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Инкубатори-Терморегулатори
Избери качество а не цена !!!Виж преди да платиш !!! Инкубатори напълно автоматични тип люлка с вместимост на
люлката от : 18яйца,35,55,75,100,150,175 и 200броя яйца. 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.
www.maksmoris.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/100892/inkubatori-termoregulatori

Слушалки JBL Synchros E30
Слушалки JBL Synchros E30, сини, микрофон, сгъваеми
http://obiavidnes.com/obiava/101053/slushalki-jbl-synchros-e30

Слушалки JBL Synchros E30
Слушалки JBL Synchros E30, червени, микрофон, сгъваеми
http://obiavidnes.com/obiava/101052/slushalki-jbl-synchros-e30

Слушалки JBL Synchros E30
Слушалки JBL Synchros E30, черни, микрофон, сгъваеми
http://obiavidnes.com/obiava/101051/slushalki-jbl-synchros-e30

Слушалки JBL Synchros E50 BT
Слушалки JBL Synchros E50 BT, бели, микрофон, Bluetooth
http://obiavidnes.com/obiava/101050/slushalki-jbl-synchros-e50-bt

Слушалки JBL Synchros E50 BT
Слушалки JBL Synchros E50 BT, черни, микрофон, Bluetooth
http://obiavidnes.com/obiava/101049/slushalki-jbl-synchros-e50-bt

Уеб камера LogiLink UA0172
Уеб камера LogiLink UA0172, 1600x1200 pix, микрофон
http://obiavidnes.com/obiava/101048/ueb-kamera-logilink-ua0172

S-View Flip cover Asus за Asus ZenFone 5 (A500CG/A501CG/A500KL) (бял)
S-View Flip cover Asus за Asus ZenFone 5 (A500CG/A501CG/A500KL) (бял)
http://obiavidnes.com/obiava/101047/s-view-flip-cover-asus-za-asus-zenfone-5-a500cga501cga500kl-byal

S-View Flip cover Asus за Asus ZenFone 5 (A500CG/A501CG/A500KL) (лилав)
S-View Flip cover Asus за Asus ZenFone 5 (A500CG/A501CG/A500KL) (лилав)
http://obiavidnes.com/obiava/101046/s-view-flip-cover-asus-za-asus-zenfone-5-a500cga501cga500kl-lilav

S-View Flip cover Asus за Asus ZenFone 5 (A500CG/A501CG/A500KL) (червен)
S-View Flip cover Asus за Asus ZenFone 5 (A500CG/A501CG/A500KL) (червен)
http://obiavidnes.com/obiava/101045/s-view-flip-cover-asus-za-asus-zenfone-5-a500cga501cga500kl-cherven

Протектор Asus за Asus ZenFone 5 (A500CG/A501CG/A500KL) (бял)
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Протектор Asus за Asus ZenFone 5 (A500CG/A501CG/A500KL) (бял)
http://obiavidnes.com/obiava/101044/protektor-asus-za-asus-zenfone-5-a500cga501cga500kl-byal

Протектор Asus за Asus ZenFone 5 (A500CG/A501CG/A500KL) (златист)
Протектор Asus за Asus ZenFone 5 (A500CG/A501CG/A500KL) (златист)
http://obiavidnes.com/obiava/101043/protektor-asus-za-asus-zenfone-5-a500cga501cga500kl-zlatist

Протектор Asus за Asus ZenFone 5 (A500CG/A501CG/A500KL) (червен)
Протектор Asus за Asus ZenFone 5 (A500CG/A501CG/A500KL) (червен)
http://obiavidnes.com/obiava/101042/protektor-asus-za-asus-zenfone-5-a500cga501cga500kl-cherven

Протектор Asus за Asus ZenFone 5 (A500CG/A501CG/A500KL) (черен)
Протектор Asus за Asus ZenFone 5 (A500CG/A501CG/A500KL) (черен)
http://obiavidnes.com/obiava/101041/protektor-asus-za-asus-zenfone-5-a500cga501cga500kl-cheren

ЖЕНИ ЗА РАБОТА В ЧЕХИЯ БЕЗ ТАКСИ И КОМИСИОННИ
Жени до 55 години за работа в складове за зеленчуци :
- заплата 700 – 750 евро / месечно .
- трудов договор и осигуровки по чешко законодателство .
- подсигурена безплатна квартира .
- аванс от 50 евро до заплата .
- не е задължително владеенето на език .
- 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/101040/jeni-za-rabota-v-chehiya-bez-taksi-i-komisionni

ЖЕНИ ЗА РАБОТА В ЧЕХИЯ БЕЗ ТАКСИ И КОМИСИОННИ
Жени до 55 години за работа в складове за зеленчуци :
- заплата 700 – 750 евро / месечно .
- трудов договор и осигуровки по чешко законодателство .
- подсигурена безплатна квартира .
- аванс от 50 евро до заплата .
- не е задължително владеенето на език .
- 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/100588/jeni-za-rabota-v-chehiya-bez-taksi-i-komisionni

ЧЕХИЯ - СКЛАДОВИ РАБОТНИЦИ И ЕЛЕКТРОКАРИСТИ БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ
Складови работници и електрокаристи за Чехия без посредници в България :
- заплата 800 – 1100 евро .
- трудов договор .
- осигуровки по чешкото законодателство .
- аванс от 50 евро до заплата .
- осигурена квартира .
- не е задължително владеенето на език .
- готовност за заминаване – всеки ден .
Телефон за връзка : 00420 777 073 926 , 0877 25 41 39 , 0893 27 21 83
Skype : work.cz1
http://obiavidnes.com/obiava/101039/chehiya---skladovi-rabotnici-i-elektrokaristi-bez-posrednici
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ЧЕХИЯ - СТРОИТЕЛИ И ЗАВАРЧИЦИ БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ
Строители и заварчици за Чехия без посредници в България :
- 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/101038/chehiya---stroiteli-i-zavarchici-bez-posrednici

ЧЕХИЯ - НАБИРА РАБОТНИЦИ БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ
Работници за Чехия без посредници в България - 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/101037/chehiya---nabira-rabotnici-bez-posrednici

12.3" (31.24 cm) HP Pro Slate 12 (K7X87AA)
12.3" (31.24 cm) HP Pro Slate 12 (K7X87AA), четири-ядрен Qualcomm® Snapdragon® 800 2.3GHz, 2GB RAM, 32GB Flash
памет (+microSD слот), Android, 850g
http://obiavidnes.com/obiava/101036/123-3124-cm-hp-pro-slate-12-k7x87aa

Изкупуване и Прехвърляне на Фирми - ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения + Освобождаваме
от Солидарната Отговорност за 1 Час ......
ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ .......
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, АД, ЕАД !
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Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от
процедурата по прехвърлянето на фирмата !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка ... !
ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - 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 !
ЕДИНСТВЕНОТО УСЛОВИЕ за осъществяване на процедурата по прехвърлянето е Вашето дружество да няма наложен
запор на дружествени дялове - Направете справка в сайта на Търговския Регистър !
ЗАПЛАЩАНЕТО на ПРОЦЕДУРАТА по ПРЕХВЪРЛЯНЕТО се извършва от НАСТОЯЩИЯТ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА
, която е предмет на продажба !
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение !
Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
0884 57 80 53 - Е. САНДОВ
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/101035/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi---eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojd

Юридическо Съдействие за Прехвърляне на Фирми със Задължения - "ИЗКУПУВАНЕ" +
ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 Час
ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ .......
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, 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 , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от
процедурата по прехвърлянето на фирмата !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка ... !
ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - 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
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Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
ЕДИНСТВЕНОТО УСЛОВИЕ за осъществяване на процедурата по прехвърлянето е Вашето дружество да няма наложен
запор на дружествени дялове - Направете справка в сайта на Търговския Регистър !
ЗАПЛАЩАНЕТО на ПРОЦЕДУРАТА по ПРЕХВЪРЛЯНЕТО се извършва от НАСТОЯЩИЯТ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА
, която е предмет на продажба !
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение !
Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
0884 57 80 53 - Е. САНДОВ
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/101034/yuridichesko-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi-sys-zadyljeniya---izkupuvane--os

Покупко - Продажба на Фирми - АД, ЕАД, ООД, ЕООД със Задължения + Освобождаваме от
Солидарната Отговорност за 1 Час ......
ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ .......
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, 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 , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от
процедурата по прехвърлянето на фирмата !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка ... !
ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - 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 !
ЕДИНСТВЕНОТО УСЛОВИЕ за осъществяване на процедурата по прехвърлянето е Вашето дружество да няма наложен
запор на дружествени дялове - Направете справка в сайта на Търговския Регистър !
ЗАПЛАЩАНЕТО на ПРОЦЕДУРАТА по ПРЕХВЪРЛЯНЕТО се извършва от НАСТОЯЩИЯТ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА
, която е предмет на продажба !
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение !
Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
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ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
0884 57 80 53 - Е. САНДОВ
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/101033/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-

7.86" (19.96 cm) HP Pro Slate 8 (K7X61AA)
7.86" (19.96 cm) HP Pro Slate 8 (K7X61AA), четири-ядрен Qualcomm® Snapdragon® 800 2.3GHz, 2GB RAM, 16GB Flash
памет (+microSD слот), Android, 350g
http://obiavidnes.com/obiava/101032/786-1996-cm-hp-pro-slate-8-k7x61aa

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/101031/30-50-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/101030/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/101029/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

7.86" (19.96 cm) HP Pro Slate 8 (K7X62AA)
7.86" (19.96 cm) HP Pro Slate 8 (K7X62AA), четири-ядрен Qualcomm® Snapdragon® 800 2.3GHz, 2GB RAM, 32GB Flash
памет (+microSD слот), Android, 350g
http://obiavidnes.com/obiava/101028/786-1996-cm-hp-pro-slate-8-k7x62aa

Почивки в Испания!!
Търсите ли добра ваканция? Фирмата ни Стенли Травъл Ви предлага страхотна промоция за круизи в различни курорти
за желаната ви екскурзия! Заповядайте в електронният ни сайт на адресът ни StenliTravel.Com.
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http://obiavidnes.com/obiava/101027/pochivki-v-ispaniya

7.86" (19.96 cm) HP Pro Slate 8 (K7X64AA)
7.86" (19.96 cm) HP Pro Slate 8 (K7X64AA), 4G, четири-ядрен Qualcomm® Snapdragon® 800 2.3GHz, 2GB RAM, 32GB Flash
памет (+microSD слот), Android, 350g
http://obiavidnes.com/obiava/101026/786-1996-cm-hp-pro-slate-8-k7x64aa

Протектор Spigen Neo Hybrid Case за iPhone 6 Plus (черен-сив)
Протектор Spigen Neo Hybrid Case за iPhone 6 Plus (черен-сив)
http://obiavidnes.com/obiava/101025/protektor-spigen-neo-hybrid-case-za-iphone-6-plus-cheren-siv

Протектор Spigen Neo Hybrid Case за iPhone 6 (черен-сив)
Протектор Spigen Neo Hybrid Case за iPhone 6 (черен-сив)
http://obiavidnes.com/obiava/101024/protektor-spigen-neo-hybrid-case-za-iphone-6-cheren-siv

Протектор Spigen Neo Hybrid Case за iPhone 6 (черен-сребрист)
Протектор Spigen Neo Hybrid Case за iPhone 6 (черен-сребрист)
http://obiavidnes.com/obiava/101023/protektor-spigen-neo-hybrid-case-za-iphone-6-cheren-srebrist

Протектор Spigen Neo Hybrid Case за Samsung Galaxy Alpha (черен-сив)
Протектор Spigen Neo Hybrid Case за Samsung Galaxy Alpha (черен-сив)
http://obiavidnes.com/obiava/101022/protektor-spigen-neo-hybrid-case-za-samsung-galaxy-alpha-cheren-siv

Протектор Spigen Neo Hybrid Case за Samsung Galaxy Note 4 (черен-сив)
Протектор Spigen Neo Hybrid Case за Samsung Galaxy Note 4 (черен-сив)
http://obiavidnes.com/obiava/101021/protektor-spigen-neo-hybrid-case-za-samsung-galaxy-note-4-cheren-siv

Протектор Spigen Neo Hybrid Case за Samsung Galaxy S6 Edge (черен-сив)
Протектор Spigen Neo Hybrid Case за Samsung Galaxy S6 Edge (черен-сив)
http://obiavidnes.com/obiava/101020/protektor-spigen-neo-hybrid-case-za-samsung-galaxy-s6-edge-cheren-siv

Протектор Spigen Thin Fit Case A за iPhone 6 Plus (златист)
Протектор Spigen Thin Fit Case A за iPhone 6 Plus (златист)
http://obiavidnes.com/obiava/101019/protektor-spigen-thin-fit-case-a-za-iphone-6-plus-zlatist

Протектор Spigen Thin Fit Case A за iPhone 6 Plus (сребрист)
Протектор Spigen Thin Fit Case A за iPhone 6 Plus (сребрист)
http://obiavidnes.com/obiava/101018/protektor-spigen-thin-fit-case-a-za-iphone-6-plus-srebrist

Протектор Spigen Thin Fit Case A за iPhone 6 Plus (тъмносив)
Протектор Spigen Thin Fit Case A за iPhone 6 Plus (тъмносив)
http://obiavidnes.com/obiava/101017/protektor-spigen-thin-fit-case-a-za-iphone-6-plus-tymnosiv

Протектор Spigen Thin Fit Case A за iPhone 6 (златист)
Протектор Spigen Thin Fit Case A за iPhone 6 (златист)
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http://obiavidnes.com/obiava/101016/protektor-spigen-thin-fit-case-a-za-iphone-6-zlatist

Елегантни мъжки часовници
В нашия магазин може да намерите различни видове часовници – спортни, спортно елегантни, ежедневни, класически и
официални.
B зaвиcимocт oт cъoтвeтния пoвoд, cтил и индивидyaлнocт, може да изберете пoдxoдящaтa фopмa, мoдeл, цвят,
материал и производител,
кoитo дa бъдaт пepфeктния зaвъpшeк нa цялocтнoтo мy излъчвaнe. телфон за връзка 0888873880 http://shoppy.click/
http://obiavidnes.com/obiava/101015/elegantni-myjki-chasovnici

Протектор Spigen Thin Fit Case A за iPhone 6 (сребрист)
Протектор Spigen Thin Fit Case A за iPhone 6 (сребрист)
http://obiavidnes.com/obiava/101014/protektor-spigen-thin-fit-case-a-za-iphone-6-srebrist

Протектор Spigen Thin Fit Case A за iPhone 6 (тъмносив)
Протектор Spigen Thin Fit Case A за iPhone 6 (тъмносив)
http://obiavidnes.com/obiava/101013/protektor-spigen-thin-fit-case-a-za-iphone-6-tymnosiv

Готов ли си за войната наречена бизнес?
Основи на маркетинга,Икономика и управление на малката и средна фирма,Обслужване на клиенти в
търговията,Управление в условията на криза,Ценова политика, цени и ценообразуване, Разработване и управление на
инвестиционен проект,Рекламата на малката и средна фирма,Успешно развитие на малък и среден магазин,Бизнес
комуникации и кореспонденция,Подбор и оценка на персонала в малката и средна фирма,Ръководител на НАСРР екип и
други.
Формати на обученията – присъствено, дистанционно и видео обучение.
Академия ЕЛЕА - Център WISDOM
За подробности - www.elea.bg
и 0877 646 506, 0878 334 114
http://obiavidnes.com/obiava/101012/gotov-li-si-za-voynata-narechena-biznes

Курсове по счетоводство и планиране
Двустранно
счетоводство,
Едностранно
счетоводство,Оперативни
счетоводители,Счетоводство
за
мениджъри,Счетоводство за самоосигуряващите се, Направи си сметката,Предотвратяване на измамите в
счетоводството, Ценова политика, ценообразуване и цени и други.
Формат на обучението – дистанционно.
Академия ЕЛЕА - Център WISDOM
За подробности - www.elea.bg
и 0877 646 506, 0878 334 114
http://obiavidnes.com/obiava/101011/kursove-po-schetovodstvo-i-planirane

Улеснена процедура за придобиване на професионална квалификация
Погрижи се за себе си! Ако имаш стаж, но нямаш документ за професионална квалификация, Академия ЕЛЕА ще
съдейства за придобиване на професионална квалификация при доказан трудов стаж.
Академия ЕЛЕА - Център “WISDOM”
За подробности - www.elea.bg
и 0877 646 506, 0878 334 114
http://obiavidnes.com/obiava/101010/ulesnena-procedura-za-pridobivane-na-profesionalna-kvalifikaciya

Протектор Spigen Tough Armor Case FX - хибриден кейс с най-висока степен на защита и
покритие за дисплея за iPhone 6 (черен)
Протектор Spigen Tough Armor Case FX - хибриден кейс с най-висока степен на защита и покритие за дисплея за iPhone 6
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(черен)
http://obiavidnes.com/obiava/101009/protektor-spigen-tough-armor-case-fx---hibriden-keys-s-nay-visoka-stepen-na-zashti

Курсове по хотелиерство,ресторантьорство и туризъм
Мениджмънт в туризма, Кухнята и сервирането в малкия ресторант,Обслужващия персонал в туристическия
сектор,Организация в производството на храни и напитки,Организация в производството на хляб,хлебни и сладкарски
изделия,Организация на обслужването в хотелиерството,Производство на кулинарни изделия и напитки,Обслужване на
заведения в обществено хранене,Организация на туризма и свободното време,Селски туризъм,Екскурзоводско
обслужване,Туристическа анимация и др.
Формат на обучението – дистанционно.
Академия ЕЛЕА - Център WISDOM
За подробности - www.elea.bg
и 0877 646 506, 0878 334 114
http://obiavidnes.com/obiava/101008/kursove-po-hotelierstvorestorantyorstvo-i-turizym

Професионално дистанционно обучение
Бизнес–услуги,Сътрудник в малък и среден бизнес,Офис–мениджър,Офис–секретар, Икономика и мениджмънт,Посредник
на трудовата борса,Сътрудник социални дейности,Еколог,Хотелиерство,Ресторантьорство,Туризъм и др.
Провежданите дистанционни обучения са по утвърдени от МОН и НАПОО учебни програми.
Формат на обучението – дистанционно.
Академия ЕЛЕА - Център WISDOM
За подробности - www.elea.bg
и 0877 646 506, 0878 334 114
http://obiavidnes.com/obiava/101007/profesionalno-distancionno-obuchenie

Подготвените успяват в бизнеса
Тънкости при рекламирането в Интернет,Как да събираме информация за конкурентите и контрагентите,Какво трябва
да направим, когато напуска ключов служител,Безплатната реклама в Интернет,Конфликти и управление на
конфликтите в организацията,Кризисен PR за малкия и среден бизнес,Невербални комуникации, Комуникацията и
етикета в бизнеса,Ползите от дезинформацията,PR за малкия и среден бизнес и др.
Формати на обученията – присъствено, дистанционно и видео обучение.
Академия ЕЛЕА - Център WISDOM
За подробности - www.elea.bg
и 0877 646 506, 0878 334 114
http://obiavidnes.com/obiava/101006/podgotvenite-uspyavat-v-biznesa

Специализирани обучения за управители и собственици
Разработване и управление на проекти,Защита на вътрешната делова информация и търговската тайна,Управление на
риска,Бизнес комуникации и кореспонденция, Счетоводство за мениджъри,Как да предотвратявате измамите в
счетоводството,Финансова етика и други.
Формати на обученията – присъствено, дистанционно и видео обучение.
Академия ЕЛЕА - Център WISDOM
За подробности - www.elea.bg
и 0877 646 506, 0878 334 114
http://obiavidnes.com/obiava/101005/specializirani-obucheniya-za-upraviteli-i-sobstvenici

Искаш ли да разбереш от нас
Как да разпределяш времето си,Че финансовата грамотност е необходимост без алтернатива,Как да изчистиш речта
си от паразитни думи,За тайните на успешното общуване,Как да се справиш със стреса,Как да станеш богат човек,Как
да определиш и постигнеш целите си,Как освободиш творческото си мислене, Как се постига емоционално равновесие и
др.
Формати на обученията – присъствено, дистанционно и видео обучение.
Академия ЕЛЕА - Център WISDOM
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За подробности - www.elea.bg
и 0877 646 506, 0878 334 114
http://obiavidnes.com/obiava/101004/iskash-li-da-razberesh-ot-nas

Ако не знаеш, научи от нас
За практиката на хранителните добавки,За квантова медицина, диетология, билколечение и хранителни добавки,Как да
защитиш на личната си интелектуална собственост,За какво да внимаваш при постъпване на работа,Къде са
пропуските на шефа и какво негово може да стане твое,Какво да си вземеш от фирмата, когато напускаш или те
уволнят,Как да се обличаш за офиса,Как да се държиш и възпитаваш детето си и др.
Формати на обученията – присъствено, дистанционно и видео обучение.
Академия ЕЛЕА - Център WISDOM
За подробности - www.elea.bg
и 0877 646 506, 0878 334 114
http://obiavidnes.com/obiava/101003/ako-ne-znaesh-nauchi-ot-nas

Протектор Spigen Tough Armor Case за iPhone 6 (златист)
Протектор Spigen Tough Armor Case за iPhone 6 (златист)
http://obiavidnes.com/obiava/101002/protektor-spigen-tough-armor-case-za-iphone-6-zlatist

Протектор Spigen Tough Armor Case за iPhone 6 (сребрист)
Протектор Spigen Tough Armor Case за iPhone 6 (сребрист)
http://obiavidnes.com/obiava/101001/protektor-spigen-tough-armor-case-za-iphone-6-srebrist

