градината, по стълбите, без да се пречупва или усуква!
Маркучът е изработен от висококачествен материал, който го прави здрав и в същото време много гъвкав.
Дебелите стени осигуряват надеждност и дълъг живот на материала.
Градински "магически" маркуч - характеристика:
Размери: 8м./22.5м.
Тегло: 1 кг.
Произход: Китай
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/92289/magic-ex-hose-markuch-eks-hos--magicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-

Дарсонвал за тонизирана и еластична кожа
Дарсонвал за тонизирана и еластична кожа
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
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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/92288/darsonval-za-tonizirana-i-elastichna-koja

Инфрачервено топлещо "Килимче"
Инфрачервено топлещо "Килимче"

Имате студен под и мръзнат краката, сложете Инфрачервен Килим "Килимче" и след 5 минути ще усетите разликата!
Идеално топло легло зо вашите домашни любимци!
Нагрява до 42 градуса.
Консумация: 45 W/час
Размер: 36 х 56 см.
230V; IP 21; 0.6 kg
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/92287/infracherveno-topleshto--kilimche

РАБОТА В ЧЕХИЯ И СЛОВАКИЯ БЕЗ ТАКСИ И КОМИСИОННИ
Набираме складови работници и електрокаристи за Чехия и Словакия БЕЗ ТАКСИ И КОМИСИОННИ. Работата не е
сезонна а постоянна и търсим сериозни и отговорни хора. Не е задължително владеенето на език. Получавате 100%
гаранция за сигурност и коректност от наша страна. Фирмата е със седалище ЧЕХИЯ, Praha,
http://obiavidnes.com/obiava/92286/rabota-v-chehiya-i-slovakiya-bez-taksi-i-komisionni

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)
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• 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/92285/topleshta-kartina-s-infracherveno-nagryavane

Edimax IC-7110W
Edimax IC-7110W, Plug and View Wlan-N IP camera, 1.3Mpx, IR осветление, обектив 3.58mm, H.264, MPEG-4 & M-JPEG
http://obiavidnes.com/obiava/92284/edimax-ic-7110w

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/92283/30-50-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/92282/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Edimax IC-9000
Edimax IC-9000, 0.3Mpix, жична мрежова камера, IR осветление, обектив 4.5mm, MPEG-4
http://obiavidnes.com/obiava/92281/edimax-ic-9000

Edimax IC PT31Е
Edimax IC PT31Е, 3Mpx, PoE, IR осветление, H.264, MPEG-4 & M-JPEG
http://obiavidnes.com/obiava/92280/edimax-ic-pt31e

Защитно фолио (протектор) Sony ET988ROW за Tablet Z3
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Защитно фолио (протектор) Sony ET988ROW за Tablet Z3
http://obiavidnes.com/obiava/92279/zashtitno-folio-protektor-sony-et988row-za-tablet-z3-

3D очила Sony Passive 3D glasses
3D очила Sony Passive 3D glasses, за W8 серия телевизори
http://obiavidnes.com/obiava/92278/3d-ochila-sony-passive-3d-glasses

55" (137.9 cm) Sony BRAVIA KDL-55W805
55" (137.9 cm) Sony BRAVIA KDL-55W805, Full HD LED TV, 3D, DVBS2-C/T2/S2, XR 400Hz, Wi-Fi, Internet, HDMI, USB,
Speakers, 3D glasses, Black + Sony RMF-ED004 One-flick remote
http://obiavidnes.com/obiava/92277/55-1379-cm-sony-bravia-kdl-55w805

Kамера за Skype Sony
Kамера за Skype Sony, 720p HD, за Smart TV
http://obiavidnes.com/obiava/92276/kamera-za-skype-sony

Sony RMF-ED004 One-flick remote
Sony RMF-ED004 One-flick remote
http://obiavidnes.com/obiava/92275/sony-rmf-ed004-one-flick-remote

Заден капак за iPhone 5C DeTech
Заден капак за iPhone 5C DeTech, с картинка
http://obiavidnes.com/obiava/92274/zaden-kapak-za-iphone-5c-detech

Заден капак за iPhone 5C DeTech
Заден капак за iPhone 5C DeTech, с картинка
http://obiavidnes.com/obiava/92273/zaden-kapak-za-iphone-5c-detech

Заден капак за iPhone 5C DeTech
Заден капак за iPhone 5C DeTech, с картинка
http://obiavidnes.com/obiava/92272/zaden-kapak-za-iphone-5c-detech

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!
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тел:0878747345,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http;//hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/92271/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnostkorektnostprofesionaliz

Заден капак за iPhone 5C DeTech
Заден капак за iPhone 5C DeTech, с картинка
http://obiavidnes.com/obiava/92270/zaden-kapak-za-iphone-5c-detech

Зарядно за кола
Зарядно за кола, LDNIO Dual, USB
http://obiavidnes.com/obiava/92269/zaryadno-za-kola

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/92268/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/92267/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/92266/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/92265/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/92264/videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abi
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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/92263/videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abi

Продавам инкубатори, тв за кола с дистанционно
Продавам инкубатори, тв за кола с дистанционно управление!
http://obiavidnes.com/obiava/92262/prodavam-inkubatori-tv-za-kola-s-distancionno

Силиконов протектор с гръб за iPhone 4 DeTech
Силиконов протектор с гръб за iPhone 4 DeTech, зелен
http://obiavidnes.com/obiava/92261/silikonov-protektor-s-gryb-za-iphone-4-detech

Силиконов протектор с гръб за iPhone 4 DeTech
Силиконов протектор с гръб за iPhone 4 DeTech, лилав
http://obiavidnes.com/obiava/92260/silikonov-protektor-s-gryb-za-iphone-4-detech

Частен Детектив-Детективска Агенция Фокс-Ловеч,Троян,Габрово,Карлово
Детективски услуги от Детективска агенция Фокс
Предлаганите Детективски услуги са
с гарантирана поверителност!
Разкриване на изневери,фирмено разследване,
издирване-лица,наблюдение,консултации.
Съдействие при сделки с имоти-проверка.
Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация и др.
Извършваме ефективни детективски услуги в София, Пловдив, Варна,Бургас
Русе, Плевен, Хасково, Пазарджик, Благоевград, Перник, Стара Загора
и др. населени места в България, а и в чужбина.
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.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/92259/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-foks-lovechtroyangabrovokarlovo

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
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-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/92258/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/92257/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Силиконов протектор с гръб за iPhone 4 DeTech
Силиконов протектор с гръб за iPhone 4 DeTech, цикламен
http://obiavidnes.com/obiava/92256/silikonov-protektor-s-gryb-za-iphone-4-detech

Силиконов протектор с гръб за iPhone 5C DeTech
Силиконов протектор с гръб за iPhone 5C DeTech, зелен
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http://obiavidnes.com/obiava/92255/silikonov-protektor-s-gryb-za-iphone-5c-detech

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 , 00420 777 073 926
Skype : work.cz1
http://obiavidnes.com/obiava/92254/chehiya---stroiteli-i-zavarchici

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 , 00420 777 073 926
Skype : work.cz1
http://obiavidnes.com/obiava/92253/chehiya---nabira-rabotnici

Смартчасовник MyKronoz Zewatch 2
Смартчасовник MyKronoz Zewatch 2, бордо
http://obiavidnes.com/obiava/92252/smartchasovnik-mykronoz-zewatch-2

Детективска агенция Авалон- 24ч. дискретни детективски услуги
Доказване на изневери, издирване, биологични родители,
наблюдение, справки, помощ на родители с трудни деца,
полиграф, технически средства, консултация с адвокат и…
Бързи, качествени, професионални детективски услуги.
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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/92251/detektivska-agenciya-avalon--24ch-diskretni-detektivski-uslugi

Смартчасовник MyKronoz Zewatch 2
Смартчасовник MyKronoz Zewatch 2, бял
http://obiavidnes.com/obiava/92250/smartchasovnik-mykronoz-zewatch-2

Професионална прахосмукачка под наем
Предлагаме всякакъв тип индустриални, строителни и професионални прахосмукачки под наем. Доставка на място,
обучение е вземане от място. Най-ниска цена. Предлагаме всякакви почистващи машини и почистваща техника под наем.
http://obiavidnes.com/obiava/92249/profesionalna-prahosmukachka-pod-naem

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/92248/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

Смартчасовник MyKronoz Zewatch 2
Смартчасовник MyKronoz Zewatch 2, сив
http://obiavidnes.com/obiava/92247/smartchasovnik-mykronoz-zewatch-2

Timemobile.bg - всичко за вашият телефон
В нашият магазин ще намерите протектори за всички модерни телефони от всеки производител! Посетете ни интернет
адрес Timemobile.Bg. Ние разполагаме с разнороден подбор от протектори за мобилни телефони.
http://obiavidnes.com/obiava/92246/timemobilebg---vsichko-za-vashiyat-telefon

Напълно автоматични Инкубатори
Инкубатори
полуавтоматични
тип
люлка
и
автоматични
с
дистанционно
управление
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
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http://obiavidnes.com/obiava/92245/napylno-avtomatichni-inkubatori

Зарядно за таблет Sony DK39EU2 за модели Z2
Зарядно за таблет Sony DK39EU2 за модели Z2
http://obiavidnes.com/obiava/92244/zaryadno-za-tablet-sony-dk39eu2-za-modeli-z2