строители-търси да назначи
Набор на персонал за работа в стройтелството за Чехия, майстори и общи работници широко спектърен профил:
Зидаро мазачи, , гипсокартон, фаянс и теракот, хидроизолация - 6 евро на час, арматуристи, куфражисти - 5 евро на час,
топлоизолация 9 - 12 евро на квадрат, общи работници - 4 евро на час. 10 часов работен ден 6 дена в седмицата.
Подсигорена е квартира, сключва се постоянен трудов договор, не се изисква владеенето на език
http://obiavidnes.com/obiava/101000/stroiteli-tyrsi-da-naznachi

търси да назначи
Чрез съвместната ни дейност с чешката агенция по заетоста предлагаме следните работни позиции за Чехия за мъже ,
жени , семейства до 50 год.- за работа във фабрика за парфюми - чисто заплащане 850 евро , месокомбинат 900-950евро ,складови работници(мъже и жени)-(850-900евро),шоколадова фабрика-850евро,сладкарски цех-(850-900
)евро,пекарна(850евро),цех за пакетаж(750 до 900 евро), майстори строители широкоспектърен профил ( от 1100 - 1500
евро ) , заварчици на СО2 и аргон ( 1200 - 1600 евро ) , електрод ( 1000 евро ) , селско стопанство и животновъдство (
1000 евро ) , оранжерии ( 900 евро ) , складови работници от 20-30 год. за складовете на Пенни Маркет , Билла , Кауфланд
, Теско и Алберт (само мъже до 45 г. 950 евро ) , цех за сухо боядисване ( 1000 евро ) , завод на Кока Кола ( 900
евро)лаковна(750-900eвро) . Към всички оферти се дава седмичен аванс до първа заплата от 1000 - 1500 чкр ( 40 -60 евро )
. Заплатата е на следващия месец от 10-20 число за предходния. Трудов договор , осигуровки , подсигурена квартира ( към
някои от офертите е безплатна )
http://obiavidnes.com/obiava/100999/tyrsi-da-naznachi

Протектор Spigen Tough Armor Case за iPhone 6 (черен)
Протектор Spigen Tough Armor Case за iPhone 6 (черен)
http://obiavidnes.com/obiava/100998/protektor-spigen-tough-armor-case-za-iphone-6-cheren

Протектор Spigen Ultra Hybrid Case за iPhone 6 (прозрачен)
Протектор Spigen Ultra Hybrid Case за iPhone 6 (прозрачен)
http://obiavidnes.com/obiava/100997/protektor-spigen-ultra-hybrid-case-za-iphone-6-prozrachen
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Протектор Spigen Ultra Hybrid Case за iPhone 6 (прозрачен-черен)
Протектор Spigen Ultra Hybrid Case за iPhone 6 (прозрачен-черен)
http://obiavidnes.com/obiava/100996/protektor-spigen-ultra-hybrid-case-za-iphone-6-prozrachen-cheren

Курсове по арабски език в чужбина на Родина!
С езикова ваканция в Мароко можете да комбинирате незабравима ваканция с много полезен курс по арабски език.
Можете да изживеете невероятно приключение, докато се потапяте в тази цветна и мистериозна култура на
арабската страна, изучавайки нейните традиции.
Курсистите могат да избират от различни видове курсове по арабски език в нашия център в Рабат. Предлагаме ви
разнообразни предложения: курсове за начинаещи и напреднали, групови занимания, индивидуални и стандартни курсове.
Защо да не опознаете тази невероятна държава, докато усъвършенствате своите езикови умения по време на
незабравим курс по арабски език с Родина в спиращото дъха Кралство Мароко!
http://obiavidnes.com/obiava/100995/kursove-po-arabski-ezik-v-chujbina-na-rodina

Езикови ваканции и курсове по китайски език на Родина
Най-ефективният и вълнуващ начин да учите чужд език или да усъвършенствате своите умения е да използвате
езиковите програми в чужбина.
Потопете се в завладяващия чар на китайската култура, докато учите китайски език и се насладете на незабравима
ваканция! Важно предимство на езиковите програми по китайски език е това, че можете да учите на място в Пекин,
близо до вълнуващия Забранен град. Обучението в тази среда ще ви накара да се почувствате знаещи и можещи, само
заради факта, че се намирате там.
Ние предлагаме курсове за начинаещи и за напреднали, групови или индивидуални занимания, краткосрочни и дългосрочни
курсове. В началото на вашия курс ще направите входящ тест с цел да се определи вашето ниво на владеене на китайски
език и да започнете своето обучение в правилната за вас група и ниво!
http://obiavidnes.com/obiava/100994/ezikovi-vakancii-i-kursove-po-kitayski-ezik-na-rodina

Езикови ваканции по немски в Германия
Езикова ваканция в Германия е сигурен и вълнуващ начин да подобрите своя немски език!
С една от детските езикови ваканции на Родина в Германия, бихте могли да учите немски език ефективно и в същото
време да изкарате една незабравима почивка. В прочутия град Франкфурт, Обервезел в долината на река Рейн или в
баварския град Аугсбург, заедно с останалите курсисти на вашата възраст ще попаднете във вълнуваща и изключително
интересна среда с една и съща цел: да учите немски език по време на ваканцията си и да се забавлявате с нови приятели
от цял свят.
http://obiavidnes.com/obiava/100993/ezikovi-vakancii-po-nemski-v-germaniya

Езикови ваканции по италиански език
Учете италиански език и се забавлявайте!
Ако искате да изживеете незабравима ваканция и в същото време ефективно да учите италиански език - езиковите
ваканции в Италия са идеален избор!
Нашите детски езикови ваканции предлагат курсове по италиански език, настаняване в общежития или приемни
семейства, а всички детски програми включват пълен пансион (закуска, обяд и вечеря). Ние организираме богата
развлекателна програма, вълнуващи екскурзии и детски партита, културни и спортни дейности. За всички желаещи,
които имат навършени 18 години, предлагаме също Курсове по италиански език за възрастни. Родина ще ви предложи
подходящата програма за вас!
http://obiavidnes.com/obiava/100992/ezikovi-vakancii-po-italianski-ezik

Курсове по испански език в чужбина на Родина!
Езиковите ваканции и курсовете по испански език са перфектният начин за езиково обучение както за начинаещи, така и
за напреднали.
С програма за обучение по испански език в чужбина ще комбинирате вълнуваща ваканция с ефективен курс по испански
език.
Можете да избирате от различни видове курсове по испански език: за начинаещи и напреднали, групови, индивидуални и
стандартни курсове. Просто трябва да решите кой курс по испански език ще изберете и в кой от учебните центрове да
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учите!
Дестинациите за обучение по испански език и езикови ваканции с испански език в чужбина са Испания, Куба и Мексико.
С този богат избор от дестинации за обучение по испански език - от важни европейски културни центрове до смайващи
Карибски градове, няма как да не намерите офертата за езикова ваканция, която най-много ви приляга.
http://obiavidnes.com/obiava/100991/kursove-po-ispanski-ezik-v-chujbina-na-rodina

Езикови ваканции във Франция
Заповядайте на езикова ваканция във Франция и учете френски език, докато сте там!
Подобрете езиковите си умения с предложенията на РОДИНА за езикова ваканция във Франция.
Комбинирайте една незабравима почивка с полезен курс по френски език.
Курсовете са подходящи за всички възрасти.
http://obiavidnes.com/obiava/100990/ezikovi-vakancii-vyv-franciya

Английски език в Малта
„Родина” предлага за Вас и вашето семейство многобройни възможности за езикови ваканции в Малта. Насладете се на
едно невероятно изживяване в красивия Сейнт Джулиънс, като изучавате английски език и се радвате на множество
забавления.
Курсовете са подходящи за ученици и студенти на възраст от 14 до 21 години. Обучението се извършва по специална
методика и предлага възможност за упражняване на езика в реална среда. Програмата Ви предоставя едно незабравимо
изживяване, безкрайни забавления, нови приятели и спомени за цял живот. Курсистите могат да избират измежду
разнообразни видове настаняване.
http://obiavidnes.com/obiava/100989/angliyski-ezik-v-malta

Протектор Spigen Ultra Hybrid Case за Samsung Galaxy A5 (прозрачен)
Протектор Spigen Ultra Hybrid Case за Samsung Galaxy A5 (прозрачен)
http://obiavidnes.com/obiava/100988/protektor-spigen-ultra-hybrid-case-za-samsung-galaxy-a5-prozrachen

Протектор Spigen Ultra Hybrid Case за Samsung Galaxy S6 (прозрачен)
Протектор Spigen Ultra Hybrid Case за Samsung Galaxy S6 (прозрачен)
http://obiavidnes.com/obiava/100987/protektor-spigen-ultra-hybrid-case-za-samsung-galaxy-s6-prozrachen

Протектор Spigen Ultra Hybrid Case за Samsung Galaxy S6 (черен-прозрачен)
Протектор Spigen Ultra Hybrid Case за Samsung Galaxy S6 (черен-прозрачен)
http://obiavidnes.com/obiava/100986/protektor-spigen-ultra-hybrid-case-za-samsung-galaxy-s6-cheren-prozrachen

ИНТЕНЗИВЕН курс по ИСПАНСКИ ЕЗИК за възрастни
Лeтен ИНТЕНЗИВЕН курс по ИСПАНСКИ ЕЗИК за възрастни
- Ниво - А1/А2/В1/В2;
- Начало - 01.07.; край – 11.08;
- Дни:
понеделник/вторник/сряда/четвъртък
- Всеки ден по 3 часа;
Общо 72 часа.
БЕЗПЛАТЕН ВХОДЕН ТЕСТ: 22 и 24.06.
ЦЕНА – 400лв /БЕЗПЛАТЕН СЕРТИФИКАТ
http://obiavidnes.com/obiava/100985/intenziven-kurs-po-ispanski-ezik-za-vyzrastni

ИНТЕНЗИВЕН курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за възрастни
Лeтен ИНТЕНЗИВЕН курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за възрастни
- Ниво - А1/А2/В1/В2;
- Начало - 01.07.; край – 11.08;
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- Дни:
понеделник/вторник/сряда/четвъртък
- Всеки ден по 3 часа;
Общо 72 часа.
БЕЗПЛАТЕН ВХОДЕН ТЕСТ: 22 и 24.06.
ЦЕНА – 400лв /БЕЗПЛАТЕН СЕРТИФИКАТ
http://obiavidnes.com/obiava/100984/intenziven-kurs-po-frenski-ezik-za-vyzrastni

ИНТЕНЗИВЕН курс по НЕМСКИ ЕЗИК за възрастни
Лeтен ИНТЕНЗИВЕН курс по НЕМСКИ ЕЗИК за възрастни
- Ниво - А1/А2/В1/В2;
- Начало - 01.07.; край – 11.08;
- Дни:
понеделник/вторник/сряда/четвъртък
- Всеки ден по 3 часа;
Общо 72 часа.
БЕЗПЛАТЕН ВХОДЕН ТЕСТ: 22 и 24.06.
ЦЕНА – 400лв /БЕЗПЛАТЕН СЕРТИФИКАТ
http://obiavidnes.com/obiava/100983/intenziven-kurs-po-nemski-ezik-za-vyzrastni

ИНТЕНЗИВЕН курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за възрастни
Лeтен ИНТЕНЗИВЕН курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за възрастни
- Ниво - А1/А2/В1/В2;
- Начало - 01.07.; край – 11.08;
- Дни:
понеделник/вторник/сряда/четвъртък
- Всеки ден по 3 часа;
Общо 72 часа.
БЕЗПЛАТЕН ВХОДЕН ТЕСТ: 22 и 24.06.
ЦЕНА – 400лв /БЕЗПЛАТЕН СЕРТИФИКАТ
http://obiavidnes.com/obiava/100982/intenziven-kurs-po-angliyski-ezik-za-vyzrastni

Изкупуване и Прехвърляне на Фирми - ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения + Освобождаваме
от Солидарната Отговорност за 1 Час ......
ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ .......
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, 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 , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от
процедурата по прехвърлянето на фирмата !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка ... !
ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата !
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
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ЕДИНСТВЕНОТО УСЛОВИЕ за осъществяване на процедурата по прехвърлянето е Вашето дружество да няма наложен
запор на дружествени дялове - Направете справка в сайта на Търговския Регистър !
ЗАПЛАЩАНЕТО на ПРОЦЕДУРАТА по ПРЕХВЪРЛЯНЕТО се извършва от НАСТОЯЩИЯТ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА
, която е предмет на продажба !
Решаването на Нерешими Задачи , Намиране на Изход от Безизходни Ситуации са само част от Нашите Предимства !
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение !
Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
0884 57 80 53 - Е. САНДОВ
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/100981/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi---eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojd

Юридическо Съдействие за Прехвърляне на Фирми със Задължения - "ИЗКУПУВАНЕ" +
ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 Час
ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ .......
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, 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 , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от
процедурата по прехвърлянето на фирмата !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка ... !
ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - 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 !
ЕДИНСТВЕНОТО УСЛОВИЕ за осъществяване на процедурата по прехвърлянето е Вашето дружество да няма наложен
запор на дружествени дялове - Направете справка в сайта на Търговския Регистър !
ЗАПЛАЩАНЕТО на ПРОЦЕДУРАТА по ПРЕХВЪРЛЯНЕТО се извършва от НАСТОЯЩИЯТ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА
, която е предмет на продажба !
Решаването на Нерешими Задачи , Намиране на Изход от Безизходни Ситуации са само част от Нашите Предимства !
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 !
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НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
0884 57 80 53 - Е. САНДОВ
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/100980/yuridichesko-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi-sys-zadyljeniya---izkupuvane--os

Протектор със стойка Spigen Tough Armor Case за Samsung Galaxy S6 (сив)
Протектор със стойка Spigen Tough Armor Case за Samsung Galaxy S6 (сив)
http://obiavidnes.com/obiava/100979/protektor-sys-stoyka-spigen-tough-armor-case-za-samsung-galaxy-s6-siv

Покупко - Продажба на Фирми - АД, ЕАД, ООД, ЕООД със Задължения + Освобождаваме от
Солидарната Отговорност за 1 Час ......
ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ .......
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, 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 , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от
процедурата по прехвърлянето на фирмата !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка ... !
ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - 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 !
ЕДИНСТВЕНОТО УСЛОВИЕ за осъществяване на процедурата по прехвърлянето е Вашето дружество да няма наложен
запор на дружествени дялове - Направете справка в сайта на Търговския Регистър !
ЗАПЛАЩАНЕТО на ПРОЦЕДУРАТА по ПРЕХВЪРЛЯНЕТО се извършва от НАСТОЯЩИЯТ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА
, която е предмет на продажба !
Решаването на Нерешими Задачи , Намиране на Изход от Безизходни Ситуации са само част от Нашите Предимства !
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение !
Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
0884 57 80 53 - Е. САНДОВ
http://noveconsultvt.blogspot.com
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http://obiavidnes.com/obiava/100978/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-

Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ за Sony Xperia Z1 (17004)
Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ за Sony Xperia Z1 (17004)
http://obiavidnes.com/obiava/100977/protektor-ot-zakaleno-styklo-tempered-glass-za-sony-xperia-z1-17004

7" (17.78cm) Samsung Galaxy Tab3 (SM-T116)
7" (17.78cm) Samsung Galaxy Tab3 (SM-T116), 3G, черен, четири-ядрен 1.30GHz, 1GB RAM, 8GB Flash памет (+microSD
слот), Android, 322g
http://obiavidnes.com/obiava/100976/7-1778cm-samsung-galaxy-tab3-sm-t116

КАСЕТА ЗА HP LaserJet Pro MFP M125nw/M127fn/M127fw - Black /83A/ - P№ CF283 - IT IMAGE
- Неоригинален Заб.: 1500k
КАСЕТА ЗА HP LaserJet Pro MFP M125nw/M127fn/M127fw - Black /83A/ - P№ CF283 - IT IMAGE - Неоригинален Заб.: 1500k
http://obiavidnes.com/obiava/100975/kaseta-za-hp-laserjet-pro-mfp-m125nwm127fnm127fw---black-83a---p-cf283---it

КАСЕТА ЗА KYOCERA MITA FS 1041/FS1220/FS1320 - Black - TK1115 - P№ 1T02M50NL0 - Заб.:
1600k
КАСЕТА ЗА KYOCERA MITA FS 1041/FS1220/FS1320 - Black - TK1115 - P№ 1T02M50NL0 - Заб.: 1600k
http://obiavidnes.com/obiava/100974/kaseta-za-kyocera-mita-fs-1041fs1220fs1320---black---tk1115---p-1t02m50nl0---

48" (121.92 cm) Samsung UE48J6300AW
48" (121.92 cm) Samsung UE48J6300AW, Full HD Curved Smart TV, DVB-T/C, Wi-Fi, LAN, HDMI, USB
http://obiavidnes.com/obiava/100973/48-12192-cm-samsung-ue48j6300aw

48" (121.92 cm) Samsung UE48JU6410S
48" (121.92 cm) Samsung UE48JU6410S, UHD 4K Flat Smart TV, DVB-TC (T2 Ready), Wi-Fi, LAN, HDMI, USB
http://obiavidnes.com/obiava/100972/48-12192-cm-samsung-ue48ju6410s

48" (121.92 cm) Samsun UE48JU7500L
48" (121.92 cm) Samsun UE48JU7500L, UHD 4K Curved 3D Smart TV, DVB-2xT/C/S2 (T2 Ready), Wi-Fi, LAN, HDMI, USB
http://obiavidnes.com/obiava/100971/48-12192-cm-samsun-ue48ju7500l

50" (127 cm) Samsung UE50JU6400W
50" (127 cm) Samsung UE50JU6400W, UHD 4K Flat Smart TV, DVB-TC (T2 Ready), Wi-Fi, LAN, HDMI, USB
http://obiavidnes.com/obiava/100970/50-127-cm-samsung-ue50ju6400w

55" (139.7 cm) Samsung UE55JS8500L
55" (139.7 cm) Samsung UE55JS8500L, SUHD 4K Curved 3D Smart TV, 2x DVB-T/C/S2 (T2 Ready), Wi-Fi 802.11ac, LAN, HDMI,
USB
http://obiavidnes.com/obiava/100969/55-1397-cm-samsung-ue55js8500l

55" (139.7 cm) Samsung UE55JS9000L
55" (139.7 cm) Samsung UE55JS9000L, SUHD 4K Curved 3D Smart TV, DVB-2xT/C/S2 (T2 Ready), Wi-Fi, LAN, HDMI, USB
http://obiavidnes.com/obiava/100968/55-1397-cm-samsung-ue55js9000l
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55" (139.7 cm) Samsung UE55JU6440W
55" (139.7 cm) Samsung UE55JU6440W, UHD 4K Smart TV, DVB-TC (T2 Ready), Wi-Fi, LAN, HDMI, USB
http://obiavidnes.com/obiava/100967/55-1397-cm-samsung-ue55ju6440w

55" (139.7 cm) Samsung UE55JU7500L
55" (139.7 cm) Samsung UE55JU7500L, UHD 4K Curved Smart TV, 2x DVB-T/C/S2 (T2 Ready), Wi-Fi, LAN, HDMI, USB
http://obiavidnes.com/obiava/100966/55-1397-cm-samsung-ue55ju7500l

Стойка за стена
Стойка за стена, SBOX LCD-223N, за LCD с двойно рамо, VESA до 200x200, до 42" (106.68 cm), до 20kg
http://obiavidnes.com/obiava/100965/stoyka-za-stena

Стойка за таван
Стойка за таван, SBOX CPLB-102M-D, за монитори до 2x 60kg, до 50" (127 cm), въртяща се
http://obiavidnes.com/obiava/100964/stoyka-za-tavan

Lenovo A319
Lenovo A319, черен, 4" (10.16 cm), дву-ядрен MT6572 1.3 GHz, 512MB RAM, 4GB Flash памет (+microSD слот), 5.0 &
2.0Mpix camera, Android
http://obiavidnes.com/obiava/100963/lenovo-a319

LG Spirit H420
LG Spirit H420, сив, 4.7" (11.93 cm) IPS екран, четири-ядрен Mediatek MT6582 1.3GHz, 1GB RAM, 8GB Flash памет
(+microSD слот), 5.0 & 1.0 MPix camera, Android, 124g
http://obiavidnes.com/obiava/100962/lg-spirit-h420

Протектор Spigen Leather Fit Case за iPhone 6 Plus (черен)
Протектор Spigen Leather Fit Case за iPhone 6 Plus (черен)
http://obiavidnes.com/obiava/100961/protektor-spigen-leather-fit-case-za-iphone-6-plus-cheren

Френски език трето ниво В1
Езиков център “Полиглот” организира обучение по френски език ниво В1 на цена от 230лв. Датата на стартиране на
курса е 13.06.2015 г.. Занятията ще се провеждат събота и неделя от 10:00 до 14:00ч.. Продължителността на
обучението е 5 седмици.
За повече информация:
Тел: 02/981 59 45; 0879 039 860
Имейл: office@poliglot.bg, office@ezikovikursove-sofia.com
Адрес: гр. София 1000, ул. „Стефан Караджа“ №7 вх.А, ап.1 /зад НАТФИЗ/
http://obiavidnes.com/obiava/100960/frenski-ezik-treto-nivo-v1

Английски език второ ниво А2
Езиков център “Полиглот” организира обучение по английски език ниво А2 на цена от 230лв. Датата на стартиране на
курса е 10.06.2015 г.. Занятията ще се провеждат понеделник, сряда и петък от 18:30 до 21:30ч..Продължителността на
обучението е 8 седмици.
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За повече информация:
Тел: 02/981 59 45; 0879 039 860
Имейл: office@poliglot.bg, office@ezikovikursove-sofia.com
Адрес: гр. София 1000, ул. „Стефан Караджа“ №7 вх.А, ап.1 /зад НАТФИЗ/
http://obiavidnes.com/obiava/100959/angliyski-ezik-vtoro-nivo-a2

Английски – ВТОРО ниво Pre –intermediate
За повече информация:
тел. 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа Абилити организира курс по общ Английски.- ВТОРОнивоPre -intermediate
Цена 250 лв Продължителност -50 учебни часа.В цената не е включена цената на учебника .
Занятията се провеждат по системата New Headway the Third edition – Pre-Intermediate. Включени са аудио и видео уроци
в учебния план .
Предлагаме малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
За повече информация:
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/100958/angliyski--vtoro-nivo-pre-intermediate

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

Страница 18/125

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

31.05.2015

За повече информация:
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/100957/podgotovka-za-izpiti--ielts--toefl-fce--cae

cours de bulgare pour
Phone 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Ecole de langues “Ability”propose des cours individuels ou en groupe de bulgare pour
http://obiavidnes.com/obiava/100956/cours-de-bulgare-pour-trangers

Немски език - Индивидуално и в малки групи
За повече информация:
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуално обучение и в малки групи по Немски език в удобно за Вас време.
Предлагаме посещения и в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и
допълнителни материали, съобразени с нуждите на обучаващите се. Предлагаме различни отстъпки и възможност за
разсрочено плащане.
Цена 10 лева на учебен час
Предлагаме:
Подготовка за сертификати
Подготовка за матури
Подготовка за работа в Германия
Подготовка на деца и ученици
Разговорни курсове за поддържане на езиковата квалификация
За повече информация:
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/100955/nemski-ezik---individualno--i-v-malki-grupi

Протектор Spigen Leather Fit Case за iPhone 6 (черен)
Протектор Spigen Leather Fit Case за iPhone 6 (черен)
http://obiavidnes.com/obiava/100954/protektor-spigen-leather-fit-case-za-iphone-6-cheren

Йонизатор с озонатор от ТехноМаг
Плазмен въздухочистител, комбиниран с озонатор за вода –
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стерилизиране на въздуха в помещението. Без консумативи. Плюс функция за озониране на вода и дълбоко пречистване на
хранителни продукти.Този многофункционален уред, освен за домашни условия, се препоръчва за ползване и в здравни, и
медицински заведения, биохимични лаборатории, аптеки, детски градини, училища, магазини, хотели, ресторанти и др. За
подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/100953/yonizator-s-ozonator-ot-tehnomag

SONIC комплект „Винаги красива”
SONIC комплект „Винаги красива” – за ежедневна грижа за зъбите и кожата на лицето, и около очите. С този уред
можете да избегнете бръчки по лицето и да направите кожата си щастлива, сияйна и подмладена. Работи с
иновационна звукочестотна технология, разработена първоначално за електрическите четки за зъби. Устройството е
много лесно за употреба (един бутон за включване и изключване), с мини размери (за да е винаги с Вас) и на достъпна цена.
Зарадвайте жената, която със сигурност го заслужава! Цена: 35 лв. с ДДС. За подробности и поръчки посетете
интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/100952/sonic-komplekt-vinagi-krasiva

Домашен дестилатор за вода
Домашен дестилатор за вода - за ефикасно и безопасно приготвяне на качествена дестилирана вода (най-чистата вода
на планетата) за пиене, за готвене, за лечение, за битови уреди (ютии, овлажнители), за автомобилни акумулатори и
т.н. Производителност 1 л/час. С едно зареждане можете да пречистите максимално 3,5 л вода. Цена: 335 лв. с ДДС. Две
години гаранция. За подробности и поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504,
0884386878, 0896046994, 0876046994.
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
http://obiavidnes.com/obiava/100951/domashen-destilator-za-voda

Електронни бидета
Електронно биде - роботизирана седалка за тоалетна - Може да се монтира на всяка тоалетна чиния (или моноблок) със
стандартна форма и размери. Изпълнява 15 функции (подгрява седалката и водата, подмива и ви подсушава с топъл
въздух, обезмирисява тоалетната и т.н.). С две отделни самоизмиващи подвижни прибиращи се дюзи. С
антибактериален воден филтър. Осигурява висока лична хигиена, здраве и комфорт за цялото семейство. Пести време и
тоалетна хартия, предпазва от редица заболявания. Незаменим помощник при гледане на възрастни или хора с
увреждания. Южнокорейско качество. За подробности и поръчки заповядайте онлайн или на място в магазин ТехноМаг,
или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
http://obiavidnes.com/obiava/100950/elektronni-bideta

Звукова четка за зъби с 3 режима на работа и УВ стерилизатор
Звукова четка за зъби с 3 режима на работа и УВ стерилизатор - за идеално почистване и/или избелване на зъбите и
здравословен масаж на венците. Работи с презареждаема литиева батерия. С ултравиолетова камера за стерилизация с
цел предпазване от вируси и зарази. Звукочестотна вибрация до 33000 удара в минута. 4 резервни глави (за 4-членно
семейство или резерва). Плаката се почиства идеално, зъбите се избелват максимално, а венците се заздравяват за
броени дни. Пести се време и паста за зъби, а ползването е удоволствие. Освен зъбите, отлично почиства и брекети,
фасети, импланти и зъбни протези. Проверено! Цена 89,00 лв. с ДДС. За подробности и поръчки заповядайте онлайн или
на място в магазин ТехноМаг, или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/100949/zvukova-chetka-za-zybi-s-3-rejima-na-rabota-i-uv-sterilizator

Йонизатор, озонатор и ароматизатор
Йонизатор, озонатор и ароматизатор – настолен уред - най-съвременен мултифункционален настолен
въздухопречиствател. Може да произвежда отрицателни йони, да генерира озон и дифузира есенции за ароматерапия.
Уредът ефективно пречиства миризми, прах, алергени, въздушни микроби, спори на плесени, гъбички и др. Осигурява чист
и здравословен въздух, ароматизира помещението с успокояващи благоухания. С повишена ефективност, благодарение на
мини вграден вентилатор. Предпазва от зарази по въздушен път, както и от вредното действие на телевизори и
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компютри. Противодейства на вредните положителни йони, излъчвани от други ел.уреди в помещението. Цена 65,00 лв. с
ДДС. За подробности и поръчки посетете е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878,
0896046994, 0876046994
http://obiavidnes.com/obiava/100948/yonizator-ozonator-i-aromatizator

Озонатори
Генератор на озон за въздух и вода за здраве у дома - Нов опростен модел с механичен таймер до 60 минути. Пречиства
вода за пиене и миене, дезинфекцира и лекува (зъби, венци, стомашно - чревни болести, кожни заболявания и всякакви
рани; за дълбоко почистване, омекотяване и предпазване от стареене на кожата). Почиства и обезпаразитява месо,
риба, плодове и зеленчуци. Предпазва от всякакви зарази, ако сте обработили хранителните продукти с озонирана вода.
Пречиства въздуха, премахва лошите миризми от риба, зеле, цигарен дим, мухъл и др. Предпазва от заразни болести,
които се разпространяват чрез въздуха. Вижте подробности и поръчайте в е - магазина ТехноМаг или на тел.
02/8298504, 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/100947/ozonatori

Озонатор за въздух и вода – здраве у дома
Озонатор за въздух и вода с мелодичен звуков индикатор – Нов, суперикономичен модел, с електронен таймер, тъчскрийн
дисплей и мелодична звукова индикация. Подходящ е и за незрящи или хора с намалено зрение. 2 години гаранция.
Пречиства вода за пиене и миене, дезинфекцира и лекува (зъби, венци, стомашно - чревни болести, кожни заболявания и
всякакви рани; за дълбоко почистване, омекотяване и предпазване от стареене на кожата). Почиства и обезпаразитява
месо, риба, плодове и зеленчуци. Предпазва от всякакви зарази, ако сте обработили хранителните продукти с озонирана
вода. Пречиства въздуха, премахва лошите миризми от риба, зеле, цигарен дим, мухъл и др. Предпазва от заразни
болести, които се разпространяват чрез въздуха. Вижте подробности и поръчайте в е - магазина ТехноМаг или на тел.
02/8298504, 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/100946/ozonator-za-vyzduh-i-voda--zdrave-u-doma

Автоматична пила за пети, ходила и мазоли
Преносимо електрическо устройство за премахване на мазоли и удебелена кожа на краката. За придобиване на мека и
гладка кожа. Практична и лесна за употреба, тази електрическата пила е чудесен инструмент за отстраняване на
мазоли и груба кожа от ходилата и петите в домашни условия. Благодарение на нежното въртеливо движение на
специално разработените ролкови глави, само за няколко минути ходилата са отново меки и кадифено гладки. С покритие
от фини синтетични диамантени кристали. Вижте подробности и поръчайте в е - магазина ТехноМаг или на тел.
02/8298504, 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/100945/avtomatichna-pila-za-peti-hodila-i-mazoli

Уред против респираторни алергии
Уредът за локална фототерапия в носа за превенция и лечение с червена нискочестотна светлина с цел облекчаване
симптомите на сенна хрема и други респираторни алергии, вследствие вдишване на акари, полени, животински
косъмчета или прах. Уредът е с LCD екран, компактен, удобен и лесен за ползване, където и да се намирате.
Фототерапията включва излъчване на червена нискочестотна светлина в назалните отвори за 3-9 минути, не повече от
3 пъти на ден. Постепенно чувствителността на потребителя към алергените намалява. Два режима на работа и три
степени на интензивност, чрез които можете да настроите вашият AllergoLux: Непрекъснат и импулсен режим / Ниска,
Средна и Висока интензивност. Няма никакви странични ефекти. Уредът е напълно безвреден. Не изсушава
лигавицата.За подробности и поръчки заповядайте онлайн или на място в магазин ТехноМаг, или се обадете на
тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/100944/ured-protiv-respiratorni-alergii

Протектор Spigen Liquid Crystal Case за Samsung Galaxy S6 Edge (прозрачен)
Протектор Spigen Liquid Crystal Case за Samsung Galaxy S6 Edge (прозрачен)
http://obiavidnes.com/obiava/100943/protektor-spigen-liquid-crystal-case-za-samsung-galaxy-s6-edge-prozrachen-

Протектор Spigen Neo Hybrid Case CC за Samsung Galaxy S6 (прозрачен-сребрист)
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Протектор Spigen Neo Hybrid Case CC за Samsung Galaxy S6 (прозрачен-сребрист)
http://obiavidnes.com/obiava/100942/protektor-spigen-neo-hybrid-case-cc-za-samsung-galaxy-s6-prozrachen-srebrist

Протектор Spigen Neo Hybrid Case за Samsung Galaxy S6 (черен-златист)
Протектор Spigen Neo Hybrid Case за Samsung Galaxy S6 (черен-златист)
http://obiavidnes.com/obiava/100941/protektor-spigen-neo-hybrid-case-za-samsung-galaxy-s6-cheren-zlatist

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/100940/30-50-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/100939/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/100938/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Протектор Spigen Neo Hybrid Case за Samsung Galaxy S6 (черен-сив)
Протектор Spigen Neo Hybrid Case за Samsung Galaxy S6 (черен-сив)
http://obiavidnes.com/obiava/100937/protektor-spigen-neo-hybrid-case-za-samsung-galaxy-s6-cheren-siv

Д
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://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/100936/detektivska-agenciya-foks-blagoevgradpetrichsandanskibansko

ИНТЕНЗИВЕН курс по НЕМСКИ ЕЗИК за ученици
Лeтен ИНТЕНЗИВЕН курс по НЕМСКИ ЕЗИК за ученици
- Ниво - А1/А2/В1/В2;
- Начало - 01.07.; край – 27.07;
- Всеки ден по 4 часа;
- Общо 72 часа.
БЕЗПЛАТЕН ВХОДЕН ТЕСТ: 22 и 24.06.
ЦЕНА – 400лв /БЕЗПЛАТЕН СЕРТИФИКАТ
http://obiavidnes.com/obiava/100935/intenziven-kurs-po-nemski-ezik-za-uchenici

ИНТЕНЗИВЕН курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за ученици
Лeтен ИНТЕНЗИВЕН курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за ученици
- Ниво - А1/А2/В1/В2;
- Начало - 01.07.; край – 27.07;
- Всеки ден по 4 часа;
- Общо 72 часа.
БЕЗПЛАТЕН ВХОДЕН ТЕСТ: 22 и 24.06.
ЦЕНА – 400лв /БЕЗПЛАТЕН СЕРТИФИКАТ
http://obiavidnes.com/obiava/100934/intenziven-kurs-po-frenski-ezik-za-uchenici

ИНТЕНЗИВЕН курс по ИСПАНСКИ ЕЗИК за ученици
Лeтен ИНТЕНЗИВЕН курс по ИСПАНСКИ ЕЗИК за ученици
- Ниво - А1/А2/В1/В2;
- Начало - 01.07.; край – 27.07;
- Всеки ден по 4 часа;
- Общо 72 часа.
БЕЗПЛАТЕН ВХОДЕН ТЕСТ: 22 и 24.06.
ЦЕНА – 400лв /БЕЗПЛАТЕН СЕРТИФИКАТ
http://obiavidnes.com/obiava/100933/intenziven-kurs-po-ispanski-ezik-za-uchenici

ИНТЕНЗИВЕН курс по НЕМСКИ ЕЗИК за възрастни
Лeтен ИНТЕНЗИВЕН курс по НЕМСКИ ЕЗИК за възрастни
- Ниво - А1/А2/В1/В2;
- Начало - 01.06.; край – 10.07;
- Дни:
понеделник/вторник/сряда/четвъртък
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- Всеки ден по 3 часа;
Общо 72 часа.
БЕЗПЛАТЕН ВХОДЕН ТЕСТ: 25 и 27.05.
ЦЕНА – 400лв /БЕЗПЛАТЕН СЕРТИФИКАТ
http://obiavidnes.com/obiava/100932/intenziven-kurs-po-nemski-ezik-za-vyzrastni

Протектор Spigen Neo Hybrid Case за Samsung Galaxy S6 (черен-сребрист)
Протектор Spigen Neo Hybrid Case за Samsung Galaxy S6 (черен-сребрист)
http://obiavidnes.com/obiava/100931/protektor-spigen-neo-hybrid-case-za-samsung-galaxy-s6-cheren-srebrist

Протектор Spigen Neo Hybrid Metal Case за iPhone 6 (черен-златист)
Протектор Spigen Neo Hybrid Metal Case за iPhone 6 (черен-златист)
http://obiavidnes.com/obiava/100930/protektor-spigen-neo-hybrid-metal-case-za-iphone-6-cheren-zlatist

Протектор Spigen Neo Hybrid Metal Case за iPhone 6 (черен-сив)
Протектор Spigen Neo Hybrid Metal Case за iPhone 6 (черен-сив)
http://obiavidnes.com/obiava/100929/protektor-spigen-neo-hybrid-metal-case-za-iphone-6-cheren-siv

Изкупуване и Прехвърляне на Фирми - ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения + Освобождаваме
от Солидарната Отговорност за 1 Час ......
ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ .......
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, 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 , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от
процедурата по прехвърлянето на фирмата !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка ... !
ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - 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 !
ЕДИНСТВЕНОТО УСЛОВИЕ за осъществяване на процедурата по прехвърлянето е Вашето дружество да няма наложен
запор на дружествени дялове - Направете справка в сайта на Търговския Регистър !
ЗАПЛАЩАНЕТО на ПРОЦЕДУРАТА по ПРЕХВЪРЛЯНЕТО се извършва от НАСТОЯЩИЯТ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА
, която е предмет на продажба !
Решаването на Нерешими Задачи , Намиране на Изход от Безизходни Ситуации са само част от Нашите Предимства !
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 !
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НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
0884 57 80 53 - Е. САНДОВ
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/100928/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi---eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojd

Юридическо Съдействие за Прехвърляне на Фирми със Задължения - "ИЗКУПУВАНЕ" +
ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 Час
ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ .......
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, 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 , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от
процедурата по прехвърлянето на фирмата !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка ... !
ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - 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 !
ЕДИНСТВЕНОТО УСЛОВИЕ за осъществяване на процедурата по прехвърлянето е Вашето дружество да няма наложен
запор на дружествени дялове - Направете справка в сайта на Търговския Регистър !
ЗАПЛАЩАНЕТО на ПРОЦЕДУРАТА по ПРЕХВЪРЛЯНЕТО се извършва от НАСТОЯЩИЯТ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА
, която е предмет на продажба !
Решаването на Нерешими Задачи , Намиране на Изход от Безизходни Ситуации са само част от Нашите Предимства !
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение !
Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
0884 57 80 53 - Е. САНДОВ
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/100927/yuridichesko-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi-sys-zadyljeniya---izkupuvane--os

Покупко - Продажба на Фирми - АД, ЕАД, ООД, ЕООД със Задължения + Освобождаваме от
Солидарната Отговорност за 1 Час ......
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ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ .......
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, 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 , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от
процедурата по прехвърлянето на фирмата !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка ... !
ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - 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 !
ЕДИНСТВЕНОТО УСЛОВИЕ за осъществяване на процедурата по прехвърлянето е Вашето дружество да няма наложен
запор на дружествени дялове - Направете справка в сайта на Търговския Регистър !
ЗАПЛАЩАНЕТО на ПРОЦЕДУРАТА по ПРЕХВЪРЛЯНЕТО се извършва от НАСТОЯЩИЯТ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА
, която е предмет на продажба !
Решаването на Нерешими Задачи , Намиране на Изход от Безизходни Ситуации са само част от Нашите Предимства !
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение !
Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
0884 57 80 53 - Е. САНДОВ
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/100926/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-

Протектор Spigen Neo Hybrid Metal Case за iPhone 6 (черен-сребрист)
Протектор Spigen Neo Hybrid Metal Case за iPhone 6 (черен-сребрист)
http://obiavidnes.com/obiava/100925/protektor-spigen-neo-hybrid-metal-case-za-iphone-6-cheren-srebrist

43" (109.22 cm) LG 43LF5400
43" (109.22 cm) LG 43LF5400, Full HD LED TV, DVB-C/T, HDMI, USB
http://obiavidnes.com/obiava/100924/43-10922-cm-lg-43lf5400

43" (109.22 cm) LG 43LF630V
43" (109.22 cm) LG 43LF630V, Full HD Smart TV, DVB-C/T2/S2, Wi-Fi, LAN, HDMI, USB
http://obiavidnes.com/obiava/100923/43-10922-cm-lg-43lf630v
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49" (124.46 cm) LG 49LF630V
49" (124.46 cm) LG 49LF630V, Full HD Smart TV, DVB-C/T2/S2, Wi-Fi, Wi-Di, LAN, HDMI, USB
http://obiavidnes.com/obiava/100922/49-12446-cm-lg-49lf630v

49" (124.46 cm) LG 49LF632V
49" (124.46 cm) LG 49LF632V, Full HD Smart TV, DVB-C/T2/S2, Wi-Fi, Wi-Di, LAN, HDMI, USB
http://obiavidnes.com/obiava/100921/49-12446-cm-lg-49lf632v

Apple iPhone 6
Apple iPhone 6, сив, GPS, 4.7" (11.93 cm) IPS екран, дву-ядрен Cyclone ARM v8 1.4 GHz, 1GB RAM, 64GB памет, 8.0 &
1.2Mpix camera, iOS 8, 129g
http://obiavidnes.com/obiava/100920/apple-iphone-6

Зарядно за кола Hama Dual Piccolino II
Зарядно за кола Hama Dual Piccolino II, 12V, 2x USB, 5V/2.4Ah
http://obiavidnes.com/obiava/100919/zaryadno-za-kola-hama-dual-piccolino-ii

Смартчасовник Hannspree SW68SD12
Смартчасовник Hannspree SW68SD12, Bluetooth версия, водоустойчив, черен
http://obiavidnes.com/obiava/100918/smartchasovnik-hannspree-sw68sd12

Clear View Cover за Samsung Galaxy S6 Edge
Clear View Cover за Samsung Galaxy S6 Edge, черен
http://obiavidnes.com/obiava/100917/clear-view-cover-za-samsung-galaxy-s6-edge

Clear View Cover за Samsung Galaxy S6
Clear View Cover за Samsung Galaxy S6, сребрист
http://obiavidnes.com/obiava/100916/clear-view-cover-za-samsung-galaxy-s6

Flip Wallet за Samsung Galaxy S6 Edge
Flip Wallet за Samsung Galaxy S6 Edge, черен
http://obiavidnes.com/obiava/100915/flip-wallet-za-samsung-galaxy-s6-edge

Flip Wallet за Samsung Galaxy S6
Flip Wallet за Samsung Galaxy S6, сребрист
http://obiavidnes.com/obiava/100914/flip-wallet-za-samsung-galaxy-s6

Пожароустойчиви врати София - Борман Комерс
Пожароустойчивите врати от Valberg – лидер в производството на сейфове, пожароустойчиви врати и метални офис
мебели в Източна Европа, може да намерите само при фирма Борман Комерс.
На сайта http://borman.biz/ сме публикували много информация за вратите, които ние предлагаме. При нас освен
пожароустойчиви врати ще намерите и входни и интериорни врати със супер качество.
Причината, поради която клиентите остават доволни от нас, е че ние сме дистрибутор на едни от водещите
производители в Европа на вътрешни интериорни врати и блиндирани входни врати.
Ако искате да обзаведете жилището си по най-правилния начин, закупете си врата от нашата фирма.
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Адреси на магазините ни в град София:
София 1164, кв. Лозенец, улица Стоян Михайловски 8
София 1680, кв. Белите брези, улица Дойран 9-б
Телефони:
+359.2.423 1004 (02 423 1004) (Стационарен телефон)
+359.88.6 949 179 (0886 949179) (Мтел мобилен, в офис Белите брези)
+359.87.8 146 904 (0878 146904) (Виваком мобилен, в офис Белите брези)
+359.89.2 760 711 (0892 760711) (Глобул мобилен, в офис Белите брези)
+359.88.6 949 197 (0886 949197) (Мтел мобилен, в офис Лозенец)
+359.87.8 834 704 (0878 834704) (Виваком мобилен, в офис Лозенец)
http://obiavidnes.com/obiava/100913/pojaroustoychivi-vrati-sofiya---borman-komers