ЧЕХИЯ ЛЕГАЛНА РАБОТА С ДОГОВОР ПО ЧЕШКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО БЕЗ
КОМИСИОН
БЕЗ ТАКСИ В БЪЛГАРИЯ ЗАКОННО С ДОГОВОР В ЧЕХИЯ. ЧЕХИЯ-жени,мъже,семейства за
европалети,пекарна,пералня,печатница,заводи,цехове,фабрики,складове,бирена фабрика,шоколадова фабрика,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 плодове и зеленчуци,склад за перилни препарати,сервиз за
абтогуми 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/92243/chehiya-legalna-rabota-s-dogovor-po-cheshkoto-zakonodatelstvo-bez-komision

Стандартни и бързи преводачески услуги
Преводаческа агенция НОВ ВЕК осъществява преводи на фирмени и лични документи. Агенцията разполага с лицензирани
преводачи, владеещи английски, руски, немски, френски, гръцки, турски, румънски, чешки, италиански, испански и други
езици. Агенцията предлага стандартни, бързи и експресни услуги. Работим с висококвалифицирани и опитни преводачи и
извършваме обемни писмени преводи в кратки срокове, като това не рефлектира върху качеството. Заверки на преводи на
документи от чужбина в МВнР и ЛЕГАЛИЗАЦИЯ на дипломи, академични справки, нотариални актове, медицински
документи, свидетелства за съдимост, съдебни решения и други във всички държавни институции и чуждестранни
посолства в Република България.
гр. София, бул. Васил Левски 1Б
тел: 02 49 00 756
моб.тел.: 0895 60 71 50
E - mail: sofia@nov-vek.org
Уеб страница: www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/92242/standartni-i-byrzi-prevodacheski-uslugi

480GB Geil Zenith S3
480GB Geil Zenith S3, SATA 6Gb/s, 2.5" (6.35 cm), 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/92241/480gb-geil-zenith-s3

Работни позиции за Чехия
Набор на складови работници (мъже и жени до 55 години) за работа в Чехия към:
-месокомбинат-800 евро
-пекарна-770 евро
-завод за шоколад-770 евро
-склад за плодове и зеленчуци-770 евро
-цех за сандвичи-825 евро
-склад на „Данон”-880 евро
-сладкарски цех-880 евро
-склад за промишлени стоки – 880 евро
-складове на „Пенни Маркет”,”Кауфланд”,”Билла”,”Теско”,”Глобус”,”Алберт”-900 евро (само мъже до 50
години).
-пивоварен завод „Гамбринос”- 990 евро
-общи работници за „DHL”-850 евро (мъже до 50 години).
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-електрокаристи- 1000 евро (може и без опит).
-ел.техници-1200 евро.
ТД и осигуровки по чешкото законодателство,подсигурена квартира,седмичен аванс от (40-60 евро),език не е необходим
да знаете,заминаване веднага групово или индивидуално.Без посредници в България. За повече информация се свържете с
нас на посочените кординати за връзка-тел:+420 773 540 059, 0877476311 , 0893272143 , 0886140954.
http://obiavidnes.com/obiava/92240/rabotni-pozicii-za-chehiya

120GB Silicon Power S70. SATA 6Gb/s
120GB Silicon Power S70. SATA 6Gb/s, 2.5" (6.35 cm), 5г.
http://obiavidnes.com/obiava/92239/120gb-silicon-power-s70-sata-6gbs

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/92238/30-50-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/92237/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

240GB Silicon Power S70. SATA 6Gb/s
240GB Silicon Power S70. SATA 6Gb/s, 2.5" (6.35 cm), 5г.
http://obiavidnes.com/obiava/92236/240gb-silicon-power-s70-sata-6gbs

60GB Silicon Power S70. SATA 6Gb/s
60GB Silicon Power S70. SATA 6Gb/s, 2.5" (6.35 cm), 5г.
http://obiavidnes.com/obiava/92235/60gb-silicon-power-s70-sata-6gbs

Предлагаме инкубатори
Предлагаме инкубатори за люпене на яйца
на изгодни цени! За повече информация посетете
нашият сайт: www.inkubatorbg.alle.bg , или се
обадете на 0888291498, Skype - krasi0012.
http://obiavidnes.com/obiava/92234/predlagame-inkubatori

Ремонт на покриви, хидроизолации, топлоизолации, PVC мембрани, безшевни улуци в цялата
страна.
Строителна фирма Рус–Булстрой ЕООД извършва:
- Строителство, ремонт и хидроизолация на всички видове покриви – PVC и битумни мембрани, керемиди, ламарини,
улуци, водосточни тръби, воронки, бордове и комини, дървени конструкции, капандури, битумни керемиди.
- Саниране с автовишка, скеле или алпийски способ.
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- Хидроизолация и топлоизолация на стени, основи, фундаменти, подземни съоръжения, мостове и виадукти.
- Строителни ремонти от всякакъв вид – зидане, мазилка, шпакловка, боядисване, фаянс и теракота.
- Почистване и извозване на отпадъците до сметище.
- Високо качество.
- Ниски цени.
- Многогодишна гаранция.
Фирмата е член на Камарата на строителите в България и е вписана в Централния професионален регистър на
строителя за изпълнение на строежи от I-ва група, IV и V-та категория и V-та група, класове 43.91, 43.99.
Сертифицирани сме по ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. За повече информация, посетете сайта ни.
>> GSM : 0898 432 248
>> Телефон/ Факс : 082 860 401
>> Mail : rus_bulstroi@abv.bg
>> Сайт : http://rus-bulstroi.com
http://obiavidnes.com/obiava/92233/remont-na-pokrivi-hidroizolacii-toploizolacii-pvc-membrani-bezshevni-uluci-v-

8.0" (20.32 cm) Acer Iconia W1-810 (NT.L7GEX.003)
8.0" (20.32 cm) Acer Iconia W1-810 (NT.L7GEX.003), бял, четириядрен Intel Atom Z3735G 1.33/1.83 GHz, 1GB RAM, 32GB
Flash памет (+microSD слот), Windows 8.1, 370g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/92232/80-2032-cm-acer-iconia-w1-810-ntl7gex003

8.0" (20.32 cm) Asus FonePad FE380CG-1A032A
8.0" (20.32 cm) Asus FonePad FE380CG-1A032A, черен, четириядрен Intel Atom Z3530 1.33 GHz, 1GB RAM, 16GB Flash
памет (+microSD слот), Android 4.4 , 310g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/92231/80-2032-cm-asus-fonepad-fe380cg-1a032a

Слушалки Canyon CNA-SEP05G
Слушалки Canyon CNA-SEP05G, микрофон, синьо-зелени
http://obiavidnes.com/obiava/92230/slushalki-canyon-cna-sep05g

Слушалки Canyon CNA-SEP06O
Слушалки Canyon CNA-SEP06O, микрофон, оранжеви
http://obiavidnes.com/obiava/92229/slushalki-canyon-cna-sep06o

Слушалки Canyon CNL-MBEP01
Слушалки Canyon CNL-MBEP01, микрофон, черни
http://obiavidnes.com/obiava/92228/slushalki-canyon-cnl-mbep01

3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
индустриален дизайн.
3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и индустриален дизайн.
Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел. tel.0882870171
http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална визия
http://3dkoev-design.net46.net/
http://obiavidnes.com/obiava/92227/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

Слушалки Canyon CNL-MBHP03
Слушалки Canyon CNL-MBHP03, черни
http://obiavidnes.com/obiava/92226/slushalki-canyon-cnl-mbhp03
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3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
индустриален дизайн.
3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и индустриален дизайн.
Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел. tel.0882870171
http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална визия
http://3dkoev-design.net46.net/
http://obiavidnes.com/obiava/92225/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
индустриален дизайн.
3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и индустриален дизайн.
Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел. tel.0882870171
http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална визия
http://3dkoev-design.net46.net/
http://obiavidnes.com/obiava/92224/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
индустриален дизайн.
3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и индустриален дизайн.
Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел. tel.0882870171
http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална визия
http://3dkoev-design.net46.net/
http://obiavidnes.com/obiava/92223/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
индустриален дизайн.
3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и индустриален дизайн.
Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел. tel.0882870171
http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална визия
http://3dkoev-design.net46.net/
http://obiavidnes.com/obiava/92222/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

Слушалки Canyon CNR-HP03NW
Слушалки Canyon CNR-HP03NW, бели
http://obiavidnes.com/obiava/92221/slushalki-canyon-cnr-hp03nw

3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
индустриален дизайн.
3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и индустриален дизайн.
Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел. tel.0882870171
http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална визия
http://3dkoev-design.net46.net/
http://obiavidnes.com/obiava/92220/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
индустриален дизайн.
3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и индустриален дизайн.
Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел. tel.0882870171
http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална визия
http://3dkoev-design.net46.net/
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http://obiavidnes.com/obiava/92219/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

Слушалки Canyon CNS-CEP1BL
Слушалки Canyon CNS-CEP1BL, сини
http://obiavidnes.com/obiava/92218/slushalki-canyon-cns-cep1bl

3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
индустриален дизайн.
3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и индустриален дизайн.
Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел. tel.0882870171
http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална визия
http://3dkoev-design.net46.net/
http://obiavidnes.com/obiava/92217/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
индустриален дизайн.
3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и индустриален дизайн.
Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел. tel.0882870171
http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална визия
http://3dkoev-design.net46.net/
http://obiavidnes.com/obiava/92216/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
индустриален дизайн.
3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и индустриален дизайн.
Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел. tel.0882870171
http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална визия
http://3dkoev-design.net46.net/
http://obiavidnes.com/obiava/92215/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
индустриален дизайн.
3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и индустриален дизайн.
Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел. tel.0882870171
http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална визия
http://3dkoev-design.net46.net/
http://obiavidnes.com/obiava/92214/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
индустриален дизайн.
3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и индустриален дизайн.
Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел. tel.0882870171
http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална визия
http://3dkoev-design.net46.net/
http://obiavidnes.com/obiava/92213/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