Врати в София на приемливи цени от Борман
В днешно време е изключително трудно да си закупиш качествена врата на изгодна цена. Това обаче може да се случи,
ако използвате услугите на фирма Борман Комерс. На сайта http://вратисофия.com/ има много информация за фирмата
ни и вратите, които продаваме на атрактивни цени.
В нашите магазини ще се натъкнете на изключително широка продуктова гама – над 500 модела интериорни врати в
различни цветове и покрития, входни врати за апартамент, входни врати за къща, плъзгащи се врати, врати с акустична
изолация, противопожарни врати, метални врати, технически врати, водоустойчиви врати.
Адреси на магазините ни в град София:
София 1164, кв. Лозенец, улица Стоян Михайловски 8
София 1680, кв. Белите брези, улица Дойран 9-б
Телефони:
+359.2.423 1004 (02 423 1004) (Стационарен телефон)
+359.88.6 949 179 (0886 949179) (Мтел мобилен, в офис Белите брези)
+359.87.8 146 904 (0878 146904) (Виваком мобилен, в офис Белите брези)
+359.89.2 760 711 (0892 760711) (Глобул мобилен, в офис Белите брези)
+359.88.6 949 197 (0886 949197) (Мтел мобилен, в офис Лозенец)
+359.87.8 834 704 (0878 834704) (Виваком мобилен, в офис Лозенец)
http://obiavidnes.com/obiava/100912/vrati-v-sofiya-na-priemlivi-ceni-ot-borman

Интериорни врати в София – Борман Комерс
На онлайн адрес http://интериорнивратисофия.com/ може да разгледате качествени интериорни врати, които фирма
Борман Комерс предлага единствено в град София.
Ние продаваме всякакъв вид врати – врати хармоники, раздвижени врати, специални преградни стени - врати, плъзгащи
врати и други.
Ако търсите интериорна врата за жилището си, трябва внимателно да подходите при нейния избор. Тя не е просто една
конструкция, отделяща една стая от друга, а важен предмет от интериора на едно жилище.
Адреси на магазините ни в град София: София 1164, кв. Лозенец, улица Стоян Михайловски 8 София 1680, кв. Белите
брези, улица Дойран 9 - б
Телефони:
+359. 2. 423 1004 (02 423 1004) (Стационарен телефон)
+359. 88. 6 949 179 (0886 949179) (Мтел мобилен, в офис Белите брези)
+359. 87. 8 146 904 (0878 146904) (Виваком мобилен, в офис Белите брези)
+359. 89. 2 760 711 (0892 760711) (Глобул мобилен, в офис Белите брези)
+359. 88. 6 949 197 (0886 949197) (Мтел мобилен, в офис Лозенец)
+359. 87. 8 834 704 (0878 834704) (Виваком мобилен, в офис Лозенец)
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http://obiavidnes.com/obiava/100911/interiorni-vrati-v-sofiya--borman-komers

Входни врати в София от Борман на ниски цени
На сайт http://vrati-sofia.biz/ ще намерите информация, ако сте решили да си купувате нова входна врата или просто
жилището Ви има нужда от такава.
Фирма Борман Комерс предлага блиндирани входни врати от турски и полски заводи – StarCelikKapi – Турция, PortaDoors
– Полша и Classen – Полша.
В сайта може да видите брошури на блиндираните входни врати с техните цени, които са много изгодни. Блиндираните
врати са с по-голяма здравина от обикновените входни врати и са предпочитани от много хора.

Адреси на магазините ни в град София:
София 1164, кв. Лозенец, улица Стоян Михайловски 8
София 1680, кв. Белите брези, улица Дойран 9 - б
Телефони:
+359. 2. 423 1004 (02 423 1004) (Стационарен телефон)
+359. 88. 6 949 179 (0886 949179) (Мтел мобилен, в офис Белите брези)
+359. 87. 8 146 904 (0878 146904) (Виваком мобилен, в офис Белите брези)
+359. 89. 2 760 711 (0892 760711) (Глобул мобилен, в офис Белите брези)
+359. 88. 6 949 197 (0886 949197) (Мтел мобилен, в офис Лозенец)
http://obiavidnes.com/obiava/100910/vhodni-vrati-v-sofiya-ot-borman-na-niski-ceni

Интериорни врати на супер цени в София
Интериорни врати на супер цени от фирма Борман Комерс може да разгледате в сайта http://doors-sofia.com/.
Всички врати, които виждате на брошурите в сайта, са налични в нашите магазини и могат да бъдат монтирани до 10
дни. В сайта подробно е описано какви са стъпките, които трябва да направите, ако искате да си поръчате врата.
При нас може да си закупите и блиндирани входни врати за апартаменти и къщи, издръжливи на външни условия. Също
така продаваме и метални пожароустойчиви врати, които са много надеждни и са покрили всички нормативи на
българското законодателство.
Адреси на магазините ни в град София:
София 1164, кв. Лозенец, улица Стоян Михайловски 8
София 1680, кв. Белите брези, улица Дойран 9-б
Телефони:
+359.2.423 1004 (02 423 1004) (Стационарен телефон)
+359.88.6 949 179 (0886 949179) (Мтел мобилен, в офис Белите брези)
+359.87.8 146 904 (0878 146904) (Виваком мобилен, в офис Белите брези)
+359.89.2 760 711 (0892 760711) (Глобул мобилен, в офис Белите брези)
+359.88.6 949 197 (0886 949197) (Мтел мобилен, в офис Лозенец)
+359.87.8 834 704 (0878 834704) (Виваком мобилен, в офис Лозенец)
http://obiavidnes.com/obiava/100909/interiorni-vrati-na-super-ceni-v-sofiya

Врати на Борман Комерс с отлично качество
Врати на ниска цена в София. Мислите ли, че е възможно? Отворете сайта http;//vrati-borman.com/ и ще разберете.
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Фирма Борман Комерс предлага на атрактивни цени врати от най-висок клас. Ние продаваме врати от от турски,
полски, немски, чешки и румънски производители, доказали се на европейския пазар.
Фирмата ни има много опит в продажбата на врати и ще ви помогнем да направите най-правилния избор. От нашите
магазини може да си закупите също така входни и пожароустойчиви врати.
Адреси на магазините ни в град София:
София 1164, кв. Лозенец, улица Стоян Михайловски 8
София 1680, кв. Белите брези, улица Дойран 9-б
Телефони:
+359.2.423 1004 (02 423 1004) (Стационарен телефон)
+359.88.6 949 179 (0886 949179) (Мтел мобилен, в офис Белите брези)
+359.87.8 146 904 (0878 146904) (Виваком мобилен, в офис Белите брези)
+359.89.2 760 711 (0892 760711) (Глобул мобилен, в офис Белите брези)
+359.88.6 949 197 (0886 949197) (Мтел мобилен, в офис Лозенец)
+359.87.8 834 704 (0878 834704) (Виваком мобилен, в офис Лозенец)
http://obiavidnes.com/obiava/100908/vrati-na-borman-komers-s-otlichno-kachestvo

Врати в София на супер цени при Борман
От фирма Борман Комерс в София можете да поръчате вътрешните си интериорни врати, външната си входна врата,
пожароустойчивите си врати за котелното и гаража, а защо не и ПВЦ дограмата и кухнята за Вашето жилище.
На онлайн адрес http;//doors-borman.com/ може да намерите информация за фирмата ни и да видите изгодните цени, на
които продаваме качествени врати.
Ние се отличаваме от нашите конкуренти с цени, качество и обслужване на клиенти. Заповядайте при нас!
Адреси на магазините ни в град София:
София 1164, кв. Лозенец, улица Стоян Михайловски 8
София 1680, кв. Белите брези, улица Дойран 9-б
Телефони:
+359.2.423 1004 (02 423 1004) (Стационарен телефон)
+359.88.6 949 179 (0886 949179) (Мтел мобилен, в офис Белите брези)
+359.87.8 146 904 (0878 146904) (Виваком мобилен, в офис Белите брези)
+359.89.2 760 711 (0892 760711) (Глобул мобилен, в офис Белите брези)
+359.88.6 949 197 (0886 949197) (Мтел мобилен, в офис Лозенец)
+359.87.8 834 704 (0878 834704) (Виваком мобилен, в офис Лозенец)
http://obiavidnes.com/obiava/100907/vrati-v-sofiya-na-super-ceni-pri-borman

Flip Wallet за Samsung Galaxy S6
Flip Wallet за Samsung Galaxy S6, черен
http://obiavidnes.com/obiava/100906/flip-wallet-za-samsung-galaxy-s6

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

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/100905/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Детективск
Детективски услуги от Детективска агенция Фокс
Предлаганите Детективски услуги са
с гарантирана поверителност!
Разкриване на изневери,фирмено разследване,
издирване-лица,наблюдение,консултации.
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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://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/100904/detektivska-agenciya-foks-burgasnesebyrslynchev-bryagsozopol

Елегантни дамски часовници
В нашия магазин може да намерите различни видове часовници – спортни, спортно елегантни, ежедневни, класически и
официални.
B зaвиcимocт oт cъoтвeтния пoвoд, cтил и индивидyaлнocт, може да изберете пoдxoдящaтa фopмa, мoдeл, цвят,
материал и производител,
кoитo дa бъдaт пepфeктния зaвъpшeк нa цялocтнoтo мy излъчвaнe. телфон за връзка 0888873880 http://shoppy.click/
http://obiavidnes.com/obiava/100903/elegantni-damski-chasovnici

Изкупуване и Прехвърляне на Фирми - ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения + Освобождаваме
от Солидарната Отговорност за 1 Час ......
ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ .......
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, 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 , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от
процедурата по прехвърлянето на фирмата !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка ... !
ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - 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 !
ЕДИНСТВЕНОТО УСЛОВИЕ за осъществяване на процедурата по прехвърлянето е Вашето дружество да няма наложен
запор на дружествени дялове - Направете справка в сайта на Търговския Регистър !
ЗАПЛАЩАНЕТО на ПРОЦЕДУРАТА по ПРЕХВЪРЛЯНЕТО се извършва от НАСТОЯЩИЯТ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА
, която е предмет на продажба !
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Решаването на Нерешими Задачи , Намиране на Изход от Безизходни Ситуации са само част от Нашите Предимства !
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение !
Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
0884 57 80 53 - Е. САНДОВ
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/100902/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi---eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojd

Юридическо Съдействие за Прехвърляне на Фирми със Задължения - "ИЗКУПУВАНЕ" +
ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 Час
ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ .......
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, 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 , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от
процедурата по прехвърлянето на фирмата !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка ... !
ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - 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 !
ЕДИНСТВЕНОТО УСЛОВИЕ за осъществяване на процедурата по прехвърлянето е Вашето дружество да няма наложен
запор на дружествени дялове - Направете справка в сайта на Търговския Регистър !
ЗАПЛАЩАНЕТО на ПРОЦЕДУРАТА по ПРЕХВЪРЛЯНЕТО се извършва от НАСТОЯЩИЯТ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА
, която е предмет на продажба !
Решаването на Нерешими Задачи , Намиране на Изход от Безизходни Ситуации са само част от Нашите Предимства !
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение !
Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
0884 57 80 53 - Е. САНДОВ
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http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/100901/yuridichesko-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi-sys-zadyljeniya---izkupuvane--os

Покупко - Продажба на Фирми - АД, ЕАД, ООД, ЕООД със Задължения + Освобождаваме от
Солидарната Отговорност за 1 Час ......
ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ .......
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, 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 , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от
процедурата по прехвърлянето на фирмата !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка ... !
ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - 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 !
ЕДИНСТВЕНОТО УСЛОВИЕ за осъществяване на процедурата по прехвърлянето е Вашето дружество да няма наложен
запор на дружествени дялове - Направете справка в сайта на Търговския Регистър !
ЗАПЛАЩАНЕТО на ПРОЦЕДУРАТА по ПРЕХВЪРЛЯНЕТО се извършва от НАСТОЯЩИЯТ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА
, която е предмет на продажба !
Решаването на Нерешими Задачи , Намиране на Изход от Безизходни Ситуации са само част от Нашите Предимства !
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение !
Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
0884 57 80 53 - Е. САНДОВ
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/100900/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-

Samsung Galaxy A7 (SM-A700F)
Samsung Galaxy A7 (SM-A700F), бял, 5.5" (13.97 cm) Super AMOLED дисплей, осем-ядрен (четири-ядрен Cortex-A15 1.8GHz
& Cortex-A7 1.3GHz), 2GB RAM, 16GB Flash памет (+microSD слот), 13.0 & 5.0Mpix camera, Android, 141g
http://obiavidnes.com/obiava/100899/samsung-galaxy-a7-sm-a700f

Samsung Galaxy A7 (SM-A700F)
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Samsung Galaxy A7 (SM-A700F), черен, 5.5" (13.97 cm) Super AMOLED дисплей, осем-ядрен (четири-ядрен Cortex-A15
1.8GHz & Cortex-A7 1.3GHz), 2GB RAM, 16GB Flash памет (+microSD слот), 13.0 & 5.0Mpix camera, Android, 141g
http://obiavidnes.com/obiava/100898/samsung-galaxy-a7-sm-a700f

Протектор Spigen Thin Fit Case за Google Nexus 6 (прозрачен)
Протектор Spigen Thin Fit Case за Google Nexus 6 (прозрачен)
http://obiavidnes.com/obiava/100897/protektor-spigen-thin-fit-case-za-google-nexus-6-prozrachen

Протектор Spigen Thin Fit Case за Google Nexus 6 (черен)
Протектор Spigen Thin Fit Case за Google Nexus 6 (черен)
http://obiavidnes.com/obiava/100896/protektor-spigen-thin-fit-case-za-google-nexus-6-cheren

Ремонт на покриви-Пловдив
.изграждане на нови покривни конструкции.
.преустройства на тавански помещения, капандури, табакери, тераси, навеси и гаражи.
.ремонт на стари керемиди с воалит, или полиестерно фолио метални керемиди.
.тенекеджиство и олуци обикновени и безшевни (тип американски)
.водосточни тръби-(алпинисти)
.обшиване на комини, капандури, бордове, палетни, калкани и др.
.хидроизолации с български и вносни материали.
.залепване на битумни керемиди върху OSB.
.отстранияване на течове .
.довършителни ремонти.
GSM:0885 369 424- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
ИЗПРАТЕТЕ ВАШЕТО ЗАПИТВАНЕ ПО Е-mail:angeliy@abv.bg И НИЕ ЩЕ ВИ ВЪРНЕМ С ГОТОВА ОФЕРТА.
http://obiavidnes.com/obiava/100895/remont-na-pokrivi-plovdiv

Ремонт на покриви-София
.изграждане на нови покривни конструкции.
.преустройства на тавански помещения, капандури, табакери, тераси, навеси и гаражи.
.ремонт на стари керемиди с воалит, или полиестерно фолио метални керемиди.
.тенекеджиство и олуци обикновени и безшевни (тип американски)
.водосточни тръби-(алпинисти)
.обшиване на комини, капандури, бордове, палетни, калкани и др.
.хидроизолации с български и вносни материали.
.залепване на битумни керемиди върху OSB.
.отстранияване на течове .
.довършителни ремонти.
GSM:0885 369 424- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
ИЗПРАТЕТЕ ВАШЕТО ЗАПИТВАНЕ ПО Е-mail:angeliy@abv.bg И НИЕ ЩЕ ВИ ВЪРНЕМ С ГОТОВА ОФЕРТА.
http://obiavidnes.com/obiava/100894/remont-na-pokrivi-sofiya

строителни услуги
-всякакви мазилки,шпакловки.замазки
-всякакво боядисване.-(алпинисти)
-довършителни ремонти.-(алпинисти)
-топлоизолация.-(алпинисти)
-покривни ремонти.
-дървена конструкция.-(тавански,барбекю,навеси,нов покрив и др.)
-смяна на водосточни тръби и улуци.-(алпинисти)
-пренареждане на керемиди.
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-отстраняване на течове.
-хидроизолация.
-теракот,фаянс,камък и др.
-стеннаизолация.
-груб строеж,кофраж,зидария.
GSM:0885 369 424- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
http://obiavidnes.com/obiava/100893/stroitelni-uslugi

ИНТЕНЗИВЕН курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за ученици
Лeтен ИНТЕНЗИВЕН курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за ученици
- Ниво - А1/А2/В1/В2;
- Начало - 01.07.; край – 27.07;
- Всеки ден по 4 часа;
- Общо 72 часа.
БЕЗПЛАТЕН ВХОДЕН ТЕСТ: 22 и 24.06.
ЦЕНА – 400лв /БЕЗПЛАТЕН СЕРТИФИКАТ
http://obiavidnes.com/obiava/100891/intenziven-kurs-po-angliyski-ezik-za-uchenici

ИНТЕНЗИВЕН курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за възрастни
Лeтен ИНТЕНЗИВЕН курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за възрастни
- Ниво - А1/А2/В1/В2;
- Начало - 01.06.; край – 10.07;
- Дни:
понеделник/вторник/сряда/четвъртък
- Всеки ден по 3 часа;
Общо 72 часа.
БЕЗПЛАТЕН ВХОДЕН ТЕСТ: 25 и 27.05.
ЦЕНА – 400лв /БЕЗПЛАТЕН СЕРТИФИКАТ
http://obiavidnes.com/obiava/100890/intenziven-kurs-po-angliyski-ezik-za-vyzrastni

ИНТЕНЗИВЕН курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за възрастни
Лeтен ИНТЕНЗИВЕН курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за възрастни
- Ниво - А1/А2/В1/В2;
- Начало - 01.06.; край – 10.07;
- Дни:
понеделник/вторник/сряда/четвъртък
- Всеки ден по 3 часа;
Общо 72 часа.
БЕЗПЛАТЕН ВХОДЕН ТЕСТ: 25 и 27.05.
ЦЕНА – 400лв /БЕЗПЛАТЕН СЕРТИФИКАТ
http://obiavidnes.com/obiava/100889/intenziven-kurs-po-frenski-ezik-za-vyzrastni

ИНТЕНЗИВЕН курс по ИСПАНСКИ ЕЗИК за възрастни
Лeтен ИНТЕНЗИВЕН курс по ИСПАНСКИ ЕЗИК за възрастни
- Ниво - А1/А2/В1/В2;
- Начало - 01.06.; край – 10.07;
- Дни:
понеделник/вторник/сряда/четвъртък
- Всеки ден по 3 часа;
Общо 72 часа.
БЕЗПЛАТЕН ВХОДЕН ТЕСТ: 25 и 27.05.
ЦЕНА – 400лв /БЕЗПЛАТЕН СЕРТИФИКАТ
http://obiavidnes.com/obiava/100888/intenziven-kurs-po-ispanski-ezik-za-vyzrastni
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Протектор Spigen Thin Fit Case за HTC One M9 (черен)
Протектор Spigen Thin Fit Case за HTC One M9 (черен)
http://obiavidnes.com/obiava/100887/protektor-spigen-thin-fit-case-za-htc-one-m9-cheren

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

Масажните легла "MagicPRO 2" се предлагат в следните цветове: кремав, бежов, черен, червен, кафяв, розов,червен и
лилав.
Професионална преносима кушетка за масаж "MagicPRO 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 MagicPRO :
O Дъжина: 190 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 19 см
O Тегло: 15 кг
Преносимата масажна кушетката " MagicPRO 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.
http://obiavidnes.com/obiava/100886/masajna-kushetka-magicpro-2

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

Лимфотронът е подходящ, както за СПА центрове, козметични салони, здравни студиа, фитнес зали, така и за лична
употреба в домашни условия.

Страница 37/125

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

31.05.2015

Апаратът за лимфодренаж има четири работни режима на работа и три степени на натиск – нисък среден и висок.
Четирите работни програми на апарата за пресотерапия са следните:
Програма 1 – Oтслабване 1
Програма 2 - Oтслабване 2
Програма 3 - Лимфодренаж
Програма 4 - Ръчен режим
Пресотерапията е детоксикираща процедура, която чрез лимфен дренаж помага на тялото да се освободи от
подкожните токсини и мазнини. Лимфодренажният масаж стимулира метаболизма на кожните клетки; подобрява
циркулацията на кръвта; подобрява лимфопотока; спомага за изхвърлянето на излишните течности; редуцира
подкожните мазнини и се бори успешно с целулита.
Костюмът на лимфодренажния апарат е с шест въздушни възглавници, които упражняват цикличен натиск или на
цялото тяло, или на избрани части от тялото.
Апарат за пресотерапия:
1. Извършва високотехнологичен ефективен лимфен дренаж.
2. Осигурява надеждна борба с целулита.
3. Подпомага отслабването и детоксикацията; оформяне и профилиране на тялото.
4. Редуцира отоци, намалява болката и създава комфорт;
5. Придава по-добра форма на краката, корема и ръцете, като същевременно се подобрява и тонусът на кожата.
Лимфопресата може да се ползва и просто за приятен релаксиращ масаж.
http://obiavidnes.com/obiava/100885/limfopresa---aparat-za-presoterapiya

Професионално видео заснемане и фото заснемане Пловдив - сватби, тържества, рождени дни,
абитуриентски баловe, видео клипове и видео монтаж .
Професионално видео заснемане и фото заснемане Пловдив - сватби, тържества, рождени дни, абитуриентски баловe,
видео клипове и видео монтаж .
Видео предложения в DVD, HD, FULL HD формати на вашите тържества и клипове заснети с осветление, лирически
озвучени .
Професионална обработка на всяка фотография.
Лоялнст и професионално отношение с клиента .
Работоно време : 10 до 6 часа.
Сайтове http://photokoev.site90. ..net
https://www.facebook.com/3dkoevstudio
E-mail : superpc2011@live.com
GSM: 0882870171
http://obiavidnes.com/obiava/100884/profesionalno-video-zasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-tyrjestva-rojd

Професионално видео заснемане и фото заснемане Пловдив - сватби, тържества, рождени дни,
абитуриентски баловe, видео клипове и видео монтаж .
Професионално видео заснемане и фото заснемане Пловдив - сватби, тържества, рождени дни, абитуриентски баловe,
видео клипове и видео монтаж .
Видео предложения в DVD, HD, FULL HD формати на вашите тържества и клипове заснети с осветление, лирически
озвучени .
Професионална обработка на всяка фотография.
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Лоялнст и професионално отношение с клиента .
Работоно време : 10 до 6 часа.
Сайтове http://photokoev.site90. ..net
https://www.facebook.com/3dkoevstudio
E-mail : superpc2011@live.com
GSM: 0882870171
http://obiavidnes.com/obiava/100883/profesionalno-video-zasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-tyrjestva-rojd

Професионално видео заснемане и фото заснемане Пловдив - сватби, тържества, рождени дни,
абитуриентски баловe, видео клипове и видео монтаж .
Професионално видео заснемане и фото заснемане Пловдив - сватби, тържества, рождени дни, абитуриентски баловe,
видео клипове и видео монтаж .
Видео предложения в DVD, HD, FULL HD формати на вашите тържества и клипове заснети с осветление, лирически
озвучени .
Професионална обработка на всяка фотография.
Лоялнст и професионално отношение с клиента .
Работоно време : 10 до 6 часа.
Сайтове http://photokoev.site90. ..net
https://www.facebook.com/3dkoevstudio
E-mail : superpc2011@live.com
GSM: 0882870171
http://obiavidnes.com/obiava/100882/profesionalno-video-zasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-tyrjestva-rojd

3DKOEV-DESIGN 3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D
проектиране на сгради и индустриален дизайн.
3DKOEV-DESIGN 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/100881/3dkoev-design-3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-p

3DKOEV-DESIGN 3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D
проектиране на сгради и индустриален дизайн.
3DKOEV-DESIGN 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/100880/3dkoev-design-3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-p

3DKOEV-DESIGN 3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D
проектиране на сгради и индустриален дизайн.
3DKOEV-DESIGN 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/100879/3dkoev-design-3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-p

Протектор Spigen Thin Fit Case за iPhone 6 Plus (прозрачен)
Протектор Spigen Thin Fit Case за iPhone 6 Plus (прозрачен)
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http://obiavidnes.com/obiava/100878/protektor-spigen-thin-fit-case-za-iphone-6-plus-prozrachen

Разговорен английски
Свържете се с нас по:
e-mail abilityschool@gmail.com
тел. :0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа Абилити предлага курсове по разговорен английски . Материалите са разработени за завършили ниво
А1,А2,В1 и В2.
Курсовете спомагат за преодоляване на езиковата бариера , посредством диалози и дискусии.
Темите са :
ежедневие
свободно време,
пазаруване,
културни събития,
семейство,
бит и начин на живот,
образование,
околна среда и други.
Разговорите са основна част от методиката на обучение. Тяхната цел е упражняването на граматични и лексикални
конструкции в среда, симулираща реални ежедневни дейности.
Така те допълват традиционните езикови курсове.
Тематичните разговори са ефикасен метод за развиване на умението за говорене , като обогатяват речниковия запас
на курсистите .
Организираме :
разговорни срещи един път седмично в малки групи до трима души
индивидуални разговорни срещи
интересни преподаватели
Разговори с англичани и американци .
Онлайн разговори .
Обърнете се към нас , за да си поприказваме на английски , за да преодолеете езиковата бариера , за да научите нови
неща лесно .
Нуждаете се от лист и химикалка – защото всички учебни материали са включени в цената от 15 лева за 60 минути .
Свържете се с нас по:
e-mail abilityschool@gmail.com
тел. :0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/100877/razgovoren-angliyski

Bulgarian for foreigners
For more information:
Phone .:0878 467 429
Address : Sofia ,Ivan Vazov distr. Bobotinov str. Bl.5
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
ABILITY Language School offers individual and group studies in Bulgarian for foreigner speakers through the following
languages:
- English
- French
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-Russian
The studies include all levels – from basics (A1) to experts (C1).
If you own a business here, bought a house or you have just decided to live here, in those cases it is necessary to start learning
Bulgarian for your daily contacts and normal lifestyle.
During your process of learning Bulgarian you also will get knowledge in Bulgarian customs, daily life, special features of
Bulgarian psychology. The reason to do this is because you get in comfort with better and faster adaptation in the new foreign
language area.
No textbook is needed - the language school offers its own learning system and methods - free for our students. Methods we offer
are modern and based on the communication approach and logical assimilation to the lexical and phonetic skills you need . In our
system we offer complex of well balanced :
Grammar
Phonetic
Speaking
Reading
Listening
Individual lessons are referred to individual necessities and profession of every student . Individual lessons are in a suitable for you
time and day , we offer also an opportunity for individual study at the office in convenient hours for the student..
Ability language school offers some different programs for learning Bulgarian .
General Bulgarian course
Business course
Speaking course to develop and improve your skills in Bulgarian speech .
Each level’s duration is 30 hours (45 min) / 15 sessions ( 90 min. ) – twice a week – 2 months . The price for session is 20 levas .
At the end of every level you could receive a certificate which are shown how many hours you attend and your personal language
abilities in Bulgarian .
For more information:
Phone . 0878 467 429
Address : Sofia ,Ivan Vazov distr. Bobotinov str. Bl.5
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/100876/bulgarian-for-foreigners

Руски език- Индивидуално и в малки групи
За повече информация:
тел.:0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа АБИЛИТИ организира индивидуално и групово обучение по Руски език в удобно за Вас време. Предлагаме
посещения и в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи, като се използват и допълнителни
материали, съобразени с нуждите на обучаващите се.
Цена на индивидуално обручение - 10 лева на учебен час
Цена за участник в група - 150 лева за 30 учебни часа .
В цената са включени учебните материали .
Предлагаме :
- обучение за начинаещи
- обучение за напреднали
- обучение за подготовка за сертификатни нива
- обучение за деца и ученици
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- обучение за подготовка за матура
- курсове по разговорен руски за поддържане на нивото на езикова компетентност .
За повече информация:
тел.:0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/100875/ruski-ezik-individualnoiv-malki-grupi

Разговорен Английски с бизнес насоченост
За повече информация:
тел. : 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа Абилити организира курс по разговорен Английски с бизнес насоченост . Учебните материали са по
системата за бизнес английски на Oxford University . Курсът е предназначен за курсисти, завършили първо ниво бизнес
английски (Elementary) и има за цел поддържане и усъвършенстване на придобитите знания.
Включени са аудио и видео уроци в учебния план .
Заниманията са : понеделник от 18.30 до 20.30
Продължителност на курса – 30 учебни часа
Цена : 150 лева
Предлагаме малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
За повече информация:
тел. : 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/100874/razgovoren-angliyski-s-biznes-nasochenost

Интериорни врати на достъпни цени !
При нас ще намерите качество и стил на достъпни цени.Може да разгледате предложенията ни на
http://www.vrati-dobrich.com/?cat=16. Очакваме ви на адрес гр.Добрич ул.Кирил и Методий 41/м-н Била до у-ще
Славейков/тел.за контакт 0899 691030.
http://obiavidnes.com/obiava/100873/interiorni-vrati-na-dostypni-ceni-

Протектор Spigen Thin Fit Case за iPhone 6 Plus (черен)
Протектор Spigen Thin Fit Case за iPhone 6 Plus (черен)
http://obiavidnes.com/obiava/100872/protektor-spigen-thin-fit-case-za-iphone-6-plus-cheren

Курсове по арабски език в чужбина
С езикова ваканция в Мароко можете да комбинирате незабравима ваканция с много полезен курс по арабски език.
Можете да изживеете невероятно приключение, докато се потапяте в тази цветна и мистериозна култура на
арабската страна, изучавайки нейните традиции.
Курсистите могат да избират от различни видове курсове по арабски език в нашия център в Рабат. Предлагаме ви
разнообразни предложения: курсове за начинаещи и напреднали, групови занимания, индивидуални и стандартни курсове.
Защо да не опознаете тази невероятна държава, докато усъвършенствате своите езикови умения по време на
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незабравим курс по арабски език с Родина в спиращото дъха Кралство Мароко!
„РОДИНА” - България
За контакт с нас:
гр. София 1000, ул. Ген. Гурко №74
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
web: www.kursove.net
http://obiavidnes.com/obiava/100871/kursove-po-arabski-ezik-v-chujbina

Езикови ваканции и курсове по китайски език на Родина
Най-ефективният и вълнуващ начин да учите чужд език или да усъвършенствате своите умения е да използвате
езиковите програми в чужбина.
Потопете се в завладяващия чар на китайската култура, докато учите китайски език и се насладете на незабравима
ваканция! Важно предимство на езиковите програми по китайски език е това, че можете да учите на място в Пекин,
близо до вълнуващия Забранен град. Обучението в тази среда ще ви накара да се почувствате знаещи и можещи, само
заради факта, че се намирате там.
Ние предлагаме курсове за начинаещи и за напреднали, групови или индивидуални занимания, краткосрочни и дългосрочни
курсове. В началото на вашия курс ще направите входящ тест с цел да се определи вашето ниво на владеене на китайски
език и да започнете своето обучение в правилната за вас група и ниво!
„РОДИНА” - България
За контакт с нас:
гр. София 1000, ул. Ген. Гурко №74
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
web: www.kursove.net
http://obiavidnes.com/obiava/100870/ezikovi-vakancii-i-kursove-po-kitayski-ezik-na-rodina

Езикови ваканции по немски в Германия
Езикова ваканция в Германия е сигурен и вълнуващ начин да подобрите своя немски език!
С една от детските езикови ваканции на Родина в Германия, бихте могли да учите немски език ефективно и в същото
време да изкарате една незабравима почивка. В прочутия град Франкфурт, Обервезел в долината на река Рейн или в
баварския град Аугсбург, заедно с останалите курсисти на вашата възраст ще попаднете във вълнуваща и изключително
интересна среда с една и съща цел: да учите немски език по време на ваканцията си и да се забавлявате с нови приятели
от цял свят.
„РОДИНА” - България
За контакт с нас:
гр. София 1000, ул. Ген. Гурко №74
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
web: www.kursove.net
http://obiavidnes.com/obiava/100869/ezikovi-vakancii-po-nemski-v-germaniya

Езикови ваканции по италиански език
Учете италиански език и се забавлявайте!
Ако искате да изживеете незабравима ваканция и в същото време ефективно да учите италиански език - езиковите
ваканции в Италия са идеален избор!
Нашите детски езикови ваканции предлагат курсове по италиански език, настаняване в общежития или приемни
семейства, а всички детски програми включват пълен пансион (закуска, обяд и вечеря). Ние организираме богата
развлекателна програма, вълнуващи екскурзии и детски партита, културни и спортни дейности. За всички желаещи,
които имат навършени 18 години, предлагаме също Курсове по италиански език за възрастни. Родина ще ви предложи
подходящата програма за вас!
„РОДИНА” - България
За контакт с нас:
гр. София 1000, ул. Ген. Гурко №74
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
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web: www.kursove.net
http://obiavidnes.com/obiava/100868/ezikovi-vakancii-po-italianski-ezik

Курсове по испански език в чужбина
Езиковите ваканции и курсовете по испански език са перфектният начин за езиково обучение както за начинаещи, така и
за напреднали.
С програма за обучение по испански език в чужбина ще комбинирате вълнуваща ваканция с ефективен курс по испански
език.
Можете да избирате от различни видове курсове по испански език: за начинаещи и напреднали, групови, индивидуални и
стандартни курсове. Просто трябва да решите кой курс по испански език ще изберете и в кой от учебните центрове да
учите!
Дестинациите за обучение по испански език и езикови ваканции с испански език в чужбина са Испания, Куба и Мексико.
С този богат избор от дестинации за обучение по испански език - от важни европейски културни центрове до смайващи
Карибски градове, няма как да не намерите офертата за езикова ваканция, която най-много ви приляга.
„РОДИНА” - България
За контакт с нас:
гр. София 1000, ул. Ген. Гурко №74
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
web: www.kursove.net
http://obiavidnes.com/obiava/100867/kursove-po-ispanski-ezik-v-chujbina

Езикови ваканции във Франция
Заповядайте на езикова ваканция във Франция и учете френски език, докато сте там!
Подобрете езиковите си умения с предложенията на РОДИНА за езикова ваканция във Франция.
Комбинирайте една незабравима почивка с полезен курс по френски език.
Курсовете са подходящи за всички възрасти.
„РОДИНА” - България
За контакт с нас:
гр. София 1000, ул. Ген. Гурко №74
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
web: www.kursove.net
http://obiavidnes.com/obiava/100866/ezikovi-vakancii-vyv-franciya

Английски език в Малта
„Родина” предлага за Вас и вашето семейство многобройни възможности за езикови ваканции в Малта. Насладете се на
едно невероятно изживяване в красивия Сейнт Джулиънс, като изучавате английски език и се радвате на множество
забавления.
Курсовете са подходящи за ученици и студенти на възраст от 14 до 21 години. Обучението се извършва по специална
методика и предлага възможност за упражняване на езика в реална среда. Програмата Ви предоставя едно незабравимо
изживяване, безкрайни забавления, нови приятели и спомени за цял живот. Курсистите могат да избират измежду
разнообразни видове настаняване.
„РОДИНА” - България
За контакт с нас:
гр. София 1000, ул. Ген. Гурко №74
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
web: www.kursove.net
http://obiavidnes.com/obiava/100865/angliyski-ezik-v-malta

Протектор Spigen Thin Fit Case за iPhone 6 (бял)
Протектор Spigen Thin Fit Case за iPhone 6 (бял)
http://obiavidnes.com/obiava/100864/protektor-spigen-thin-fit-case-za-iphone-6-byal
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Pretor Group Investment-Купуваме АД ЕАД ООД ЕАД с финансови юридически проблеми на
изключително атрактивни цени.
Покупко - Продажба На Бизнес-фирми.Прехвърляне (продажба) на търговско предприятие със задължения и юридически
проблеми.
Ако Вашата фирма има каквито и да било задължения, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за
ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към доставчици и други контрагенти, ние
сме Вашето РЕШЕНИЕ.
След консултация с нас по конкретния правен казус, ще ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата от наши
сътрудници и партньори,Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция, Пълна Промяна по Обстоятелствата,процедурата
по прехвърляне на фирмата отнема един час.Освобождаваме Ви от Юридическа,Финансова и Солидарна Отговорност.
Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и ние работим за намиране на ефективно и законно
решение за Вашия проблем.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
Pretor Group Investment
За контакти тел.0892918797
http://bgbusinessportal.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/100863/pretor-group-investment-kupuvame-ad-ead-ood-ead-s-finansovi-yuridicheski-problemi-

Pretor Group Investment-Купуваме АД ЕАД ООД ЕАД
Покупко - Продажба На Бизнес-фирми.Прехвърляне (продажба) на търговско предприятие със задължения и юридически
проблеми.
Ако Вашата фирма има каквито и да било задължения, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за
ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към доставчици и други контрагенти, ние
сме Вашето РЕШЕНИЕ.
След консултация с нас по конкретния правен казус, ще ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата от наши
сътрудници и партньори,Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция, Пълна Промяна по Обстоятелствата,процедурата
по прехвърляне на фирмата отнема един час.Освобождаваме Ви от Юридическа,Финансова и Солидарна Отговорност.
Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и ние работим за намиране на ефективно и законно
решение за Вашия проблем.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
Pretor Group Investment
За контакти тел.0892918797
http://bgbusinessportal.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/100862/pretor-group-investment-kupuvame-ad-ead-ood-ead

Протектор Spigen Thin Fit Case за iPhone 6 (черен)
Протектор Spigen Thin Fit Case за iPhone 6 (черен)
http://obiavidnes.com/obiava/100861/protektor-spigen-thin-fit-case-za-iphone-6-cheren

Изкупува коли за рециклиране
Изкупува развалени, бракувани в движение или не, ударени и повредени
коли ,джипове и бусове за скрап. /брак/
Издава документ за ДЕРЕГИСТРАЦИЯ / СНЕМАНЕ ОТ ОТЧЕТ.
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Плащам на място като има възможност за реакция в деня на обаждане.
За София и региона. БЕЗ ПОЧИВЕН ДЕН!
тел. 02/9465436 , 02/4410524 и 0887901663,0898980369,0876029495
http://obiavidnes.com/obiava/100860/izkupuva-koli-za-reciklirane

Инкубатори-Избери Българското
Избери качество а не цена !!!Виж преди да платиш !!! Инкубатори напълно автоматични тип люлка с вместимост на
люлката от : 18яйца,35,55,75,100,150,175 и 200броя яйца. 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.
www.maksmoris.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/100859/inkubatori-izberi-bylgarskoto

Гипсокартон,окачен таван
Професионален монтаж на гипсокартон,окачени тавани,скрито осветление,преградни стени,шпакловка,боядисване и
др.цялостни строителни ремонти.
Предлагаме:високо качество,кратки срокове,добри цени!
http://obiavidnes.com/obiava/100858/gipsokartonokachen-tavan

Протектор Spigen Thin Fit Case за Samsung Galaxy S6 (бял)
Протектор Spigen Thin Fit Case за Samsung Galaxy S6 (бял)
http://obiavidnes.com/obiava/100857/protektor-spigen-thin-fit-case-za-samsung-galaxy-s6-byal

2 бр очила за нощно и дневно шофиране HD Vision
2 бр очила за нощно и дневно шофиране HD Vision
2 бр очила за нощно и дневно шофиране HD Vision WrapArounds
HD Vision & NightVision - 2 чифта очила за перфектна видимост на пътя! Шофирате, четете или играете голф тези
очила ще ви направят свидетели на изцяло ново преживяване!
Тегло - 0.200 кг.HD NightVision - очила за нощно шофиране
Изработени специално за акцентиране върху релефите. Подобряват визуалния комфорт по време на шофиране и
допринасят за отчетливото разпознаване на обектите, за перфектна яснота през нощта.
Намаляват вероятността от заслепяване, причинено от фарове и улично осветление.
Подобряват видимостта при здрач и при лоши атмосферни условия.
Прилягат добре, могат да се носят върху диоптрични очила.
Комбиниран модел с широки стъкла и с малки отстрани, от жълт акрил.Рамка от пластмаса.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/100856/2-br-ochila-za-noshtno-i-dnevno-shofirane-hd-vision

Сенник за девно и нощно шофиране
Сенник за девно и нощно шофиране
С визьора шофирането е приятно и безопасно, независимо от климатичните условия!
Сенникът представлява акрилна приставка, която прикрепяте към сенника на колата си.
Той разсейва блясъка на слънчевите лъчи, а през нощта - светлината на различни светлинни източници.
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Подобрява видимостта по време на дъжд, сняг или мъгла.
Вижте невероятните резултати за себе си всеки път, когато ги използвате.
Със специално покритие жълти лещи блокират сини светлинни вълни, които причиняват заслепяване и изкривяване.
Блокират 100% от UVA и UVB лъчи.
http://obiavidnes.com/obiava/100855/sennik-za-devno-i-noshtno-shofirane

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/100854/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

Стик за селфи с вграден Bluetooth
Стик за селфи с вграден Bluetooth
Селфи стик -Удължител за селфи -Селфи монопод със вграден Блутут
Новият монопод с вграден Bluetooth бутон за по-лесно и удобно снимане
Mono Pod поставка и удължител за телефон, фотоапарат или камера за лесни и винаги перфектни портретни снимки.
Съвместимост с Apple Iphone и Android от 3.0 нагоре.
500 г. максимална маса на прикаченото устройство.
Дължина от 20 см. до 97 см. Обща дължина с дръжката и стойката 110 см.
Капацитет на батерията: 45mAh.
Зареждане напрежение: DC 5V.
Време за зареждане: 1 час.
Време на готовност: 100 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/100853/stik-za-selfi-s-vgraden-bluetooth

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
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посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/100852/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/100851/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Виброплейт фитнес урeд от ново поколение
Виброплейт фитнес урeд от ново поколение
Eдин специален метод за тренировка, базиран на бързи ритмични вибрации,
предизвикващи силни мускулни контракции, водещи до бързи резултати;
квантов анализатор – високотехнологично електронно устройство за преглед на здравното състояние на
човешкия организъм; продукти от КЪЩАТА НА БИЛКИТЕ ”Sanct Bernhard”
– АЛОЕ ВЕРА чист сок или капсули, ЖЕН ШЕН, Гинко Билоба, препарати за отслабване и т.н.
За повече информация посетете ”БГ магазин”.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/100850/vibropleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

Магазин за облекло - elmaira.bg
В магазин за облекло Елмайра може да се намери огромен избор от красиви и модерни дрехи. Продуктовият асортимент
в Елмайра включва главно дамски модели, удобни за всяко време и място. Сред най-предпочитаните за дамите са роклите,
блузите и туниките.Изключително впечатление правят и сукманите, полите, дамските гащеризони и дамските
комплекти. На разположение са и още разнообразни категории дамски дрехи, както и многообразие от аксесоари и
дамски чанти. Последните тенденции сочат, че се покачва значително желанието за покупка към мъжко и детско
облекло в магазина. Разнообразните категории дрехи и качественото обслужване превръщат онлайн магазина любимо
място за онлайн пазаруване.Разгледайте уебсайта на Елмайра и намерете идеалните модели за вас!
http://obiavidnes.com/obiava/100849/magazin-za-obleklo---elmairabg