Ти ейч Консултинг ЕООД
Ти ейч Консултинг ЕООД предлага планиране и дизайн за озеленяване, изграждане на паркове, градини, зелени площи,
както и поддръжка за тях. Услугите ни включват всякакви видове озеленяване - интериорно, вертикално, покривно
озеленяване, включително и прилежащите поливни системи, водни ефекти и фонтани, поддръжка, изграждане на фън
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шуй проекти и проектиране. Към всички проекти фирмата извършва качествен контрол и одит, строително монтажни
работи, реновиране и ландшафтен дизайн.
http://obiavidnes.com/obiava/92212/ti-eych-konsulting-eood

Слушалки Canyon CNS-CEP1O
Слушалки Canyon CNS-CEP1O, оранжеви
http://obiavidnes.com/obiava/92211/slushalki-canyon-cns-cep1o

Слушалки Canyon CNS-CEP1R
Слушалки Canyon CNS-CEP1R, червени
http://obiavidnes.com/obiava/92172/slushalki-canyon-cns-cep1r

Слушалки Canyon CNS-CHP3BL
Слушалки Canyon CNS-CHP3BL, микрофон, сини
http://obiavidnes.com/obiava/92171/slushalki-canyon-cns-chp3bl

Слушалки Canyon CNS-CHP3R
Слушалки Canyon CNS-CHP3R, микрофон, червени
http://obiavidnes.com/obiava/92170/slushalki-canyon-cns-chp3r

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

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

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

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

Товарни превози с бус до 1500 кг
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/92210/tovarni-prevozi-s-bus-do-1500-kg

Детективск
Детективски услуги от Детективска агенция Фокс
Предлаганите Детективски услуги са
с гарантирана поверителност!
Разкриване на изневери,фирмено разследване,
издирване-лица,наблюдение,консултации.
Съдействие при сделки с имоти-проверка.
Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация и др.
Извършваме ефективни детективски услуги в София, Пловдив, Варна,Бургас
Русе, Плевен, Хасково, Пазарджик, Благоевград, Перник, Стара Загора
и др. населени места в България, а и в чужбина.
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://detective-bg.com
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Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/92209/detektivska-agenciya-foks-detektivski-uslugi--plovdiv-pazardjik-haskovo

Слушалки Canyon CNS-CHP3Y
Слушалки Canyon CNS-CHP3Y, микрофон, жълти
http://obiavidnes.com/obiava/92169/slushalki-canyon-cns-chp3y

Бърз кредит, което е необходимо за празниците
Вие някой, средният доход, но винаги спазвайте поетите ангажименти, но ето, че вашето финансово положение, пое
голям удар, и имате нужда от тласък, за надеждно и безопасно да позволите на вашите деца и семейството ви да
прекарате приятно време на честването видях, че в новогодишните празници наближават, но ето, че банката не може
да ви помогне, и се чака в продължение на няколко месеца по-тревожно, решение има, за да се свържете с мен:
christophe_thiersoy@hotmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/92208/byrz-kredit-koeto-e-neobhodimo-za-praznicite

Финансиране за партита
Имате нужда от бързо решение за увеличаване на търговията си, да пътува, или на власт, е пътувал в други страни, за
да се увеличи нещо, но средствата не достигат, и вашата банка още не е решил, че ти помагат, това, че празници
наближават и ви трябва финансиране, за да купите или да увеличите, за да се надяваме на добра печалба до края на
годината, това е най-големият проблем само едно решение-направете ми се обадиш, и да не се стегнете, не е
разочарован.
http://obiavidnes.com/obiava/92207/finansirane-za-partita

Кредит предлагат между специално сериозни
Здравейте, аз съм, може би, все пак ,аз съм финансист Аз съм кредитор сертифициран, регистрирани и законни
заемодателя. Бих искал да насоча вашето внимание е, че мога да издаде на заема по-специално от: 2.000€ до 900.000 евро,
връщане на 10 години или 30 години (обсъждане) с лихвен процент от 3% годишно. Трябва да се направи заем, моля
обърнете внимание на областите, в които мога да ви помогнат: * Финансиране * недвижими имоти кредити * Кредити,
инвестиции * авто Кредит * консолидиране на Дълг * личен Кредити fich
http://obiavidnes.com/obiava/92206/kredit-predlagat-mejdu-specialno-seriozni

Личен заем между специално, спешно
Вие се намирате в тесен финансовото състояние, и всички опити да се възобнови работата падат във водата. Това не е
ситуация, без решение, защото вие винаги можете да получите кредит, без посредници и на ниски цени в срок на
погасяване променлива. Свържете се с мен за повече информация. Предлагам 2000€ 900.000€.
Благодаря
http://obiavidnes.com/obiava/92205/lichen-zaem-mejdu-specialno-speshno

КРЕДИТИ И ФИНАНСИРАНЕ ЗА ВАШИТЕ ПРОБЛЕМИ С ДЪЛГОВЕ
Здравейте, г-н и г-жа
Мога да предложа, това е рекламата, за да ви информирам, че аз съм в състояние да ви предостави кредит
Аз не питам вас, че признаване на дълг, направено подписани и заверени от нотариус.
Моят лихвен процент е 3% върху цялата сума на кредита. рейтинг трябва, според закона, кредит между другото, и в
правилата на асоциацията на кредиторите, без посредници ...
PS/ ако не е сериозно, моля да не се
http://obiavidnes.com/obiava/92204/krediti-i-finansirane-za-vashite-problemi-s-dylgove

Възможност за Кредит и Кредит за физически лица, в
Имате личен проект, но това е top secret ? Не трябва да казвам на никого, и вие не го направи преди това, тъй като този
проект ще бъде върху релсите ?
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Вие сте прав, понякога е по-добре да не е твърде стъпка напред.
Въпреки това, имате нужда от бързи пари, за да го стартирате. Изберете, например, за револвиращ кредит.
Имате свободно, пари, отпуснати, прекарвате, като решите, без да се налага да оправдае използването му. След това
ще плащат всеки месец месечната вноска предварително. Моля, свържете се с мен.
http://obiavidnes.com/obiava/92203/vyzmojnost-za-kredit-i-kredit-za-fizicheski-lica-v

Частен кредитор (Добре или съжаляваме, че избрахме кредитна вземе)
Ако имате стабилна работа, или ако не са на работа, можете да получите заем от 2000€ 900.000€ само за 24 часа.За
добро или за лошо credit приема.Можете да направите заявка по електронната поща в precisant сумата, от която се
нуждаете. E-mail: christophe_thiersoy@hotmail.com
Благодаря
http://obiavidnes.com/obiava/92202/chasten-kreditor-dobre-ili-syjalyavame-che-izbrahme-kreditna-vzeme

Нужда от заем или финансиране на бързо?
Искате да намерите потребителски кредит за изпълнение на проекти, чрез контролиране на бюджета ? Оферта личен
Заем, само за частни лица,моля, свържете се с мен, ми precisant сумата, която трябва чрез моя e-mail:
christophe_thiersoy@hotmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/92201/nujda-ot-zaem-ili-finansirane-na-byrzo

S-View Flip Cover за iPhone 5C Vollter
S-View Flip Cover за iPhone 5C Vollter, кожен, син
http://obiavidnes.com/obiava/92168/s-view-flip-cover-za-iphone-5c-vollter

Нужда от заем спешно, към кого да се обърнете?
Не е лесно в сегашните икономически условия да живее мирно и никога не ще изпитат финансови затруднения, в кратко
или дори сериозни.Във връзка с това искам да направя заеми на физически лица от 2000€ 900.000€ моля, свържете се с
мен, като посочва сумата, от която се нуждаете, чрез моя e-mail: christophe_thiersoy@hotmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/92200/nujda-ot-zaem-speshno-kym-kogo-da-se-obyrnete

Аз съм сложих на ваше разположение заем от 2000€ 900.000€
Сложих на ваше разположение заем от 2000€ 900.000€ обстоятелства е много просто с курс
3% годишно. аз също правя инвестиции и заеми между особено на всички видове .предлагам
кредити в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план в сътрудничество с моя адвокат. ние не знаем своите обичаи и
нашите
трансфери се предоставят от банката за сигурността на сделката. за всички искания, направени от
оферти в сравнение с темпото и
http://obiavidnes.com/obiava/92199/az-sym-slojih-na-vashe-razpolojenie-zaem-ot-2000-900000

Вие търсите за бизнес кредит?
Здравейте
Вие търсите за бизнес кредит, личен заем, начало заем, заем колата, студентски заем,
заеми дълг консолидация необезпечен кредит, рисков капитал и т.н. ... или сте били да откаже
заем от банка или финансова институция за една или повече причини?
Вие сте на правилното място си решения кредит! Аз съм кредитор
давам кредити на фирми и физически лица залози
ниски лихви, изгодни и 2%. интерес. Моля свържете се с нас на адрес на този e-mail адрес:
christophe_thiersoy@hotmail.com
Моето бизнес предложение кредит на физически лица и на моя бизнес
бизнес, който можете да поставите на вашето доверие, ние, вашите мечти
получаване на кредит през и след това да се постави усмивка на лицето си.
По този начин, без waiste време, моля, не се колебайте да се свържете с нас сега, за кредит, за да можем да се пристъпи
веднага към операция
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кредит.
С уважение
http://obiavidnes.com/obiava/92198/vie-tyrsite-za-biznes-kredit