Протектор с поставка Spigen Slim Armor Case за Samsung Galaxy S6 (сив)
Протектор с поставка Spigen Slim Armor Case за Samsung Galaxy S6 (сив)
http://obiavidnes.com/obiava/100848/protektor-s-postavka-spigen-slim-armor-case-za-samsung-galaxy-s6-siv

Изкупуване и Прехвърляне на Фирми - ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения + Освобождаваме
от Солидарната Отговорност за 1 Час ......
ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ .......
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, 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 , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от
процедурата по прехвърлянето на фирмата !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
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освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка ... !
ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - 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 !
ЕДИНСТВЕНОТО УСЛОВИЕ за осъществяване на процедурата по прехвърлянето е Вашето дружество да няма наложен
запор на дружествени дялове - Направете справка в сайта на Търговския Регистър !
ЗАПЛАЩАНЕТО на ПРОЦЕДУРАТА по ПРЕХВЪРЛЯНЕТО се извършва от НАСТОЯЩИЯТ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА
, която е предмет на продажба !
Решаването на Нерешими Задачи , Намиране на Изход от Безизходни Ситуации са само част от Нашите Предимства !
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение !
Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
0884 57 80 53 - Е. САНДОВ
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/100847/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi---eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojd

Юридическо Съдействие за Прехвърляне на Фирми със Задължения - "ИЗКУПУВАНЕ" +
ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 Час
ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ .......
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, 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 , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от
процедурата по прехвърлянето на фирмата !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка ... !
ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - 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 !
ЕДИНСТВЕНОТО УСЛОВИЕ за осъществяване на процедурата по прехвърлянето е Вашето дружество да няма наложен
запор на дружествени дялове - Направете справка в сайта на Търговския Регистър !
ЗАПЛАЩАНЕТО на ПРОЦЕДУРАТА по ПРЕХВЪРЛЯНЕТО се извършва от НАСТОЯЩИЯТ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА
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, която е предмет на продажба !
Решаването на Нерешими Задачи , Намиране на Изход от Безизходни Ситуации са само част от Нашите Предимства !
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение !
Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
0884 57 80 53 - Е. САНДОВ
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/100846/yuridichesko-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi-sys-zadyljeniya---izkupuvane--os

Покупко - Продажба на Фирми - АД, ЕАД, ООД, ЕООД със Задължения + Освобождаваме от
Солидарната Отговорност за 1 Час ......
ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ .......
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, 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 , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от
процедурата по прехвърлянето на фирмата !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка ... !
ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - 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 !
ЕДИНСТВЕНОТО УСЛОВИЕ за осъществяване на процедурата по прехвърлянето е Вашето дружество да няма наложен
запор на дружествени дялове - Направете справка в сайта на Търговския Регистър !
ЗАПЛАЩАНЕТО на ПРОЦЕДУРАТА по ПРЕХВЪРЛЯНЕТО се извършва от НАСТОЯЩИЯТ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА
, която е предмет на продажба !
Решаването на Нерешими Задачи , Намиране на Изход от Безизходни Ситуации са само част от Нашите Предимства !
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение !
Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
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0884 57 80 53 - Е. САНДОВ
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/100845/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-

SSD 240GB
SSD 240GB, Kingston HyperX Savage, SATA3 6Gb/s, 2.5" (6.35 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/100844/ssd-240gb

Navroad Reco2
Navroad Reco2, сензорен 5" (12.7cm) екран, 4GB Flash памет (+microSD до 32GB), Bluetooth, ФМ трансмитер, навигация
на български език, карти на Европа
http://obiavidnes.com/obiava/100843/navroad-reco2

50" (127 cm) LG 50LF652V
50" (127 cm) LG 50LF652V, Full HD 3D Smart TV, DVB-C/T2/S2, Wi-Fi, Wi-Di, LAN, HDMI, USB
http://obiavidnes.com/obiava/100842/50-127-cm-lg-50lf652v

Spigen Thin Fit Case - протектор за Samsung Galaxy S6 (черен)
Spigen Thin Fit Case - протектор за Samsung Galaxy S6 (черен)
http://obiavidnes.com/obiava/100841/spigen-thin-fit-case---protektor-za-samsung-galaxy-s6-cheren

LG G3 D855 в пакет с поликарбонатов кейс
LG G3 D855 в пакет с поликарбонатов кейс, сив, 5.5" (13.97 cm) IPS екран, четири-ядрен Qualcomm MSM8974AC 2.45 GHz,
2GB RAM, 32GB Flash памет (+microSD слот), 13.0 & 2.1Mpix camera, Android, 149 g
http://obiavidnes.com/obiava/100840/lg-g3-d855-v-paket-s-polikarbonatov-keys

LG G3 D855 в пакет с протектор Premium Hard
LG G3 D855 в пакет с протектор Premium Hard, сив, 5.5" (13.97 cm) IPS екран, четири-ядрен Qualcomm MSM8974AC 2.45
GHz, 2GB RAM, 32GB Flash памет (+microSD слот), 13.0 & 2.1Mpix camera, Android, 149 g
http://obiavidnes.com/obiava/100839/lg-g3-d855-v-paket-s-protektor-premium-hard

LG G3 S D722 в пакет с калъф
LG G3 S D722 в пакет с калъф, бял, 5.0" (12.70 cm), четири-ядрен 1.2Ghz, 1GB RAM, 8GB Flash памет (+microSD слот), 8.0
& 1.3Mpix camera, Android, 134 g
http://obiavidnes.com/obiava/100838/lg-g3-s-d722-v-paket-s-kalyf

LG G3 S D722 в пакет с калъф
LG G3 S D722 в пакет с калъф, златист, 5.0" (12.70 cm), четири-ядрен 1.2Ghz, 1GB RAM, 8GB Flash памет (+microSD
слот), 8.0 & 1.3Mpix camera, Android, 134 g
http://obiavidnes.com/obiava/100837/lg-g3-s-d722-v-paket-s-kalyf

Безплатна нощувка в Хотел Аквая
Бизнес хотел Аквая е разположен на тиха уличка в административния център на град Велико Търново. Комуникативното
местоположение на хотела улеснява максимално достъпа на гостите до Съдебната палата и много административни
сгради, банки, и магазини. Хотелът е подходящо място, както при бизнес посещения в града, така и за уикенд-почивки и
културни посещения.
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************************************ПРОМОЦИЯ************************************
След ДВЕ ПОРЕДНИ НОЩУВКИ в петък и събота, можете да ползвате БЕЗПЛАТНО нощувка в неделя !
За повече информация, посетете нашия сайт: http://akvaya.com
Телефон: 062 620 224; 062 519 200 ; 0889 044 744; 0884 099 399
Адрес: ул. "Любен Каравелов" 40
http://obiavidnes.com/obiava/100836/bezplatna-noshtuvka-v-hotel-akvaya

LG G3 SS D722 в пакет с калъф
LG G3 SS D722 в пакет с калъф, сив, 5.0" (12.70 cm), четири-ядрен 1.2Ghz, 1GB RAM, 8GB Flash памет (+microSD слот),
8.0 & 1.3Mpix camera, Android, 134 g
http://obiavidnes.com/obiava/100835/lg-g3-ss-d722-v-paket-s-kalyf

LG L70 Dual D325 в пакет с калъф
LG L70 Dual D325 в пакет с калъф, бял, поддържа 2 sim карти, 4.5" (11.43 cm), дву-ядрен Cortex-A7 1.2 GHz, 1GB, 4GB
Flash памет (+ Micro SD слот), 5.0 & 0.3Mpix camera, Android, 126.6g
http://obiavidnes.com/obiava/100834/lg-l70-dual-d325-v-paket-s-kalyf

LG L70 Dual D325 в пакет с калъф
LG L70 Dual D325 в пакет с калъф, черен, поддържа 2 sim карти. 4.5" (11.43 cm), дву-ядрен Cortex-A7 1.2 GHz, 1GB, 4GB
Flash памет (+ Micro SD слот), 5.0 & 0.3Mpix camera, Android, 126.6g
http://obiavidnes.com/obiava/100833/lg-l70-dual-d325-v-paket-s-kalyf

LG L Bello D331 в пакет с калъф
LG L Bello D331 в пакет с калъф, бял, 5" (12.7 cm), четири-ядрен MediaTek MT6582 1.30 GHz, 1GB RAM, 8GB Flash памет
(+microSD слот), 8 & 0.97Mpix camera, Android, 137g
http://obiavidnes.com/obiava/100832/lg-l-bello-d331-v-paket-s-kalyf

LG L Bello D331 в пакет с калъф
LG L Bello D331 в пакет с калъф, черен, 5" (12.7 cm), четири-ядрен MediaTek MT6582 1.30 GHz, 1GB RAM, 8GB Flash
памет (+microSD слот), 8 & 0.97Mpix camera, Android, 137g
http://obiavidnes.com/obiava/100831/lg-l-bello-d331-v-paket-s-kalyf

LG L Bello Dual D335 в пакет с калъф
LG L Bello Dual D335 в пакет с калъф, поддържа 2 sim карти, 5" (12.7 cm) екран, четири-ядрен 1.3Ghz, 1GB RAM, 8GB
Flash памет (+microSD слот), 8 & 1Mpix camera, Android, 137g
http://obiavidnes.com/obiava/100830/lg-l-bello-dual-d335-v-paket-s-kalyf

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
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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://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/100829/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-foks-sofiya-plovdiv-burgas

LG L Fino D290N в пакет с калъф
LG L Fino D290N в пакет с калъф, бял, GPS, 4.5" (11.43 cm) IPS екран, четири-ядрен ARM Cortex A7 1.2 GHz, 1GB RAM,
4GB памет (+microSD слот), 8.0 & 0.3Mpix camera, Android, 142g
http://obiavidnes.com/obiava/100828/lg-l-fino-d290n-v-paket-s-kalyf

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/100827/detektivska-agenciya-hameleon-garantirana-anonimnost-korektnost-profesionali

ИНТЕНЗИВЕН курс по ИСПАНСКИ ЕЗИК за възрастни
Лeтен ИНТЕНЗИВЕН курс по ИСПАНСКИ ЕЗИК за възрастни
- Ниво - А1/А2/В1/В2;
- Начало - 01.06.; край – 10.07;
- Дни:
понеделник/вторник/сряда/четвъртък
- Всеки ден по 3 часа;
Общо 72 часа.
БЕЗПЛАТЕН ВХОДЕН ТЕСТ: 25 и 27.05.
ЦЕНА – 400лв /БЕЗПЛАТЕН СЕРТИФИКАТ
http://obiavidnes.com/obiava/100826/intenziven-kurs-po-ispanski-ezik-za-vyzrastni

ИНТЕНЗИВЕН курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за възрастни
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Лeтен ИНТЕНЗИВЕН курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за възрастни
- Ниво - А1/А2/В1/В2;
- Начало - 01.06.; край – 10.07;
- Дни:
понеделник/вторник/сряда/четвъртък
- Всеки ден по 3 часа;
Общо 72 часа.
БЕЗПЛАТЕН ВХОДЕН ТЕСТ: 25 и 27.05.
ЦЕНА – 400лв /БЕЗПЛАТЕН СЕРТИФИКАТ
http://obiavidnes.com/obiava/100825/intenziven-kurs-po-frenski-ezik-za-vyzrastni

ИНТЕНЗИВЕН курс по НЕМСКИ ЕЗИК за възрастни
Лeтен ИНТЕНЗИВЕН курс по НЕМСКИ ЕЗИК за възрастни
- Ниво - А1/А2/В1/В2;
- Начало - 01.06.; край – 10.07;
- Дни:
понеделник/вторник/сряда/четвъртък
- Всеки ден по 3 часа;
Общо 72 часа.
БЕЗПЛАТЕН ВХОДЕН ТЕСТ: 25 и 27.05.
ЦЕНА – 400лв /БЕЗПЛАТЕН СЕРТИФИКАТ
http://obiavidnes.com/obiava/100824/intenziven-kurs-po-nemski-ezik-za-vyzrastni

ИНТЕНЗИВЕН курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за възрастни
Лeтен ИНТЕНЗИВЕН курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за възрастни
- Ниво - А1/А2/В1/В2;
- Начало - 01.06.; край – 10.07;
- Дни:
понеделник/вторник/сряда/четвъртък
- Всеки ден по 3 часа;
Общо 72 часа.
БЕЗПЛАТЕН ВХОДЕН ТЕСТ: 25 и 27.05.
ЦЕНА – 400лв /БЕЗПЛАТЕН СЕРТИФИКАТ
http://obiavidnes.com/obiava/100823/intenziven-kurs-po-angliyski-ezik-za-vyzrastni

ИНТЕНЗИВЕН курс по ИСПАНСКИ ЕЗИК за ученици
Лeтен ИНТЕНЗИВЕН курс по ИСПАНСКИ ЕЗИК за ученици
- Ниво - А1/А2/В1/В2;
- Начало - 01.07.; край – 27.07;
- Всеки ден по 4 часа;
- Общо 72 часа.
БЕЗПЛАТЕН ВХОДЕН ТЕСТ: 22 и 24.06.
ЦЕНА – 400лв /БЕЗПЛАТЕН СЕРТИФИКАТ
http://obiavidnes.com/obiava/100822/intenziven-kurs-po-ispanski-ezik-za-uchenici

ИНТЕНЗИВЕН курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за ученици
Лeтен ИНТЕНЗИВЕН курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за ученици
- Ниво - А1/А2/В1/В2;
- Начало - 01.07.; край – 27.07;
- Всеки ден по 4 часа;
- Общо 72 часа.
БЕЗПЛАТЕН ВХОДЕН ТЕСТ: 22 и 24.06.
ЦЕНА – 400лв /БЕЗПЛАТЕН СЕРТИФИКАТ
http://obiavidnes.com/obiava/100821/intenziven-kurs-po-frenski-ezik-za-uchenici
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ИНТЕНЗИВЕН курс по НЕМСКИ ЕЗИК за ученици
Лeтен ИНТЕНЗИВЕН курс по НЕМСКИ ЕЗИК за ученици
- Ниво - А1/А2/В1/В2;
- Начало - 01.07.; край – 27.07;
- Всеки ден по 4 часа;
- Общо 72 часа.
БЕЗПЛАТЕН ВХОДЕН ТЕСТ: 22 и 24.06.
ЦЕНА – 400лв /БЕЗПЛАТЕН СЕРТИФИКАТ
http://obiavidnes.com/obiava/100820/intenziven-kurs-po-nemski-ezik-za-uchenici

ИНТЕНЗИВЕН курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за ученици
Лeтен ИНТЕНЗИВЕН курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за ученици
- Ниво - А1/А2/В1/В2;
- Начало - 01.07.; край – 27.07;
- Всеки ден по 4 часа;
- Общо 72 часа.
БЕЗПЛАТЕН ВХОДЕН ТЕСТ: 22 и 24.06.
ЦЕНА – 400лв /БЕЗПЛАТЕН СЕРТИФИКАТ
http://obiavidnes.com/obiava/100819/intenziven-kurs-po-angliyski-ezik-za-uchenici

Курсове по арабски език в чужбина на Родина!
С езикова ваканция в Мароко можете да комбинирате незабравима ваканция с много полезен курс по арабски език.
Можете да изживеете невероятно приключение, докато се потапяте в тази цветна и мистериозна култура на
арабската страна, изучавайки нейните традиции.
Курсистите могат да избират от различни видове курсове по арабски език в нашия център в Рабат. Предлагаме ви
разнообразни предложения: курсове за начинаещи и напреднали, групови занимания, индивидуални и стандартни курсове.
Защо да не опознаете тази невероятна държава, докато усъвършенствате своите езикови умения по време на
незабравим курс по арабски език с Родина в спиращото дъха Кралство Мароко!
http://obiavidnes.com/obiava/100818/kursove-po-arabski-ezik-v-chujbina-na-rodina

LG L Fino D290N в пакет с калъф
LG L Fino D290N в пакет с калъф, черен, GPS, 4.5" (11.43 cm) IPS екран, четири-ядрен ARM Cortex A7 1.2 GHz, 1GB RAM,
4GB памет (+microSD слот), 8.0 & 0,3Mpix camera, Android, 142g
http://obiavidnes.com/obiava/100817/lg-l-fino-d290n-v-paket-s-kalyf

Инкубатори-Терморегулатори
Избери качество а не цена !!!Виж преди да платиш !!! Инкубатори напълно автоматични тип люлка с вместимост на
люлката от : 18яйца,35,55,75,100,150,175 и 200броя яйца. 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.
www.maksmoris.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/100816/inkubatori-termoregulatori

Езикови ваканции и курсове по китайски език на Родина
Най-ефективният и вълнуващ начин да учите чужд език или да усъвършенствате своите умения е да използвате
езиковите програми в чужбина.
Потопете се в завладяващия чар на китайската култура, докато учите китайски език и се насладете на незабравима
ваканция! Важно предимство на езиковите програми по китайски език е това, че можете да учите на място в Пекин,
близо до вълнуващия Забранен град. Обучението в тази среда ще ви накара да се почувствате знаещи и можещи, само
заради факта, че се намирате там.
Ние предлагаме курсове за начинаещи и за напреднали, групови или индивидуални занимания, краткосрочни и дългосрочни
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курсове. В началото на вашия курс ще направите входящ тест с цел да се определи вашето ниво на владеене на китайски
език и да започнете своето обучение в правилната за вас група и ниво!
http://obiavidnes.com/obiava/100815/ezikovi-vakancii-i-kursove-po-kitayski-ezik-na-rodina

Езикови ваканции по немски в Германия
Езикова ваканция в Германия е сигурен и вълнуващ начин да подобрите своя немски език!
С една от детските езикови ваканции на Родина в Германия, бихте могли да учите немски език ефективно и в същото
време да изкарате една незабравима почивка. В прочутия град Франкфурт, Обервезел в долината на река Рейн или в
баварския град Аугсбург, заедно с останалите курсисти на вашата възраст ще попаднете във вълнуваща и изключително
интересна среда с една и съща цел: да учите немски език по време на ваканцията си и да се забавлявате с нови приятели
от цял свят.
http://obiavidnes.com/obiava/100814/ezikovi-vakancii-po-nemski-v-germaniya

Езикови ваканции по италиански език
Учете италиански език и се забавлявайте!
Ако искате да изживеете незабравима ваканция и в същото време ефективно да учите италиански език - езиковите
ваканции в Италия са идеален избор!
Нашите детски езикови ваканции предлагат курсове по италиански език, настаняване в общежития или приемни
семейства, а всички детски програми включват пълен пансион (закуска, обяд и вечеря). Ние организираме богата
развлекателна програма, вълнуващи екскурзии и детски партита, културни и спортни дейности. За всички желаещи,
които имат навършени 18 години, предлагаме също Курсове по италиански език за възрастни. Родина ще ви предложи
подходящата програма за вас!
http://obiavidnes.com/obiava/100813/ezikovi-vakancii-po-italianski-ezik

Курсове по испански език в чужбина на Родина!
Езиковите ваканции и курсовете по испански език са перфектният начин за езиково обучение както за начинаещи, така и
за напреднали.
С програма за обучение по испански език в чужбина ще комбинирате вълнуваща ваканция с ефективен курс по испански
език.
Можете да избирате от различни видове курсове по испански език: за начинаещи и напреднали, групови, индивидуални и
стандартни курсове. Просто трябва да решите кой курс по испански език ще изберете и в кой от учебните центрове да
учите!
Дестинациите за обучение по испански език и езикови ваканции с испански език в чужбина са Испания, Куба и Мексико.
С този богат избор от дестинации за обучение по испански език - от важни европейски културни центрове до смайващи
Карибски градове, няма как да не намерите офертата за езикова ваканция, която най-много ви приляга.
http://obiavidnes.com/obiava/100812/kursove-po-ispanski-ezik-v-chujbina-na-rodina

Езикови ваканции във Франция
Заповядайте на езикова ваканция във Франция и учете френски език, докато сте там!
Подобрете езиковите си умения с предложенията на РОДИНА за езикова ваканция във Франция.
Комбинирайте една незабравима почивка с полезен курс по френски език.
Курсовете са подходящи за всички възрасти.
http://obiavidnes.com/obiava/100811/ezikovi-vakancii-vyv-franciya

Английски език в Малта
„Родина” предлага за Вас и вашето семейство многобройни възможности за езикови ваканции в Малта. Насладете се на
едно невероятно изживяване в красивия Сейнт Джулиънс, като изучавате английски език и се радвате на множество
забавления.
Курсовете са подходящи за ученици и студенти на възраст от 14 до 21 години. Обучението се извършва по специална
методика и предлага възможност за упражняване на езика в реална среда. Програмата Ви предоставя едно незабравимо
изживяване, безкрайни забавления, нови приятели и спомени за цял живот. Курсистите могат да избират измежду
разнообразни видове настаняване.
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http://obiavidnes.com/obiava/100810/angliyski-ezik-v-malta

Апартамент под наем
Младост бл 302. 4 стаен
http://obiavidnes.com/obiava/100809/apartament-pod-naem

LG L Fino Dual D295 в пакет с калъф
LG L Fino Dual D295 в пакет с калъф, поддържа 2 sim карти, 4.5" (11.43 cm) екран, четири-ядрен Qualcomm MSM8212
1.2Ghz, 1GB RAM, 4GB Flash памет (+microSD слот), 8 & 0.3Mpix camera, Android, 143g
http://obiavidnes.com/obiava/100808/lg-l-fino-dual-d295-v-paket-s-kalyf

LG Magna H500F
LG Magna H500F, бял, 5.0" (12.70 cm) IPS дисплей, четири-ядрен 1.20GHz, 1GB RAM, 8GB Flash памет (+microSD слот),
8.0 & 5.0Mpix camera, Android, 136g
http://obiavidnes.com/obiava/100807/lg-magna-h500f