Кредит предлагат между специално, в размер на 3%
Здравейте-Специално, аз предложение за кредит от 2000 ЕВРО до 900.000 ЕВРО
всеки, който може да изплати с интерес има ниско ниво на
3%.Ние сме физически лица, които предлагат кредит между
Много сериозни, които са необходими за по-малки фирми, Ние
правим заеми местни и международни заеми за хората
навсякъде в света. На нас не ни трябва много документи.
Готов справедлив и честен и надеждни. Свържете се с нас днес, и ще
бъдете най-накрая, за да задоволи вашите притеснения, ето ни на email
електронна поща: christophe_thiersoy@hotmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/92197/kredit-predlagat-mejdu-specialno-v-razmer-na-3

Изработка на САЙТ с Коледна отстъпка -50 процента
Изработка на САЙТ с Коледна отстъпка - 50% !!!
Евтино изработване на УНИКАЛНИ сайтове.
Качество на Атрактивно Ниски Цени!
Уеб дизайн студио G-World Web Art
Вижте още на сайта: http://WWW.SITEONEBG.COM
Поръчайте:
Изработка на Динамичен уебсайт ( с Админ-панел ) / + Лого / - 90.00 лв.
Изработка на луксозен Онлайн - магазин / + Лого / - само за 150.00 лв.
Статичен фирмен или Личен Уебсайт / + Лого / - 90.00 лв.
Изработка на Сайт за Хотел,
Безплатен Онлайн магазин,
и МНОГО ДРУГИ на преференциални цени.
Побързайте.
Възползвайте се от Отстъпка за изработка на сайт до 50% сега.
Коледна промоция
http://obiavidnes.com/obiava/92196/izrabotka-na-sayt-s-koledna-otstypka--50-procenta

S-View Flip Cover за iPhone 5C Vollter
S-View Flip Cover за iPhone 5C Vollter, кожен, цикламен
http://obiavidnes.com/obiava/92167/s-view-flip-cover-za-iphone-5c-vollter

S-View Flip Cover за iPhone 5C Vollter
S-View Flip Cover за iPhone 5C Vollter, кожен, черен
http://obiavidnes.com/obiava/92165/s-view-flip-cover-za-iphone-5c-vollter

Люпилни за люпене на яйца с дистанционно управление
Инкубатори

полуавтоматични

тип

люлка

и

автоматични
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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/92195/lyupilni-za-lyupene-na-yayca-s-distancionno-upravlenie

Врати София от Борман Комерс
Ние имаме в наличност врати на склад на отлични цени. Ако искате да промените нещо у вашия апартамент, започнете
от входната му врата. Фирма Борман Комерс предлага висококачествени метални, интериорни, входни и други модели
врати на коледни цени.
http://obiavidnes.com/obiava/92194/vrati-sofiya-ot-borman-komers

Заден капак за iPhone 5C DeTech
Заден капак за iPhone 5C DeTech, с картинка
http://obiavidnes.com/obiava/92164/zaden-kapak-za-iphone-5c-detech

светеща боя за текстил
Индивидуален стил, необикновен образ - това винаги е модерно и интересно. Не е задължително да се купуват скъпи и
дизайнерски дрехи. Всеки може да се превърне в истински дизайнер и художник веднага със светещите бои. Знаменца,
тениски, шапки, дънки, якета, връзки за обувки, раници, чанти и други аксесоари и части от гардероба - всичко това
може да свети само в нощен клуб или дискотека, стига да го поискаш! Самосветеща боя за текстил на пластизолева
основа.Има ефект на светене в тъмното 6-8 часа.Образува декоративно полимерно покритие. Служи за печат върху
светли и тъмни тъкани. Разход 1л за 5-6 кв. м.
http://obiavidnes.com/obiava/92193/sveteshta-boya-za-tekstil

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/92192/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

Заден капак за iPhone 5C DeTech
Заден капак за iPhone 5C DeTech, с картинка
http://obiavidnes.com/obiava/92162/zaden-kapak-za-iphone-5c-detech

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
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http://www.discrett.wix.com/discret
офис-гр София ул Христо Ботев 34 партер
http://obiavidnes.com/obiava/92191/detektivska-agenciya-diskret-ruse-shumen-veliko-tyrnovo

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/92190/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-pazardjik-plovdiv-sliven-haskovo-yambol-

Заден капак за iPhone 5C DeTech
Заден капак за iPhone 5C DeTech, с картинка
http://obiavidnes.com/obiava/92161/zaden-kapak-za-iphone-5c-detech

Заден капак за iPhone 5C DeTech
Заден капак за iPhone 5C DeTech, с картинка
http://obiavidnes.com/obiava/92160/zaden-kapak-za-iphone-5c-detech

Lenovo Smartphone A319 (P0RQ0015RO)
Lenovo Smartphone A319 (P0RQ0015RO), поддържа 2 sim карти, 4" (10.16 cm) двуядрен MT6572 1.3GHz, 512 MB RAM, 4GB
Flash памет (+microSD слот), Android 4.4, 182g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/92159/lenovo-smartphone-a319-p0rq0015ro

Царски Билки Натурален Билков Български продукт 250 ml.-22.50 лв. * Green Master
Царски Билки Натурален Билков Български продукт 250 ml. * Green Master
Tройното действие на „Царски билки“, които съдържат :
Rhodiola & Ginkgo complex - активира собствените регенеративни способности на организма, имуномодулатор,
антиоксидант, адаптоген, антистрес.
Подобрява кръвообрaщението, паметта, клетъчното хранене, обменните процеси, доставката на кислород. Препятства
тробмо образуването и разширява биохимичните способности на организма.
Пчелен мед - за допълнително активиране на биологичната активност на вложените природни продукти, съвършен
природен консервант, източник на повече от 400 биологично активни компоненти с природен произход, гарантиращ
течната форма на продуктите за максимална усвояемост и ефективност.
Комплекс от специфично действащи лечебни растения - в зависимост от основното предназначение на продукта и
необходимостта от подобряване функциите на определени органи и системи са подбрани най-добрите билки от
българската природна съкровищница. Почувствайте истинската доза здраве, с новите продукти предлагани от Green
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Master.
Маг. Фарм. Никола Мадгалджиев е разработил оригинални рецепти от български билки, лечебни растения и мед.
Добре подбрани те имат насоченост към честите наши болежки.
Царски Билки за Съня
Царски Билки за Мъжа
Царски Билки за Детето
Царски Билки за Жената
Царски Билки Детоксин
Царски Билки за Нервната с-ма
Царски Билки за Имунната с-ма
Царски Билки за Идеална Фигура
Царски Билки за Дихателната с-ма
Царски Билки за Кръвоносната с-ма
Царски Билки за Истинско удоволствие
Царски Билки за Храносмилателната с-ма
Царски Билки за Опорно - двигателната с-ма
Царските билки се предлагат в разфасовка от 250 мл- 22.5 лв.
Всеки месец – Разнообразни месечни промоции !
Продукти: http://megashop-bg.info/index.php?route=product/category&path=44_45
Вие изберете от какво имате нужда !
За повече информация :
0899 942 557
http://www.megashop-bg.com/
http://megashop-bg.info
http://obiavidnes.com/obiava/92189/carski-bilki-naturalen-bilkov-bylgarski-produkt--250-ml-2250-lv--green-maste

Царски Билки Натурален Билков Български продукт 250 ml.-22.50 лв. * Green Master
Царски Билки Натурален Билков Български продукт 250 ml. * Green Master
Tройното действие на „Царски билки“, които съдържат :
Rhodiola & Ginkgo complex - активира собствените регенеративни способности на организма, имуномодулатор,
антиоксидант, адаптоген, антистрес.
Подобрява кръвообрaщението, паметта, клетъчното хранене, обменните процеси, доставката на кислород. Препятства
тробмо образуването и разширява биохимичните способности на организма.
Пчелен мед - за допълнително активиране на биологичната активност на вложените природни продукти, съвършен
природен консервант, източник на повече от 400 биологично активни компоненти с природен произход, гарантиращ
течната форма на продуктите за максимална усвояемост и ефективност.
Комплекс от специфично действащи лечебни растения - в зависимост от основното предназначение на продукта и
необходимостта от подобряване функциите на определени органи и системи са подбрани най-добрите билки от
българската природна съкровищница. Почувствайте истинската доза здраве, с новите продукти предлагани от Green
Master.
Маг. Фарм. Никола Мадгалджиев е разработил оригинални рецепти от български билки, лечебни растения и мед.
Добре подбрани те имат насоченост към честите наши болежки.
Царски Билки за Съня
Царски Билки за Мъжа
Царски Билки за Детето
Царски Билки за Жената
Царски Билки Детоксин
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Царски Билки за Нервната с-ма
Царски Билки за Имунната с-ма
Царски Билки за Идеална Фигура
Царски Билки за Дихателната с-ма
Царски Билки за Кръвоносната с-ма
Царски Билки за Истинско удоволствие
Царски Билки за Храносмилателната с-ма
Царски Билки за Опорно - двигателната с-ма
Царските билки се предлагат в разфасовка от 250 мл- 22.5 лв.
Всеки месец – Разнообразни месечни промоции !
Продукти: http://megashop-bg.info/index.php?route=product/category&path=44_45
Вие изберете от какво имате нужда !
За повече информация :
0899 942 557
http://www.megashop-bg.com/
http://megashop-bg.info
http://obiavidnes.com/obiava/92188/carski-bilki-naturalen-bilkov-bylgarski-produkt--250-ml-2250-lv--green-maste

Lenovo Smartphone S850 в пакет с Mobile Power Bank 5000mAh
Lenovo Smartphone S850 в пакет с Mobile Power Bank 5000mAh, бял, поддържа 2 sim карти, 5" (12.7 cm), четириядрен MTK
6582 1.3 GHz, 1GB, 16GB Flash памет, Аndroid 4.4, 2 г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/92157/lenovo-smartphone-s850-v-paket-s-mobile-power-bank-5000mah

Водоустойчив шперплат за кофраж и ОСБ плоскости - директен вносител - www.shperplat.com
Планет Строй 2008 ООД е директен вносител на
------- 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!
Складови бази във Варна и София:
гр. София – Склад София
тел./факс: 02/ 994 55 38; тел: 0886075474

Страница 47/88

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

21.12.2014

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/92187/vodoustoychiv-shperplat-za-kofraj-i-osb-ploskosti---direkten-vnositel---wwwshperp

Водоустойчив шперплат за кофраж и ОСБ плоскости - директен вносител - www.shperplat.com
Планет Строй 2008 ООД е директен вносител на
------- 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!
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/92186/vodoustoychiv-shperplat-za-kofraj-i-osb-ploskosti---direkten-vnositel---wwwshperp

Водоустойчив шперплат за кофраж и ОСБ плоскости - директен вносител - www.shperplat.com
Планет Строй 2008 ООД е директен вносител на
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------- 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!
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/92185/vodoustoychiv-shperplat-za-kofraj-i-osb-ploskosti---direkten-vnositel---wwwshperp

Водоустойчив шперплат за кофраж и ОСБ плоскости - директен вносител - www.shperplat.com
Планет Строй 2008 ООД е директен вносител на
------- 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;
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------- ОСБ - 2 /OSB/ плоскости:
9х1220х2440мм
11х1220х2440мм
15х1220х2440мм
18х1220х2440мм
ЗА КОЛИЧЕСТВА - ДОСТАВКИ В ЦЯЛАТА СТРАНА!
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/92184/vodoustoychiv-shperplat-za-kofraj-i-osb-ploskosti---direkten-vnositel---wwwshperp

Водоустойчив шперплат за кофраж и ОСБ плоскости - директен вносител - www.shperplat.com
Планет Строй 2008 ООД е директен вносител на
------- 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!
Складови бази във Варна и София:
гр. София – Склад София
тел./факс: 02/ 994 55 38; тел: 0886075474
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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/92183/vodoustoychiv-shperplat-za-kofraj-i-osb-ploskosti---direkten-vnositel---wwwshperp

Водоустойчив шперплат за кофраж и ОСБ плоскости - директен вносител - www.shperplat.com
Планет Строй 2008 ООД е директен вносител на
------- 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!
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/92182/vodoustoychiv-shperplat-za-kofraj-i-osb-ploskosti---direkten-vnositel---wwwshperp

Водоустойчив шперплат за кофраж и ОСБ плоскости - директен вносител - www.shperplat.com
Планет Строй 2008 ООД е директен вносител на
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------- 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!
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/92181/vodoustoychiv-shperplat-za-kofraj-i-osb-ploskosti---direkten-vnositel---wwwshperp

Предлагаме инкубатори
Предлагаме инкубатори за люпене на яйца
на изгодни цени! За повече информация посетете
нашият сайт: www.inkubatorbg.alle.bg , или се
обадете на 0888291498, Skype - krasi0012.
http://obiavidnes.com/obiava/92180/predlagame-inkubatori

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
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http://obiavidnes.com/obiava/92179/30-50-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/92178/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Sim.bg - вашият магазин за аксесоари
Една важна част от мобилните устройства са техните аксесоари. Те могат да включват слушалки, външни батерии и
още много други, които ние от www.Sim.bg можем да ви предложим на много добри цени!
http://obiavidnes.com/obiava/92177/simbg---vashiyat-magazin-za-aksesoari

Lenovo Smartphone S850 в пакет с Mobile Power Bank 5000mAh
Lenovo Smartphone S850 в пакет с Mobile Power Bank 5000mAh, розов, поддържа 2 sim карти, 5" (12.7 cm), четириядрен
MTK 6582 1.3 GHz, 1GB, 16GB Flash памет, Аndroid 4.4, 2 г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/92156/lenovo-smartphone-s850-v-paket-s-mobile-power-bank-5000mah

Lenovo Smartphone S850 в пакет с Mobile Power Bank 5000mAh
Lenovo Smartphone S850 в пакет с Mobile Power Bank 5000mAh, тъмно син, поддържа 2 sim карти, 5" (12.7 cm),
четириядрен MTK 6582 1.3 GHz, 1GB, 16GB Flash памет , Аndroid 4.4, 2 г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/92155/lenovo-smartphone-s850-v-paket-s-mobile-power-bank-5000mah

Онлайн магазин за таблети
Търсите ли откъде да си закупите качествен андроид таблет на добра цена ? Заповядайте в Sim.bg където качеството и
цената на нашите таблети винаги са водещ фактор.
http://obiavidnes.com/obiava/92176/onlayn-magazin-za-tableti

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
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сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !

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 осъществяваме процесуално 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/92175/yuridichesko-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi-sys-zadyljeniya---izkupuvane--os

ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно Съдействие
за 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.
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 осъществяваме процесуално 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/92174/pokupko---prodajba-na-firmi-sys-zadyljeniya---predlagame-perfektno-sydeystvie-za-

Lenovo Smartphone Vibe Z2 (P0RU000ERO)
Lenovo Smartphone Vibe Z2 (P0RU000ERO), поддържа 2 sim карти, 5.5" (13.97 cm), четириядрен MSM8916 1.2 GHz, 2GB
RAM, 32GB Flash памет, Android 4.4, 182g, 2г. гаранция
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http://obiavidnes.com/obiava/92150/lenovo-smartphone-vibe-z2-p0ru000ero

Слушалки OVLENG IP 540
Слушалки OVLENG IP 540, метални
http://obiavidnes.com/obiava/92173/slushalki-ovleng-ip-540

PC Easy E826AA6DR16A512 +Подарък Lexmark Z617
PC Easy E826AA6DR16A512 +Подарък Lexmark Z617, Athlon64 3000+ 512RAM 160GB HDD DVDRW VGA G7300GS 128MB
SB7.1 Lan FDD OpticalMouse KBD, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/6221/pc_easy_e826aa6dr16a512_podaryk_lexmark_z617

Електровъдица електронна въдица Samus - 725 sonar
Продавам електровъдици, обхват - 4м, регулируема честота, напрежение-600в, захранване акумулатор,12волта,
12амперчаса или акумулатор от автомобил, защита от прегряване, за реки и малки водоеми, НЕ УБИВА РИБАТА, А Я
ЗАШЕМЕТЯВА за момент цена-200лв,мощна елекровъдица с обхват над 15м,напрежение800в,за язовири и по големи
водоеми-400лв,мощна елекровъдица с обхват над 20м,напрежение над 1000в,пиково,за язовири и по големи водоеми
зададени честоти за няколко вида риба,микропроцесорен контрол ,500 свободни честоти за програмиране от
оператора,микропроцесорно управлене,дигитален дисплей,защита от прегряване,възможност за регулиране на мощноста
цена-600лв.гаранция
1
година,доставка
с
еконт
експрес,
поръчка
на-0876494432,видео-https://www.youtube.com/watch?v=peSzPa-ynpk за частни водоеми,бракониерството се преследва от
закона
http://obiavidnes.com/obiava/92166/elektrovydica-elektronna-vydica-samus---725-sonar

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/92163/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Люпилни за люпене на яйца
Инкубатори
полуавтоматични
тип
люлка
и
автоматични
с
дистанционно
управление
за
18яйца,35яйца,55яйца,75яйца,100яйца и 150яйца. Поемаме гаранция за своите инкубатори за един сезон.Начина за
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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/92158/lyupilni-za-lyupene-na-yayca

Товарни превози с бус до 1500 кг
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/60986/tovarni-prevozi-s-bus-do-1500-kg

Инфрачервено топлещо "Килимче"
Инфрачервено топлещо "Килимче"

Имате студен под и мръзнат краката, сложете Инфрачервен Килим "Килимче" и след 5 минути ще усетите разликата!
Идеално топло легло зо вашите домашни любимци!
Нагрява до 42 градуса.
Консумация: 45 W/час
Размер: 36 х 56 см.
230V; IP 21; 0.6 kg
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/92154/infracherveno-topleshto--kilimche

Електровъдица
Продавам електрическa въдицa Skype - elektronvt electrofishing@abv.bg http://ribar.tk
http://obiavidnes.com/obiava/92153/elektrovydica

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".
Цена 75 лв.
За контакти GSM 0876709831
www.doxy100.wix.com/metaldetector
http://obiavidnes.com/obiava/92152/metalotyrsach-s-pic-kontroler
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Американска паста за зъби Glister 6 в 1 / Amway Home ! 6 лв.
Американска паста за зъби Glister 6 в 1 / Amway Home !
Усмихни се с Glister !
Пастата Glister на Amway Home съдържа патентованата от Acces Business Group почистваща съставка Sylodent silika,
която ефективно противодейства на оцветяването по зъбите и ги почиства до блясък.
1. Премахва плаката.
2. Ефикасно се бори против увреждането на зъбите от кариеси.
3. Деликатно почиства.
4. Освежава дъха с ментовия си вкус.
5.Избелва зъбите. Освен това изчиства зъбите до блясък, без да уврежда емайла. Избелва ги, но не променя естествения
им цвят.
Премахва оцветяването, предизвикано от кафе, чай, никотин.
6.Спира кървенето на венците и намалява възможността за заболявания включително и развитието на парадонтоза.
Употреба: Силно концентрираната формула и активното действие на пастата налагат употребата й в изключително
минимални количества.
По грахово зърно на измиване, а за децата над 6 години по половин грахово зърно.
При двукратна употреба на ден опаковката е достатъчна за 1 човек за 4 месеца.
Паста за зъби 50 гр. - 6 лв.
Паста за зъби 150 гр. – 14 лв.
Четка за зъби 6 лв.
Детска четка 5 лв.
Конец за зъби 10 лв.
Спрей за приятен свеж дъх - 10 лв.
Анти-бактериална Течност Концентрат 22.5 лв.
Продукт: http://megashop-bg.info/index.php?route=product/category&path=65_66
Иванка Пенева
0899 942 557
http://megashop-bg.com
http://megashop-bg.info/
Разнообразни месечни промоции !
http://obiavidnes.com/obiava/92151/amerikanska-pasta-za-zybi-glister-6-v-1--amway-home--6-lv