Български език за чужденци
За повече информация:
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа АБИЛИТИ предлага индивидуално и групово обучение по български език за чужденци с работни езици :
- английски
-френски
-немски
- руски ,
Обучението обхваща всички нива – от начално (А1) до експертно( С2) .
Ако имате бизнес в България , купили сте си имот или просто сте решили да живеете тук , наложително е да говорите
български във вашите ежедневни контакти .
В учебния процес вие не само ще учите български , но и ще се запознаете с бита и обичаите , особеностите и
народопсихологията на българите . Ще придобиете представа за общественото , културното , икономическото и
историческото развитие на България – всичко това е с цел да се постигне максимален комфорт за по- добра и бърза
адаптация в новата чуждо езикова среда .
Школа Абилити предлага собствена учебна система , която се предоставя безплатно на курсистите .
Методиката , която предлагаме е актуална и съвременна . Тя е базирана на комуникативния подход и логическото
усвояване на необходимия лексикално – граматически и фонетичен материал . На курсистите се предоставя комплексно :
Грамматика
Фонетика
Разговор
Четене
Слушане
При индивидуалното обучение методиката е съобразена с индивидуалните потребности , особености и професия на
курсиста . То се провежда в удобно за курсиста време , както и има вариант за посещения на преподавател във вашия
офис .
Школа Абилити предлага няколко програми за изучаване на български език от чужденци .
общ курс по български
бизнес курс
разговорен курс за усъвършенстване на езиковите умения .
Продължителността на обучение за всяко ниво е 30 учебни часа / 15 академични / . два пъти в седмицата – 2 месеца .
Цената на академичен час / два учебни / е 20 лева.
При завършване на всяко ниво , се издава удостоверение , в което са посочени броят часове и нивото на езикова
компетентност на всеки курсист .
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Всички учебни материали са включени в цената .
За повече информация :тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/100806/bylgarski-ezik-za-chujdenci

LG Optimus L65 D280N в пакет с калъф
LG Optimus L65 D280N в пакет с калъф, черен, 3G, 4.3"(10.61 cm), дву-ядрен Cortex-A7 1.2 GHz, 1GB RAM, 4GB памет
(+microSD слот), 5.0 & 0.3Mpix camera, Android, 127g
http://obiavidnes.com/obiava/100805/lg-optimus-l65-d280n-v-paket-s-kalyf

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

по

http://obiavidnes.com/obiava/100804/biznes-angliyski--pyrvo-nivo

Френски език - Индивидуално обучение
За повече информация:
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуално обучение по Френски език в удобно за Вас време. Предлагаме
посещения и в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи , като се използват и допълнителни
материали, съобразени с нуждите на обучаващите се. Предлагаме различни отстъпки и възможност за разсрочено
плащане.
Цена 10 лева на учебен час
За повече информация:
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
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http://obiavidnes.com/obiava/100803/frenski-ezik---individualno-obuchenie

Английски език - Индивидуално обучение и в малки групи
За повече информация:
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуално обучение по Английски език в удобно за Вас време. Предлагаме
посещения в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и допълнителни
материали, съобразени с нуждите на обучаващите се. Предлагаме различни отстъпки и възможност за разсрочено
плащане.
Ние предлагаме работа mо водещи учебни системи :
-общ английски – New Headway – всички нива
-общ английски с интерактивна насоченост – Cutting Edge – всички нива
- бизнес атглийски – Market leader – всички нива
-подготовка за сертификат
- подготовка за кандидат-студентски изпит
-разговорен английски – системите на Oxford University
Цена 10 лева на учебен час
За повече информация:
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/100802/angliyski-ezik---individualno-obuchenieiv-malki-grupi

Юридическо Съдействие за Прехвърляне на Фирми със Задължения - "ИЗКУПУВАНЕ" +
ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 Час
ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ .......
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, 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 , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от
процедурата по прехвърлянето на фирмата !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка ... !
ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - 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 !
ЕДИНСТВЕНОТО УСЛОВИЕ за осъществяване на процедурата по прехвърлянето е Вашето дружество да няма наложен
запор на дружествени дялове - Направете справка в сайта на Търговския Регистър !
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ЗАПЛАЩАНЕТО на ПРОЦЕДУРАТА по ПРЕХВЪРЛЯНЕТО се извършва от НАСТОЯЩИЯТ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА
, която е предмет на продажба !
Решаването на Нерешими Задачи , Намиране на Изход от Безизходни Ситуации са само част от Нашите Предимства !
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение !
Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
0884 57 80 53 - Е. САНДОВ
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/100801/yuridichesko-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi-sys-zadyljeniya---izkupuvane--os

Изкупуване и Прехвърляне на Фирми - ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения + Освобождаваме
от Солидарната Отговорност за 1 Час ......
ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ .......
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, 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 , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от
процедурата по прехвърлянето на фирмата !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка ... !
ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - 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 !
ЕДИНСТВЕНОТО УСЛОВИЕ за осъществяване на процедурата по прехвърлянето е Вашето дружество да няма наложен
запор на дружествени дялове - Направете справка в сайта на Търговския Регистър !
ЗАПЛАЩАНЕТО на ПРОЦЕДУРАТА по ПРЕХВЪРЛЯНЕТО се извършва от НАСТОЯЩИЯТ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА
, която е предмет на продажба !
Решаването на Нерешими Задачи , Намиране на Изход от Безизходни Ситуации са само част от Нашите Предимства !
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение !
Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания

Страница 60/125

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

31.05.2015

0884 57 80 53 - Е. САНДОВ
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/100800/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi---eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojd

Покупко - Продажба на Фирми - АД, ЕАД, ООД, ЕООД със Задължения + Освобождаваме от
Солидарната Отговорност за 1 Час ......
ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ .......
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, 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 , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от
процедурата по прехвърлянето на фирмата !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка ... !
ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - 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 !
ЕДИНСТВЕНОТО УСЛОВИЕ за осъществяване на процедурата по прехвърлянето е Вашето дружество да няма наложен
запор на дружествени дялове - Направете справка в сайта на Търговския Регистър !
ЗАПЛАЩАНЕТО на ПРОЦЕДУРАТА по ПРЕХВЪРЛЯНЕТО се извършва от НАСТОЯЩИЯТ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА
, която е предмет на продажба !
Решаването на Нерешими Задачи , Намиране на Изход от Безизходни Ситуации са само част от Нашите Предимства !
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение !
Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
0884 57 80 53 - Е. САНДОВ
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/100799/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-

Изкупуване и Прехвърляне на Фирми - ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения + Освобождаваме
от Солидарната Отговорност за 1 Час ......
ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ .......
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, АД, ЕАД !
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Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от
процедурата по прехвърлянето на фирмата !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка ... !
ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - 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 !
ЕДИНСТВЕНОТО УСЛОВИЕ за осъществяване на процедурата по прехвърлянето е Вашето дружество да няма наложен
запор на дружествени дялове - Направете справка в сайта на Търговския Регистър !
ЗАПЛАЩАНЕТО на ПРОЦЕДУРАТА по ПРЕХВЪРЛЯНЕТО се извършва от НАСТОЯЩИЯТ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА
, която е предмет на продажба !
Решаването на Нерешими Задачи , Намиране на Изход от Безизходни Ситуации са само част от Нашите Предимства !
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение !
Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
0884 57 80 53 - Е. САНДОВ
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/100798/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi---eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojd

Юридическо Съдействие за Прехвърляне на Фирми със Задължения - "ИЗКУПУВАНЕ" +
ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 Час
ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ .......
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, 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 , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от
процедурата по прехвърлянето на фирмата !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка ... !
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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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 !
ЕДИНСТВЕНОТО УСЛОВИЕ за осъществяване на процедурата по прехвърлянето е Вашето дружество да няма наложен
запор на дружествени дялове - Направете справка в сайта на Търговския Регистър !
ЗАПЛАЩАНЕТО на ПРОЦЕДУРАТА по ПРЕХВЪРЛЯНЕТО се извършва от НАСТОЯЩИЯТ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА
, която е предмет на продажба !
Решаването на Нерешими Задачи , Намиране на Изход от Безизходни Ситуации са само част от Нашите Предимства !
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение !
Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
0884 57 80 53 - Е. САНДОВ
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/100797/yuridichesko-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi-sys-zadyljeniya---izkupuvane--os

Покупко - Продажба на Фирми - АД, ЕАД, ООД, ЕООД със Задължения + Освобождаваме от
Солидарната Отговорност за 1 Час ......
ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ .......
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, 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 , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от
процедурата по прехвърлянето на фирмата !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка ... !
ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - 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 !
ЕДИНСТВЕНОТО УСЛОВИЕ за осъществяване на процедурата по прехвърлянето е Вашето дружество да няма наложен
запор на дружествени дялове - Направете справка в сайта на Търговския Регистър !
ЗАПЛАЩАНЕТО на ПРОЦЕДУРАТА по ПРЕХВЪРЛЯНЕТО се извършва от НАСТОЯЩИЯТ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА
, която е предмет на продажба !
Решаването на Нерешими Задачи , Намиране на Изход от Безизходни Ситуации са само част от Нашите Предимства !
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Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение !
Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
0884 57 80 53 - Е. САНДОВ
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/100796/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-

Уред за Сребърна вода "Volcano Dr. Silver 101+"
Създаден по разработка на НАСА - САЩ, уредът е предназначен за подобряване състоянието при повече от 100
труднолечими заболявания, за дезинфекция на вода с неизвестен произход и много други положителни ефекти за
човешкото здраве. Сребърните йони във водата (сребърна вода) са сигурна защита срещу повече от 700 вида вируси и
бактерии, гъбички и паразити, от които страдат една трета от хората на планетата. Предлагаме многофункционален
уред за добиване на сребърна вода, който едновременно с процеса на отделяне на сребърни йони, осигурява магнитна
обработка и структуриране на водата за постигане на максимален биологичен ефект. Напълно дезинфикцирана и полезна
вода за пиене от всякаква чешма можете да си приготвите за по-малко от 1 минута. Малко по-дълго се приготвя
по-концентрирана сребърна вода за ефективно антибактериално и възстановяващо действие при простуда, грип, ангини,
висока температура; гастрити, хранителни отравяния, дезинтерии; кожни болести, изгаряния; дезинфекция и
обработка на плодове и зеленчуци; дезинфекция на вода за къпане на деца, дезинфекция на детски играчки и дрехи и др.
Доверете се на е-магазина за високотехнологич ни продукти www.Tehnomag.net или на тел 02/8298504 , 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/100795/ured-za-srebyrna-voda-volcano-dr-silver-101

Ултразвукова ваничка за скоростно почистване и стерилизация
За ултразвуково почистване на метални инструменти, CD, DVD и BlueRay оптични дискове, почистване и стерилизация
на ножчета за бръснене, глави на електрически самобръсначки, стоматологични инструменти, четки за зъби, бижута
(верижки, пръстени, обици, гривни), очила, лупи, верижки за часовници, водоустойчиви часовници, химикалки, глави на
принтери, печати, часовникови механизми, стари монети, значки, клапи, дюзи, електронни платки и т.н. Вижте
подробности и поръчайте в е-магазина «ТехноМаг» или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/100794/ultrazvukova-vanichka-za-skorostno-pochistvane-i-sterilizaciya

Семеен стерилизатор на четки за зъби и самобръсначка
Семеен стерилизатор на четки за зъби и самобръсначка – за предпазване на цялото семейство от разпространение и
обмяна на вируси и зарази. Комбинацията от ултравиолетова светлина и озон действа високоефективно за унищожаване
на повече от 99,99% на всички патогенни микроорганизми, като вируси, бактерии и паразити, в рамките на секунди, без
използване на химикали, водещи до опасни странични ефекти. Зъболекарите препоръчват УВ-стерилизаторите за
ежедневно съхранение и стерилизиране на четките за зъби. За подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net или
се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/100793/semeen-sterilizator-na-chetki-za-zybi-i-samobrysnachka

Йонизатор с озонатор от ТехноМаг
Плазмен въздухочистител, комбиниран с озонатор за вода – последно поколение технология за пречистване и
стерилизиране на въздуха в помещението. Без консумативи. Плюс функция за озониране на вода и дълбоко пречистване на
хранителни продукти.Този многофункционален уред, освен за домашни условия, се препоръчва за ползване и в здравни, и
медицински заведения, биохимични лаборатории, аптеки, детски градини, училища, магазини, хотели, ресторанти и др. За
подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/100792/yonizator-s-ozonator-ot-tehnomag
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Приставка биде за топла и студена вода с 2 дюзи
Приставка биде за топла и студена вода с 2 дюзи – с приятен италиански дизайн и удобна, елегантна странична метална
ръкохватка-смесител за едновременно управление на температурата и силата на водната струя. С въртящ ключ за
избор от 3 възможни функции (1.Нормално задно измиване; 2.Дамско измиване; 3.Миене на дюзите). С две скрити
подвижни дюзи. В пълен комплект с необходимите за монтажа водни съединители и маркучи. Съвместимо с нормалните
тоалетни чинии. За съжаление, все още много хора у нас смятат едва ли не за лукс бидето в тоалетната. И не си дават
сметка, че с него могат да се отърват и забравят за модерните болести на седящите хора, като хемороиди, инфекции на
дебелото черво, запек, уретрит, цистит и т.н. (Доказано е, не е просто реклама)! За подробности и поръчки посетете
интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/100791/pristavka-bide-za-topla-i-studena-voda-s-2-dyuzi

Дестилатор за вода от ТехноМаг
Домашен дестилатор за вода - за ефикасно и безопасно приготвяне на качествена дестилирана вода (най-чистата вода
на планетата) за пиене, за готвене, за лечение, за битови уреди (ютии, овлажнители), за автомобилни акумулатори и
т.н. Производителност 1 л/час. С едно зареждане можете да пречистите максимално 3,5 л вода. Цена: 335 лв. с ДДС. Две
години гаранция. За подробности и поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504,
0884386878, 0896046994, 0876046994.
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
http://obiavidnes.com/obiava/100790/destilator-za-voda-ot-tehnomag

Електронно биде
Електронно биде - роботизирана седалка за тоалетна - Може да се монтира на всяка тоалетна чиния (или моноблок) със
стандартна форма и размери. Изпълнява 15 функции (подгрява седалката и водата, подмива и ви подсушава с топъл
въздух, обезмирисява тоалетната и т.н.). С две отделни самоизмиващи подвижни прибиращи се дюзи. С
антибактериален воден филтър. Осигурява висока лична хигиена, здраве и комфорт за цялото семейство. Пести време и
тоалетна хартия, предпазва от редица заболявания. Незаменим помощник при гледане на възрастни или хора с
увреждания. Южнокорейско качество. За подробности и поръчки заповядайте онлайн или на място в магазин ТехноМаг,
или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
http://obiavidnes.com/obiava/100789/elektronno-bide

Звукова четка за зъби с 3 режима на работа и УВ стерилизатор
Звукова четка за зъби с 3 режима на работа и УВ стерилизатор - за идеално почистване и/или избелване на зъбите и
здравословен масаж на венците. Работи с презареждаема литиева батерия. С ултравиолетова камера за стерилизация с
цел предпазване от вируси и зарази. Звукочестотна вибрация до 33000 удара в минута. 4 резервни глави (за 4-членно
семейство или резерва). Плаката се почиства идеално, зъбите се избелват максимално, а венците се заздравяват за
броени дни. Пести се време и паста за зъби, а ползването е удоволствие. Освен зъбите, отлично почиства и брекети,
фасети, импланти и зъбни протези. Проверено! Цена 89,00 лв. с ДДС. За подробности и поръчки заповядайте онлайн или
на място в магазин ТехноМаг, или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/100788/zvukova-chetka-za-zybi-s-3-rejima-na-rabota-i-uv-sterilizator

Йонизатор, озонатор и ароматизатор
Йонизатор, озонатор и ароматизатор – настолен уред - най-съвременен мултифункционален настолен
въздухопречиствател. Може да произвежда отрицателни йони, да генерира озон и дифузира есенции за ароматерапия.
Уредът ефективно пречиства миризми, прах, алергени, въздушни микроби, спори на плесени, гъбички и др. Осигурява чист
и здравословен въздух, ароматизира помещението с успокояващи благоухания. С повишена ефективност, благодарение на
мини вграден вентилатор. Предпазва от зарази по въздушен път, както и от вредното действие на телевизори и
компютри. Противодейства на вредните положителни йони, излъчвани от други ел.уреди в помещението. Цена 65,00 лв. с
ДДС. За подробности и поръчки посетете е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878,
0896046994, 0876046994
http://obiavidnes.com/obiava/100787/yonizator-ozonator-i-aromatizator
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Озонатор за въздух и вода – здраве у дома
Нов опростен модел с механичен таймер до 60 минути. Пречиства вода за пиене и миене, дезинфекцира и лекува (зъби,
венци, стомашно - чревни болести, кожни заболявания и всякакви рани; за дълбоко почистване, омекотяване и
предпазване от стареене на кожата). Почиства и обезпаразитява месо, риба, плодове и зеленчуци. Предпазва от всякакви
зарази, ако сте обработили хранителните продукти с озонирана вода. Пречиства въздуха, премахва лошите миризми от
риба, зеле, цигарен дим, мухъл и др. Предпазва от заразни болести, които се разпространяват чрез въздуха. Вижте
подробности и поръчайте в е - магазина ТехноМаг или на тел. 02/8298504, 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/100786/ozonator-za-vyzduh-i-voda--zdrave-u-doma

Автоматична пила за пети, ходила и мазоли с диамантени кристали
Преносимо електрическо устройство за премахване на мазоли и удебелена кожа на краката. За придобиване на мека и
гладка кожа. Практична и лесна за употреба, тази електрическата пила е чудесен инструмент за отстраняване на
мазоли и груба кожа от ходилата и петите в домашни условия. Благодарение на нежното въртеливо движение на
специално разработените ролкови глави, само за няколко минути ходилата са отново меки и кадифено гладки. С покритие
от фини синтетични диамантени кристали. Вижте подробности и поръчайте в е - магазина ТехноМаг или на тел.
02/8298504, 02/4224228, 0884386878
http://obiavidnes.com/obiava/100785/avtomatichna-pila-za-peti-hodila-i-mazoli-s-diamanteni-kristali

LG Optimus L70 D320N в пакет с калъф
LG Optimus L70 D320N в пакет с калъф, черен, 3G, GPS, 4.5" (10.43 cm) IPS дисплей, дву-ядрен Cortex-A7 1.2GHz, 1GB RAM,
4GB памет (+microSD слот), 5.0 & 0.3Mpix camera, Android, 133g
http://obiavidnes.com/obiava/100784/lg-optimus-l70-d320n-v-paket-s-kalyf

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/100783/3d-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/100782/3d-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/100781/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

LG Optimus L80 D373 в пакет с калъф
LG Optimus L80 D373 в пакет с калъф, черен, 5"(12.7 cm), дву-ядрен MSM8210 Qualcomm Snapdragon 200 1.2 GHz, 1GB
RAM, 4GB Flash памет (microSD слот), 8.0Mpix camera, Android, 133g
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http://obiavidnes.com/obiava/100780/lg-optimus-l80-d373-v-paket-s-kalyf

Покупко - Продажба На Бизнес-фирми.
Покупко - Продажба На Бизнес-фирми.Прехвърляне (продажба) на търговско предприятие със задължения и юридически
проблеми.
Ако Вашата фирма има каквито и да било задължения, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за
ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към доставчици и други контрагенти, ние
сме Вашето РЕШЕНИЕ.
След консултация с нас по конкретния правен казус, ще ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата от наши
сътрудници и партньори,Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция, Пълна Промяна по Обстоятелствата,процедурата
по прехвърляне на фирмата отнема един час.Освобождаваме Ви от Юридическа,Финансова и Солидарна Отговорност.
Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и ние работим за намиране на ефективно и законно
решение за Вашия проблем.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
Pretor Group Investment
За контакти тел.0892918797 http://bgbusinessportal.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/100779/pokupko---prodajba-na-biznes-firmi

Покупко - Продажба На Бизнес-фирми.Прехвърляне (продажба) на търговско предприятие със
задължения и юридически проблеми.
Покупко - Продажба На Бизнес-фирми.Прехвърляне (продажба) на търговско предприятие със задължения и юридически
проблеми.
Ако Вашата фирма има каквито и да било задължения, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за
ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към доставчици и други контрагенти, ние
сме Вашето РЕШЕНИЕ.
След консултация с нас по конкретния правен казус, ще ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата от наши
сътрудници и партньори,Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция, Пълна Промяна по Обстоятелствата,процедурата
по прехвърляне на фирмата отнема един час.Освобождаваме Ви от Юридическа,Финансова и Солидарна Отговорност.
Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и ние работим за намиране на ефективно и законно
решение за Вашия проблем.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
Pretor Group Investment
За контакти тел.0892918797 http://bgbusinessportal.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/100778/pokupko---prodajba-na-biznes-firmiprehvyrlyane-prodajba-na-tyrgovsko-predpriyat

Покупко - Продажба На Бизнес-фирми
Покупко - Продажба На Бизнес-фирми.Прехвърляне (продажба) на търговско предприятие със задължения и юридически
проблеми.
Ако Вашата фирма има каквито и да било задължения, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за
ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към доставчици и други контрагенти, ние
сме Вашето РЕШЕНИЕ.
След консултация с нас по конкретния правен казус, ще ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата от наши
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сътрудници и партньори,Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция, Пълна Промяна по Обстоятелствата,процедурата
по прехвърляне на фирмата отнема един час.Освобождаваме Ви от Юридическа,Финансова и Солидарна Отговорност.
Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и ние работим за намиране на ефективно и законно
решение за Вашия проблем.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
Pretor Group Investment
За контакти тел.0892918797 http://bgbusinessportal.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/100777/pokupko---prodajba-na-biznes-firmi

Покупко - Продажба На Бизнес-фирми.Прехвърляне (продажба) на търговско предприятие със
задължения и юридически проблеми.
Покупко - Продажба На Бизнес-фирми.Прехвърляне (продажба) на търговско предприятие със задължения и юридически
проблеми.
Ако Вашата фирма има каквито и да било задължения, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за
ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към доставчици и други контрагенти, ние
сме Вашето РЕШЕНИЕ.
След консултация с нас по конкретния правен казус, ще ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата от наши
сътрудници и партньори,Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция, Пълна Промяна по Обстоятелствата,процедурата
по прехвърляне на фирмата отнема един час.Освобождаваме Ви от Юридическа,Финансова и Солидарна Отговорност.
Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и ние работим за намиране на ефективно и законно
решение за Вашия проблем.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
Pretor Group Investment
За контакти тел.0892918797 http://bgbusinessportal.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/100776/pokupko---prodajba-na-biznes-firmiprehvyrlyane-prodajba-na-tyrgovsko-predpriyat

СИГУРНА РАБОТА
Предлагаме ви сигурна работа по интернет небходимо ви е само 30 мин. на ден.Допълнете свободното си време и
увеличете доходите си.Работата е лесна и всеки може да се справи с лекота.Можете да работите от дома си или офиса
ви.В нашия сайт можете да намерите подробности как се плаща и всичко което ви интересува вищте в сайта ни
www.partybux.ovo.bg skype име- obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/100775/sigurna-rabota

НАБИРАМЕ УЧАСТНИЦИ ЗА ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТ
Разнообразете живота си ако ви е скучно и висите цял ден в нета.Спечелете допълнителни приходи като участвате в
нашият мащабен проект,където ще ви научим как да печелите приходи от интернет и ще получите пълна подкрепа по
Skype от наша страна за повече информация пишете ни на Skype име obqva10 или посетете сайта ни www.partybux.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/100774/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt

ЗАКОННА И СИГУРНА ПЕЧАЛБА ПО ИНТЕРНЕТ
Аз се занимавам с PTC вече 18 месеца и си докарвам по около 300$ на месец. Работата е лесна и дстъпна за всеки, който
има желание да се занимава както и достатъчно свободно време пред компютъра. Около 1 час на ден е напълно
достатъчен, за да взимате средната работна заплата в България. Това не са "лесни пари" както много лъжливи обяви в
интернет пространството гласят. За сметка на това обаче можем да сме убедени, че ще си получим парите на 100%.