Инкубатори - коледно намаление!
При нас Коледа идва по-рано!!
Празнична промоция 30%
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.
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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://borisof.tk
http://obiavidnes.com/obiava/92149/inkubatori---koledno-namalenie

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/92148/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

РАБОТА ЗА ВСЕКИ -НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ
ПРЕЗ СВОБОДНОТО ВРЕМЕ !
Повишете приходите си с над 600-900 $ на месец!-ето тук-http://easymoneybg.ovo.bg/- ще ви покажа как става всичко
това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.за повече информация моля
посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/92147/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/92146/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Слушалки CANYON CNE-CEP1S
Слушалки CANYON CNE-CEP1S, черни/сиви
http://obiavidnes.com/obiava/92145/slushalki-canyon-cne-cep1s

Слушалки Canyon CNE-CEP2B
Слушалки Canyon CNE-CEP2B, бял
http://obiavidnes.com/obiava/92144/slushalki-canyon-cne-cep2b

Легализация на документи, лицензирани преводи
Преводаческа агенция Нов Век извършва качествени преводи на Английски, Немски, Турски, Гръцки, Португалски,
Френски, Италиански, Испански, Арабски, Китайски, Иврит и много други езици. Заверки на преводи на документи от
чужбина и ЛЕГАЛИЗАЦИЯ на актове за раждане, дипломи, академични справки, нотариални актове, медицински
документи, свидетелства за съдимост, съдебни решения и други във всички държавни институции и чуждестранни
посолства в Република България.
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гр. София, бул. Васил Левски 1Б
тел: 02 49 00 756
моб.тел.: 0895 60 71 50
E - mail: sofia@nov-vek.org
Уеб страница: www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/92143/legalizaciya-na-dokumenti-licenzirani-prevodi

Слушалки CANYON CNR-HS07NA
Слушалки CANYON CNR-HS07NA, микрофон, черни
http://obiavidnes.com/obiava/92142/slushalki-canyon-cnr-hs07na

Италиански език - курсове и индивидуални уроци
Курсове и индивидуални уроци по италиански език за всички нива – А1-С1. Подходящи за деца, ученици и възрастни.
- Подготовка по системата Progetto Italiano;
- 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/92141/italianski-ezik---kursove-i-individualni-uroci

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/92140/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;
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- 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/92139/ispanski-ezik---kursove-i-uroci

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/92138/angliyski-ezik---kursove-i-individualni-uroci

Немски език - курсове и уроци
Курсове и индивидуални уроци по немски език за всички нива – А1-С1. Подходящи за деца, ученици и възрастни.
- Подготовка по системите на издателство „Хюбер” –Schritte International и Ciel – студенти и възрастни; Planet и
Lagune – деца и 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/92137/nemski-ezik---kursove-i-uroci

Инкубатори на цени от
Инкубатори
полуавтоматични
тип
люлка
и
автоматични
с
дистанционно
управление
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/92136/inkubatori-na-ceni-ot

Слушалки Canyon CNR-HS11NA
Слушалки Canyon CNR-HS11NA, микрофон, бял/сив
http://obiavidnes.com/obiava/92135/slushalki-canyon-cnr-hs11na

Качествени телефони с 2 сим карти
На вашето внимание можем да ви представим едни от най-добрите реплики на телефони! Разполагаме и с телефони с
две сим карти на достъпни цени. Само в www.Sim.bg !
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http://obiavidnes.com/obiava/92134/kachestveni-telefoni-s-2-sim-karti

Сауна-одеало с Инфрачервено затопляне
Сауна-одеало с Инфрачервено затопляне

Оформи тялото си по здравословен начин!
Съзнанието заздравослоен начин на живот все повече се засилва в съвременния човек. В миналото, акцентът беше преди
всичко върхуотслабването, без да севзема под вниманиепораженията въру тялото. Тенденцията от 90-те години на
миналия век за бързо сваляне на килограми, постепенно започна да се променя,и днес все повече се налага разумния
издравословен подход към отслабването.
Процес на отслабване
Изгаряне и разпад на мазнините
http://obiavidnes.com/obiava/92133/sauna-odealo-s-infracherveno-zatoplyane

Дарсонвал за козметични салони, така и за домашно ползване
Дарсонвал за козметични салони, така и за домашно ползване
Предназначен както за професионална употреба от козметични салони, така и за домашно ползване
Характеристики:
Апаратът включва 4 приставки (електрода), които се подменят в зависимост от мястото на третиране.
Интензитетът на работа може да се променя според чувствителността на кожата.
Дарсонвализацията е лечебен метод.
Чрез нея се получава дразнене на нервните окончания и на нервните апарати в кожата и по рефлекторен
път се причинява кратко свиване на кръвоносните съдове, последвано от продължителното им разширение и засилване на
притока на кръв в кожата,
което води до подобряване на обмяната на веществата в нея. Токът на Дарсонвала намалява възбудимостта на нервните
окончания в кожата,
които възприемат болката и има обезболяващ ефект. В резултат на всичко това тонусът на кожата и подлежащите
тъкани се повишава,
увеличава се еластичността на кожата и на стените на кожните съдове, подобрява се дейността на мастните жлези.
Високочестотният ток,
действа антисептично на кожата, т.е. унищожава бактериите, които могат да предизвикат възпаления,
облекчава самите възпаления и стимулира кръвообращението на кожата. Резултатът е по-свежа, по-чиста и
по-тонизирана кожа.
Процедурите с дарсонвал трябва да бъдат част от всяко почистване на кожата.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
http://obiavidnes.com/obiava/92132/darsonval-za---kozmetichni-saloni-taka-i-za-domashno-polzvane

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
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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
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/92131/topleshta-kartina-s-infracherveno-nagryavane

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)
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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/92130/masajna-kushetka-msg-pro-2

Вулканични камъни
Вулканични камъни
Вулканични камъни 20 бр с подгряващ куфар-235лв
Вулканични камъни 16 бр с подгряваща торба-189лв
Релакс с горещи вулканични камъни ! Масажът с горещи камъни (стоун терапия),
е един от най-древните методи за релаксация и оздравяване. При контакт с тялото предварително затоплените гладки
лава-камьни
предават своята природна енергия, чрез която се превьзмогва умората и стреса и релаксира нервната система.
Премахва се енергийния дисбаланс, отпускат се мускулите и се подобрява гьвкавостта на ставите.
Сьчетанието на енергийното вьздействие на лава-камьните с ритуала на мануалния масаж стимулира прилив на
позитивна енергия,
добро здраве и душевна хармония. В какво се състои лечебният ефект на масажа с горещи камъни?
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/92129/vulkanichni-kamyni

Слушалки Canyon CNS-HHP1
Слушалки Canyon CNS-HHP1, черни/сини
http://obiavidnes.com/obiava/92128/slushalki-canyon-cns-hhp1

Слушалки Canyon CNS-HHP3
Слушалки Canyon CNS-HHP3, Black
http://obiavidnes.com/obiava/92127/slushalki-canyon-cns-hhp3

Слушалки Canyon CNS-SEP1G
Слушалки Canyon CNS-SEP1G, зелени
http://obiavidnes.com/obiava/92102/slushalki-canyon-cns-sep1g

Слушалки Canyon CNS-SEP1Y
Слушалки Canyon CNS-SEP1Y, жълти
http://obiavidnes.com/obiava/92101/slushalki-canyon-cns-sep1y
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Слушалки Canyon CNS-TEP1BL "цип"
Слушалки Canyon CNS-TEP1BL "цип", сини
http://obiavidnes.com/obiava/92100/slushalki-canyon-cns-tep1bl-cip

Слушалки Canyon CNS-TEP1B
Слушалки Canyon CNS-TEP1B, черни
http://obiavidnes.com/obiava/92099/slushalki-canyon-cns-tep1b

Слушалки Canyon CNS-TEP1O "цип"
Слушалки Canyon CNS-TEP1O "цип", оранжеви
http://obiavidnes.com/obiava/92098/slushalki-canyon-cns-tep1o-cip

Слушалки Canyon CNS-TEP1R "цип"
Слушалки Canyon CNS-TEP1R "цип", червени
http://obiavidnes.com/obiava/92097/slushalki-canyon-cns-tep1r-cip

Геймърски очила
Геймърски очила, GUNNAR INTERCEPT Ink
http://obiavidnes.com/obiava/92096/geymyrski-ochila

Геймърски очила
Геймърски очила, GUNNAR JOULE Amethyst
http://obiavidnes.com/obiava/92095/geymyrski-ochila

Геймърски очила
Геймърски очила, GUNNAR JOULE Onyx
http://obiavidnes.com/obiava/92094/geymyrski-ochila

Инкубатори за люпене на яйца
Предлагаме инкубатори за люпене на яйца
на изгодни цени! За повече информация посетете
нашият сайт: www.inkubatorbg.alle.bg , или се
обадете на 0888291498, Skype - krasi0012.
http://obiavidnes.com/obiava/92126/inkubatori-za-lyupene-na-yayca

Геймърски очила
Геймърски очила, GUNNAR JOULE Tortoise
http://obiavidnes.com/obiava/92093/geymyrski-ochila

Геймърски очила
Геймърски очила, GUNNAR Phenom Onyx
http://obiavidnes.com/obiava/92092/geymyrski-ochila

Геймърски очила
Геймърски очила, GUNNAR PPK Snow
http://obiavidnes.com/obiava/92090/geymyrski-ochila
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Товарни превози с бус
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/82683/tovarni-prevozi-s-bus

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

Геймърски очила
Геймърски очила, GUNNAR SCOPE Snow
http://obiavidnes.com/obiava/92089/geymyrski-ochila

Мъжка риза покет
http://voguestore.bg/ е Офицялен представил на Franck Michel Париж за България. Franck Michel е основана през 1969г., в
сърцето на световната модна столица- Париж. С течение на времето, марката се е утвърдила като една от водещите
на модния пазар във Франция.
http://obiavidnes.com/obiava/92125/myjka-riza-poket

Геймърски очила
Геймърски очила, GUNNAR VINYL Onyx
http://obiavidnes.com/obiava/92088/geymyrski-ochila

Частен Детектив-Детективска Агенция Фокс-София, Пловдив, Бургас
Детективски услуги от Детективска агенция Фокс
Предлаганите Детективски услуги са
с гарантирана поверителност!
Разкриване на изневери,фирмено разследване,
издирване-лица,наблюдение,консултации.
Съдействие при сделки с имоти-проверка.
Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация и др.
Извършваме ефективни детективски услуги в София, Пловдив, Варна,Бургас
Русе, Плевен, Хасково, Пазарджик, Благоевград, Перник, Стара Загора
и др. населени места в България, а и в чужбина.

Страница 66/88

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

21.12.2014

Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.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/92124/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-foks-sofiya-plovdiv-burgas

10.4" (26.42cm) Фоторамка
10.4" (26.42cm) Фоторамка, ViewSonic EP1020R, 800x600, 2GB
http://obiavidnes.com/obiava/92085/104-2642cm-fotoramka

S-View Flip Cover за iPhone 4GS Kaishi
S-View Flip Cover за iPhone 4GS Kaishi, кожен, розов
http://obiavidnes.com/obiava/92084/s-view-flip-cover-za-iphone-4gs-kaishi

люпилни !
Заповядайте на сайта ни за да разгледате предлаганите ни продукти.За връзка с нас - 0988886086.
www.maksmoris.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/92123/lyupilni-

S-View Flip Cover за iPhone 4GS Kaishi
S-View Flip Cover за iPhone 4GS Kaishi, кожен, син
http://obiavidnes.com/obiava/92083/s-view-flip-cover-za-iphone-4gs-kaishi

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

светеща боя за Коледа
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
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уникални единични предмети или цели партиди от оригинални стоки.
http://obiavidnes.com/obiava/92122/sveteshta-boya-za-koleda

светеща боя за Коледа
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/92121/sveteshta-boya-za-koleda

50% промоция!!!
Ние от „Мартилен ФМ” ви предлагаме 50 % намаления за онлайн курсове със свидетелство за професионална
квалификация за следните професии:
-оперативен счетоводител
-организатор на туроператорска агентска дейност
- Офис секретар
Промоцията е валидна от 15.12.2014г до 19. 12.2014г.
http://obiavidnes.com/obiava/92120/50-promociya

S-View Flip Cover за iPhone 5C Kaishi
S-View Flip Cover за iPhone 5C Kaishi, кожен, бял
http://obiavidnes.com/obiava/92082/s-view-flip-cover-za-iphone-5c-kaishi

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/92119/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito
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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/92118/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Корпоративно обучение по английски ,български , немски , руски
За повече информация :.
Телефон за контакти 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа Абилити организира
Чуждоезиково обучение по :
Английски,
български език за чужденци
Немски
френски,
руски,
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
Бизнес английски - всички нива
Разговорни езикови курсове по посочените езици
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
Предлагаме също и пакетна цена за корпоративни клиенти , в която влиза цената на учебните материали .
След завършване на ниво, курсистите полагат тест и получават сертификат .
Индивидуално обучение в офиса,
Фирмено обучение във Вашия офис.
Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
За повече информация :.
Офис: София , кв. Иван Вазов , ул .Михаил Буботинов 32 , бл. 5 вх В, ет. 1
Телефон за контакти: 0878 467 429
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e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/92117/korporativno-obuchenie-po-angliyski-bylgarski--nemski--ruski

Болгарский язык для иностранцев
Подробную информацию Вы можете получить :
тел. 0878 467 429
Адр.: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
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. 0878 467 429
Адр.: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/92116/bolgarskiy-yazk-dlya-inostrancev

Английски, немски , френски , руски- групово и индивидуално
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ: тел.: 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
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. 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/92115/angliyski-nemski--frenski--ruski--grupovo-i-individualno

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 ... !!!
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Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !

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 осъществяваме процесуално 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/92114/yuridichesko-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi-sys-zadyljeniya---izkupuvane--os

"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
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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.
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 осъществяваме процесуално 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/92113/izkupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarnata-otgovornost-za-

КОМПЛЕКСНИ ПРАВНИ УСЛУГИ ЗА ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ – Перфектно Съдействие
за Освобождаване от Фирмените ЗАДЪЛЖЕНИЯ
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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.
Кантората предлага абонаментно обслужване на на корпоративни клиенти и физически лица, вкл. и търговски
дружества с чуждестранно участие.
Изготвяме различни търговски договори и осъществяваме процесуално 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
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+359 877 37 20 83
Е. Сандов
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/92112/kompleksni-pravni-uslugi-za-firmi-sys-zadyljeniya--perfektno-sydeystvie-za-osvob

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.
Кантората предлага абонаментно обслужване на на корпоративни клиенти и физически лица, вкл. и търговски
дружества с чуждестранно участие.
Изготвяме различни търговски договори и осъществяваме процесуално 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.
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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/92111/yuridichesko-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi-sys-zadyljeniya---izkupuvane--os

ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно Съдействие
за 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 осъществяваме процесуално 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/92110/pokupko---prodajba-na-firmi-sys-zadyljeniya---predlagame-perfektno-sydeystvie-za-

S-View Flip Cover за iPhone 5C Kaishi
S-View Flip Cover за iPhone 5C Kaishi, кожен, розов
http://obiavidnes.com/obiava/92077/s-view-flip-cover-za-iphone-5c-kaishi

S-View Flip Cover за iPhone 5C Kaishi
S-View Flip Cover за iPhone 5C Kaishi, кожен, син
http://obiavidnes.com/obiava/92076/s-view-flip-cover-za-iphone-5c-kaishi

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/92109/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

S-View Flip Cover за iPhone 5C Kaishi
S-View Flip Cover за iPhone 5C Kaishi, кожен, цикламен
http://obiavidnes.com/obiava/92072/s-view-flip-cover-za-iphone-5c-kaishi

PRETOR GROUP-Продажба на фирма-АД ЕАД / ЕООД ООД-Прехвърляне на дружествени
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дялове.
PRETOR GROUP-Оказваме съдействие за Продажба и Прехвърляне на фирми със задължения от всички бизнес сектори и
региони на страната.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили
заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата, общините или
доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
Ние осигуряваме Нов собственик на Фирмата, също така Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция, Пълна Промяна по
Обстоятелствата.
Гарантираме възможно най- добрата цена,която със сигурност ще вие изгодна.Процедурата е разрешена от търговски
закон.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от отговорност след сделката.
PRETOR GROUP
тел:0892918797
За повече информация на сайта ни-http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/92108/pretor-group-prodajba-na-firma-ad-ead--eood-ood-prehvyrlyane-na-drujestveni-dyalo

Прехвърляне(продажба) на фирми
PRETOR GROUP-Оказваме съдействие за Продажба и Прехвърляне на фирми със задължения от всички бизнес сектори и
региони на страната.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили
заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата, общините или
доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
Ние осигуряваме Нов собственик на Фирмата, също така Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция, Пълна Промяна по
Обстоятелствата.
Гарантираме възможно най- добрата цена,която със сигурност ще вие изгодна.Процедурата е разрешена от търговски
закон.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от отговорност след сделката.
PRETOR GROUP
тел:0892918797
За повече информация на сайта ни-http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/92107/prehvyrlyaneprodajba-na-firmi

Препиши на изпита си! Виж как тук!
Нямате време да се подготвите за предстоящ изпит или се притеснявате да преписвате? Вече има решение на проблема
- химикалка с невидимо мастило. Това е най-лесния и евтин начин за преписване на изпит, без никой да ви види.
Преподавателите не подозират, че химикалът в ръката ви е всъщност решението на изпита ви! Осветявайки UV
текста, той става видим и ясно четлив за вас.
http://www.gadgetstore.ovo.bg
http://www.gadgetstore.alle.bg
Skype: marti_1987
Мтел: 0883 33 88 92
Виваком: 0878 33 88 72
http://obiavidnes.com/obiava/90329/prepishi-na-izpita-si-vij-kak-tuk

Prestigio MultiPhone 3502 DUO Metal
Prestigio MultiPhone 3502 DUO Metal, поддържа 2 sim карти, 5" (12.7 cm), четириядрен MT6582M 1.30 GHz, 512 MB RAM,
4GB Flash памет, Android 4.4, 182g, 2г. гаранция
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http://obiavidnes.com/obiava/92067/prestigio-multiphone-3502-duo-metal

Prestigio MultiPhone 3502 DUO
Prestigio MultiPhone 3502 DUO, бял, поддържа 2 sim карти, 5" (12.7 cm), четириядрен MT6582M 1.30 GHz, 512 MB RAM,
4GB Flash памет, Android 4.4, 182g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/92065/prestigio-multiphone-3502-duo

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.
Кантората предлага абонаментно обслужване на на корпоративни клиенти и физически лица, вкл. и търговски
дружества с чуждестранно участие.
Изготвяме различни търговски договори и осъществяваме процесуално 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.
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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/92106/yuridichesko-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi-sys-zadyljeniya---izkupuvane--os

ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно Съдействие
за 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.
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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 осъществяваме процесуално 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/92105/pokupko---prodajba-na-firmi-sys-zadyljeniya---predlagame-perfektno-sydeystvie-za-

960GB Micron M500
960GB Micron M500, SATA 6Gb/s, 2.5"(6.35 cm), 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/92064/960gb-micron-m500

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/92104/30-50-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/92103/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

8" (20.32 cm) Pretgio MultiPad Wize 3008
8" (20.32 cm) Pretgio MultiPad Wize 3008, четириядрен ARM Cortex A7 1.20 GHz, 1GB RAM, 8GB Flash памет (+microSD
слот), Android KitKat 4.4, 350g, 2г. гаранция
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http://obiavidnes.com/obiava/92063/8-2032-cm-pretgio-multipad-wize-3008

Инкубатори-Люпилни
Инкубатори
полуавтоматични
тип
люлка
и
автоматични
с
дистанционно
управление
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/92091/inkubatori-lyupilni

ПРОДАЖБА НА ФИРМИ-Сделки с търговски предприятия........!!!
PRETOR GROUP-Продажба На Фирми със задължения.Купуваме ЕООД ООД-Прехвърляне на дружествени дялове е по
чл.129 т.1 2 чл.130 от Търговския Закон.
Освобождаваме Ви от Юридическа, Финансова и Солидарна Отговорност.
PRETOR GROUP
За контакти от цялата страна-тел.0892918797
За повече информация на сайта ни http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/92087/prodajba-na-firmi-sdelki-s-tyrgovski-predpriyatiya

Прехвърляне(продажба) на фирми
PRETOR GROUP-Продажба На Фирми със задължения.Купуваме ЕООД ООД-Прехвърляне на дружествени дялове е по
чл.129 т.1 2 чл.130 от Търговския Закон.
Освобождаваме Ви от Юридическа, Финансова и Солидарна Отговорност.
PRETOR GROUP
За контакти от цялата страна-тел.0892918797
За повече информация на сайта ни http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/92086/prehvyrlyaneprodajba-na-firmi

Предлагаме инкубатори
Предлагаме инкубатори за люпене на яйца
на изгодни цени! За повече информация посетете
нашият сайт: www.inkubatorbg.alle.bg , или се
обадете на 0888291498, Skype - krasi0012.
http://obiavidnes.com/obiava/92081/predlagame-inkubatori

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 !
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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 осъществяваме процесуално 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/92080/yuridichesko-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi-sys-zadyljeniya---izkupuvane--os
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КОМПЛЕКСНИ ПРАВНИ УСЛУГИ ЗА ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ – Перфектно Съдействие
за Освобождаване от Фирмените 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.
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 осъществяваме процесуално 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
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+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
Е. Сандов
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/92079/kompleksni-pravni-uslugi-za-firmi-sys-zadyljeniya--perfektno-sydeystvie-za-osvob

ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно Съдействие
за 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.
Кантората предлага абонаментно обслужване на на корпоративни клиенти и физически лица, вкл. и търговски
дружества с чуждестранно участие.
Изготвяме различни търговски договори и осъществяваме процесуално 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,
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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/92078/pokupko---prodajba-na-firmi-sys-zadyljeniya---predlagame-perfektno-sydeystvie-za-

PRETOR GROUP-Продажба на фирма-АД ЕАД / ЕООД ООД-Прехвърляне на дружествени
дялове.
PRETOR GROUP-Продажба На Фирми със задължения.Купуваме ЕООД ООД-Прехвърляне на дружествени дялове е по
чл.129 т.1 2 чл.130 от Търговския Закон.
Освобождаваме Ви от Юридическа, Финансова и Солидарна Отговорност.
PRETOR GROUP
За контакти от цялата страна-тел.0892918797
За повече информация на сайта ни http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/92075/pretor-group-prodajba-na-firma-ad-ead--eood-ood-prehvyrlyane-na-drujestveni-dyalo

Прехвърляне(продажба) на фирми
PRETOR GROUP-Продажба На Фирми със задължения.Купуваме ЕООД ООД-Прехвърляне на дружествени дялове е по
чл.129 т.1 2 чл.130 от Търговския Закон.
Освобождаваме Ви от Юридическа, Финансова и Солидарна Отговорност.
PRETOR GROUP
За контакти от цялата страна-тел.0892918797
За повече информация на сайта ни http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/92074/prehvyrlyaneprodajba-na-firmi

***0887232146*** -фини шпакловки. -гипсова шпакловка. -латекс бял и цветен. -топлоизолация.
-обръщан
0887232146,фини шпакловки-гаранция за качество.
гипсова шпакловка-гаранция за качество.
латекс-гаранция за качество.
обръщане покрай pvc дограма с поставияне на лайсни или измазване-+гаранция за качество.
топлоизолация- с гаранция за качество.
минерални мазики-с гараранция за качество.
замазки и зидария.-с гаранция за качество.
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ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА,БЕЗ ПОЧИВЕН ДЕН.
КАЧЕСТВОТО СЕ ВИЖДА НА МОМЕНТА.
ДОГОВАРЯНЕ НА ЦЕНИТЕ.
http://obiavidnes.com/obiava/92073/0887232146--fini-shpaklovki--gipsova-shpaklovka--lateks-byal-i-cveten--top

Ускорени курсове и уроци за МАТУРА
Ускорени курсове и индивидуално обучение за МАТУРА – БЕЛ, история, философия, 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/92071/uskoreni-kursove-i-uroci-za-matura

Ускорени курсове и уроци за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ
Ускорени курсове и индивидуално обучение за кандидатстудентски изпити – БЕЛ, история, философия, 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/92070/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/92069/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/92068/uskoreni-kursove-i-uroci-po-jurnalistika

**0882551735*** -фини шпакловки,4лв,.ДОГОВАРЯНЕ НА ЦЕНИТЕ,без почвен ден
0882551735-без почивен ден, започване веднага. Фини шпакловки. -3лв. -4лв. Гипсова шпакловка. 3лв. -4лв. Латекс. 2лв.
Топлоизолация. Обръщане покрай pvc дограма и врати с поставияне на лайсни илй измазване-6лв. Мазилки. Замазки.
Зидария, Минерални мазилки и др. ЦЕНИТЕ МОЖЕ ДА СЕ ДОГОВАРЯТ, КАЧЕСТВОТО СЕ ЛИЧИ НА МОМЕНТА,
МАЙСТОР С ДЪЛГОДИШНА ПРАКТИКА , РАБОТИ СЕ БУРЗО И ЧИСТО. КРАТКИ СРОКОВЕ ЗА ДОВЪРШЕН
РЕМОНТ. ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА.
http://obiavidnes.com/obiava/92066/0882551735--fini-shpaklovki4lvdogovaryane-na-cenitebez-pochven-den

28" (71.12 cm) Viewsonic VX2858SML
28" (71.12 cm) Viewsonic VX2858SML, LED, Full HD, 4ms, 300 cd/m2, 50000000:1, HDMI, D-Sub, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/92062/28-7112-cm-viewsonic-vx2858sml

11.6" (29.46 cm Acer Aspire E3-112-C29Y
11.6" (29.46 cm Acer Aspire E3-112-C29Y, розов, четириядрен Intel Celeron N2940 1.83/2.25 GHz, HD LED Display (HDMI),
4GB, 500GB HDD, USB 3.0, Windows 8.1, 2 г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/92061/116-2946-cm-acer-aspire-e3-112-c29y
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11.6" (29.46 cm) Acer Aspire E3-112-C8R5
11.6" (29.46 cm) Acer Aspire E3-112-C8R5, четириядрен Intel Celeron N2940 1.83/2.25 GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB,
500GB HDD, USB 3.0, Windows 8.1, 2 г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/92060/116-2946-cm-acer-aspire-e3-112-c8r5

13.3" (33.78 cm) Acer R7-371T-520W (NX.MQQEX.007)
13.3" (33.78 cm) Acer R7-371T-520W (NX.MQQEX.007), двуядрен Intel® Core™ i7 4510U 2.0/3.1 GHz, сензорен мулти-тъч
WQHD Display (HDMI), 4GB, 256GB SSD, 2x USB3.0, Windows 8.1, 1.30kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/92059/133-3378-cm-acer-r7-371t-520w-nxmqqex007

13.3" (33.78 cm) Lenovo Yoga 3 Pro (80HE00CVBM)
13.3" (33.78 cm) Lenovo Yoga 3 Pro (80HE00CVBM), двуядрен Intel Core M-5Y70 1.1/2.6 GHz, сензорен мулти-тъч QHD+
Display (Micro HDMI), 8GB, 512GB SSD, 2x USB3.0, Windows 8.1, 1.19kg. 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/92058/133-3378-cm-lenovo-yoga-3-pro-80he00cvbm
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