Страница 68/125

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

31.05.2015

Няма ограничение на това колко можем да печелим, може да взимаме по 50$ на месец, може и по 500$. На запад има
хора, които правят по над 3000 само от PTC. Ако сте заинтересовани и искате повече информация прегледайте сайта
www.partybux.ovo.bg или ни пишете на Skype име obqva10 Сложил съм и ДОКАЗАТЕЛСТВА за извършените плащания
Поздрави, Галин Кръстев :)
http://obiavidnes.com/obiava/100773/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

Детективска Агенция Дискрет-За цялата страна
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/100772/detektivska-agenciya-diskret-za-cyalata-strana

Детективска Агенция АЯКС-Частен Детектив
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/100771/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv

LG Spirit H420
LG Spirit H420, бял, 4.7" (11.93 cm) IPS екран, четири-ядрен Mediatek MT6582 1.3GHz, 1GB RAM, 8GB Flash памет
(+microSD слот), 5.0 & 1.0 MPix camera, Android, 124g
http://obiavidnes.com/obiava/100770/lg-spirit-h420

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/100769/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-
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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/100768/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/100767/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Optimus L90 (D405N)
Optimus L90 (D405N), в пакет с калъф, черен, 3G, GPS, 4.7" (11.94 cm) IPS екран, четири-ядрен Cortex-A7 1.2 GHz, 1GB
RAM, 8GB Flash памет (+microSD слот), 8.0 & 0.3Mpix camera, Android, 124g
http://obiavidnes.com/obiava/100766/optimus-l90-d405n

Зарядно за телефон
Зарядно за телефон, Samsung EP-PG920I, безжично зареждане
http://obiavidnes.com/obiava/100765/zaryadno-za-telefon

Изкупуване и Прехвърляне на Фирми - ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения + Освобождаваме
от Солидарната Отговорност за 1 Час ......
ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ .......
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, 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 , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от
процедурата по прехвърлянето на фирмата !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка ... !
ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - 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 !
ЕДИНСТВЕНОТО УСЛОВИЕ за осъществяване на процедурата по прехвърлянето е Вашето дружество да няма наложен
запор на дружествени дялове - Направете справка в сайта на Търговския Регистър !
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ЗАПЛАЩАНЕТО на ПРОЦЕДУРАТА по ПРЕХВЪРЛЯНЕТО се извършва от НАСТОЯЩИЯТ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА
, която е предмет на продажба !
РЕШАВАНЕТО на НЕРЕШИМИ ЗАДАЧИ , НАМИРАНЕ на ИЗХОД от БЕЗИЗХОДНИ СИТУАЦИИ са само част от
НАШИТЕ ПРЕДИМСТВА !
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение !
Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
0884 57 80 53 - Е. САНДОВ
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/100764/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi---eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojd

Юридическо Съдействие за Прехвърляне на Фирми със Задължения - "ИЗКУПУВАНЕ" +
ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 Час
ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ .......
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, 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 , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от
процедурата по прехвърлянето на фирмата !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка ... !
ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - 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 !
ЕДИНСТВЕНОТО УСЛОВИЕ за осъществяване на процедурата по прехвърлянето е Вашето дружество да няма наложен
запор на дружествени дялове - Направете справка в сайта на Търговския Регистър !
ЗАПЛАЩАНЕТО на ПРОЦЕДУРАТА по ПРЕХВЪРЛЯНЕТО се извършва от НАСТОЯЩИЯТ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА
, която е предмет на продажба !
РЕШАВАНЕТО на НЕРЕШИМИ ЗАДАЧИ , НАМИРАНЕ на ИЗХОД от БЕЗИЗХОДНИ СИТУАЦИИ са само част от
НАШИТЕ ПРЕДИМСТВА !
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 !
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НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
0884 57 80 53 - Е. САНДОВ
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/100763/yuridichesko-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi-sys-zadyljeniya---izkupuvane--os

Покупко - Продажба на Фирми - АД, ЕАД, ООД, ЕООД със Задължения + Освобождаваме от
Солидарната Отговорност за 1 Час ......
ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ .......
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, 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 , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от
процедурата по прехвърлянето на фирмата !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка ... !
ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - 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 !
ЕДИНСТВЕНОТО УСЛОВИЕ за осъществяване на процедурата по прехвърлянето е Вашето дружество да няма наложен
запор на дружествени дялове - Направете справка в сайта на Търговския Регистър !
ЗАПЛАЩАНЕТО на ПРОЦЕДУРАТА по ПРЕХВЪРЛЯНЕТО се извършва от НАСТОЯЩИЯТ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА
, която е предмет на продажба !
РЕШАВАНЕТО на НЕРЕШИМИ ЗАДАЧИ , НАМИРАНЕ на ИЗХОД от БЕЗИЗХОДНИ СИТУАЦИИ са само част от
НАШИТЕ ПРЕДИМСТВА !
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение !
Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
0884 57 80 53 - Е. САНДОВ
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/100762/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-

10.1" (25.65 cm) Point of View Mobii WinTab1005W-232
10.1" (25.65 cm) Point of View Mobii WinTab1005W-232, 3G, четири-ядрен Intel Atom Z3735 1.33/1.83GHz, 2GB RAM, 32GB
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Flash памет (+microSD слот), Win 8.1, 650g
http://obiavidnes.com/obiava/100761/101-2565-cm-point-of-view-mobii-wintab1005w-232

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

Масажните легла "MagicPRO 2" се предлагат в следните цветове: кремав, бежов, черен, червен, кафяв, розов,червен и
лилав.
Професионална преносима кушетка за масаж "MagicPRO 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 MagicPRO :
O Дъжина: 190 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 19 см
O Тегло: 15 кг
Преносимата масажна кушетката " MagicPRO 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/100760/masajna-kushetka-magicpro-2-dvusekcionna

Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
МОДЕЛ 2015 Г С ВГРАДЕН СОФТУЕР НА БЪЛГАРСКИ
Резултатите от диагностиката излизат директно на български език
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Био скенерът изважда 39 подробни отчета (35 за мъж/35 за жена) с общо над 245 различни резултата от
диагностиката,
плюс обобщен пълен и обобщен кратък отчет на здръвословното състояние на пациента, явяващ се 40-я файл.
Квантовият Анализатор е високотехнологичено електронно устройство за преглед на здравното състояние на човешкия
организъм.
Теоретически основан върху квантовата медицина, Квантовият анализатор използва научните постижения в
електронната техника,
за отчитане и анализ на слабото магнитно поле на човешката клетка и на базата на този анализ, дава здравния статус
на организма и проблемни зони в техния най-ранен стадий.
Квантовият Анализатор интегрира в себе си медицина, био-информатика, електро инженерство и други съвременни
науки.
Чрез сензорен проводник в рамките на минута от дланта Ви ще бъдат получени повече от 240 показатели за Вашето
здраве
Квантовият метод на диагностика е комплексен, неинвазивен, практичен, лесен, бърз и ефикасен.
Цена 450 лв
0877540309
0895611643
БГ-Магазин
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/100759/kvantov-analizator---bioskener-3to-pokolenie-na-bylgarski-ezik

Ридекс Про Плюс - уред против гризачи, хлебарки
Ридекс Про Плюс - уред против гризачи, хлебарки, мравки, паяци
Отървете дома си на плъхове, мишки и хлебарки и други досадни вредители!
Както сте виждали по телевизията, просто включвате Riddex Pro Plus и уредът започва да работи веднага!
"Риддекс Про Плюс" превръща дома ви в една невидима репелент област, в която гризачите просто не може да живеят.
Използва се патентована Digital Pulse технология от Motorola с Freescale микропроцесор.Ридекс Про създава непоносима
среда за вредителите,
дори и в стените, прогонва ги далеч от дома ви. Riddex Pro Plus включва също и вградена нощна светлина и LED светлини.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/100758/rideks-pro-plyus---ured-protiv-grizachi-hlebarki

Виброплейт фитнес урeд от ново поколение
Виброплейт фитнес урeд от ново поколение
Eдин специален метод за тренировка, базиран на бързи ритмични вибрации,
предизвикващи силни мускулни контракции, водещи до бързи резултати;
квантов анализатор – високотехнологично електронно устройство за преглед на здравното състояние на
човешкия организъм; продукти от КЪЩАТА НА БИЛКИТЕ ”Sanct Bernhard”
– АЛОЕ ВЕРА чист сок или капсули, ЖЕН ШЕН, Гинко Билоба, препарати за отслабване и т.н.
За повече информация посетете ”БГ магазин”.
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Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/100757/vibropleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

Валяк за боядисване без мръсотия E-Z Paint
Валяк за боядисване без мръсотия E-Z Paint
Получавате
Валяк Easy Paint
4 Разширителни дръжки
Мерителен съд
Боядисвайте бързо и лесно БЕЗ мръсотия и бъркотия с E-Z Paint
Отново е време за ремонти, боядисване на тавани, пълнене на съдове с боя, слизане и качване по стълби- истински
кошмар, нали!
Представяме ви Easy Paint – самостоятелна система за боядисване на всички трудно достъпни места. Без мръсотия и
бъркотия!
Просто напълнете резервоара на Е-Z Paint с боя, затворете капачката и започвайте.
С едно напълване на Е-Z Paint боядисвате повече от 15 кв. м, страхотно нали?
Освен това спестявате и боя, тъй като Е-Z Paint има специална мембрана и разпределителна система,
която изпуска само необходимото количество боя.
Интернет магазини
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/100756/valyak-za-boyadisvane-bez-mrysotiya-e-z-paint

Сенник за кола за ден и нощ
С визьора шофирането е приятно и безопасно, независимо от климатичните условия!
Сенникът представлява акрилна приставка, която прикрепяте към сеника на колата си.
Той разсейва блясъка на слънчевите лъчи, а през нощта - светлината на различни светлинни източници.
Подобрява видимостта по време на дъжд, сняг или мъгла.
Вижте невероятните резултати за себе си всеки път, когато ги използвате.
Със специално покритие жълти лещи блокират сини светлинни вълни, които причиняват заслепяване и изкривяване.
Блокират 100% от UVA и UVB лъчи.
http://obiavidnes.com/obiava/100755/sennik-za-kola-za-den-i-nosht

21.5" (54.61 cm) Samsung S22D390Q
21.5" (54.61 cm) Samsung S22D390Q, AD-PLS панел, FullHD LED, 5 ms, 250 cd/m2, 5 000 000:1, HDMI
http://obiavidnes.com/obiava/100754/215-5461-cm-samsung-s22d390q

27" (68.58 cm) Samsung S27D85KTSN
27" (68.58 cm) Samsung S27D85KTSN, PLS панел, WQHD LED, 5 ms, 350 cd/m2, 5 000 000:1, Display Port, HDMI, DVI
http://obiavidnes.com/obiava/100753/27-6858-cm-samsung-s27d85ktsn

14.0" (35.56 cm) Acer TravelMate P645-SG (NX.VAGEX.011)
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14.0" (35.56 cm) Acer TravelMate P645-SG (NX.VAGEX.011), 3G, дву-ядрен Broadwell Intel Core i7-5500U 2.4/3.0GHz, Full HD
LED Display & nVidia GeForce 840M 2GB (HDMI), 8GB, 256GB SSD, 3x USB3.0, Windows 8.1 Pro, 1.52kg
http://obiavidnes.com/obiava/100752/140-3556-cm-acer-travelmate-p645-sg-nxvagex011

14.0" (35.56 cm) Acer TravelMate P645-SG (NX.VAUEX.017)
14.0" (35.56 cm) Acer TravelMate P645-SG (NX.VAUEX.017), дву-ядрен Broadwell Intel Core i7-5500U 2.4/3.0GHz, Full HD
LED Display & nVidia GeForce 840M 2GB (HDMI), 8GB, 1TB HDD & 128GB SSD , 3x USB3.0, Windows 8.1 Pro, 1.52kg
http://obiavidnes.com/obiava/100751/140-3556-cm-acer-travelmate-p645-sg-nxvauex017

15.6" (39.62 cm) Dell Inspiron 5558 (5397063715541)
15.6" (39.62 cm) Dell Inspiron 5558 (5397063715541), дву-ядрен Broadwell Intel Core i7-5500U 2.4/3.0GHz, Full HD LED
Display & nVidia, nVidia GeForce 920M 4GB (HDMI), 16GB, 2TB HDD, USB 3.0, Linux, 2kg
http://obiavidnes.com/obiava/100750/156-3962-cm-dell-inspiron-5558-5397063715541

13.3" (33.78 cm) Toshiba Kira-107
13.3" (33.78 cm) Toshiba Kira-107, дву-ядрен Broadwell Intel Core i7-5500U 2.4/3.0GHz, сензорен мулти-тъч WQHD LED
Display (HDMI), 8GB, 256GB SSD, 3x USB3.0, Windows 8.1 Pro, 1.32kg
http://obiavidnes.com/obiava/100749/133-3378-cm-toshiba-kira-107

Охлаждаща поставка за лаптоп CoolerMaster NotePal X-SLIM II
Охлаждаща поставка за лаптоп CoolerMaster NotePal X-SLIM II, за лаптопи до 15,6" (39.62 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/100748/ohlajdashta-postavka-za-laptop-coolermaster-notepal-x-slim-ii

Switch TP-Link TL-SG105E
Switch TP-Link TL-SG105E, 5Port, 1000Mbps, Smart
http://obiavidnes.com/obiava/100747/switch-tp-link-tl-sg105e

TP-Link CPE210
TP-Link CPE210, 2.4GHz 300Mbps, 9dBi, за външен монтаж
http://obiavidnes.com/obiava/100746/tp-link-cpe210

МАГНИТИ ЗА ИКОНОМИЯ НА АВТОГОРИВО POWERMAG- от 39 на 18 лв.
МАГНИТИ 2 бр. ЗА ИКОНОМИЯ НА АВТОГОРИВО POWERMAG
При намагнитване на автогоривото при автомобили от среден клас икономията е от пълното изгаряне на горивото.
Магнитите се монтират върху тръбопровода, преди карбуратора с приложените скоби..
ПРЕДИМСТВА:
- икономия на автогориво средно 10-22% в зависимост от вида и възрастта на автомобила,
брой на магнитите и др.;
- увеличаване мощността на двигателя с 8-10%;
- отстраняване нагара върху клапани, бутала, цилиндри, свещи и увеличаване срока на
- по-висока октанова експлоатация при по-ниско октаново гориво.

шофьорски навици,
експлоатация;

Икономията зависи от броя магнити. При обем на двигателя 1,2-3,0 куб.см.- от 1-2 до 4-6 чф. магнити.
ВИДЕОКЛИПОВЕ:
https://youtu.be/KXBW1U3heQw
Произход: САЩ
Производител: Китай
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СУПЕР ЦЕНА: 18 лв. за 2 бр.
ПОКУПКИ:
София, пазар Борово, павилион 12 (до супер Европа)
КОНТАКТИ:
0887/255 692
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ:
www.albo-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/100745/magniti-za-ikonomiya-na-avtogorivo--powermag--ot-39-na-18-lv

TP-Link EAP120
TP-Link EAP120, 300Mbps Wireless N Gigabit Access Point
http://obiavidnes.com/obiava/100744/tp-link-eap120

Слушалки Nokia WH-208
Слушалки Nokia WH-208, бели
http://obiavidnes.com/obiava/100743/slushalki-nokia-wh-208

Давам зъболекарски кабинет под наем в Плевен, Дружба4, оборудван,
Давам зъболекарски кабинет под наем в Плевен, Дружба4, оборудван, с разрешения, работи от 15 години, 0885544373
http://obiavidnes.com/obiava/100742/davam-zybolekarski-kabinet-pod-naem-v-pleven-drujba4-oborudvan

Давам зъболекарски кабинет под наем в Плевен, Дружба4,
Давам зъболекарски кабинет под наем в Плевен, Дружба4, оборудван, с разрешения, работи от 15 години, 0885544373
http://obiavidnes.com/obiava/100741/davam-zybolekarski-kabinet-pod-naem-v-pleven-drujba4

Слушалки Nokia WH-308
Слушалки Nokia WH-308, черни
http://obiavidnes.com/obiava/100740/slushalki-nokia-wh-308

UNIVIEW IPC2211ER3-F36
UNIVIEW IPC2211ER3-F36, мрежова камера, 1.3MP, насочена /bullet/, 30m ден/нощ
http://obiavidnes.com/obiava/100739/uniview-ipc2211er3-f36

UNIVIEW IPC221ER-DF36
UNIVIEW IPC221ER-DF36, мрежова камера, 1.3MP, bullet, ИЧ - 30 м ден/нощ
http://obiavidnes.com/obiava/100738/uniview-ipc221er-df36

Йонизатор с озонатор от ТехноМаг
Плазмен въздухочистител, комбиниран с озонатор за вода – последно поколение технология за пречистване и
стерилизиране на въздуха в помещението. Без консумативи. Плюс функция за озониране на вода и дълбоко пречистване на
хранителни продукти.Този многофункционален уред, освен за домашни условия, се препоръчва за ползване и в здравни, и
медицински заведения, биохимични лаборатории, аптеки, детски градини, училища, магазини, хотели, ресторанти и др. За
подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
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http://obiavidnes.com/obiava/100737/yonizator-s-ozonator-ot-tehnomag

Дестилатор за вода от ТехноМаг
Домашен дестилатор за вода - за ефикасно и безопасно приготвяне на качествена дестилирана вода (най-чистата вода
на планетата) за пиене, за готвене, за лечение, за битови уреди (ютии, овлажнители), за автомобилни акумулатори и
т.н. Производителност 1 л/час. С едно зареждане можете да пречистите максимално 3,5 л вода. Цена: 335 лв. с ДДС. Две
години гаранция. За подробности и поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504,
0884386878, 0896046994, 0876046994.
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
http://obiavidnes.com/obiava/100736/destilator-za-voda-ot-tehnomag

Озонатор за хладилник
Пречиства въздуха и предпазва от смесване на миризми и вмирисване на хладилника. Стерилизира и удължава в пъти
срока на съхранение на зеленчуците и плодовете. Разгражда пестицидите, убива бактериите. Заема минимално място колкото едно бурканче сладко, но прави чудеса – Вашият хладилник се превърща в нов модел „БИО”. Цена: 33,90 лв. с
ДДС. За подробности и поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/100735/ozonator-za-hladilnik

Електронни бидета
Електронно биде - роботизирана седалка за тоалетна - Може да се монтира на всяка тоалетна чиния (или моноблок) със
стандартна форма и размери. Изпълнява 15 функции (подгрява седалката и водата, подмива и ви подсушава с топъл
въздух, обезмирисява тоалетната и т.н.). С две отделни самоизмиващи подвижни прибиращи се дюзи. С
антибактериален воден филтър. Осигурява висока лична хигиена, здраве и комфорт за цялото семейство. Пести време и
тоалетна хартия, предпазва от редица заболявания. Незаменим помощник при гледане на възрастни или хора с
увреждания. Южнокорейско качество. За подробности и поръчки заповядайте онлайн или на място в магазин ТехноМаг,
или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
http://obiavidnes.com/obiava/100734/elektronni-bideta

Електронно биде
Електронно биде - роботизирана седалка за тоалетна - Може да се монтира на всяка тоалетна чиния (или моноблок) със
стандартна форма и размери. Изпълнява 15 функции (подгрява седалката и водата, подмива и ви подсушава с топъл
въздух, обезмирисява тоалетната и т.н.). С две отделни самоизмиващи подвижни прибиращи се дюзи. С
антибактериален воден филтър. Осигурява висока лична хигиена, здраве и комфорт за цялото семейство. Пести време и
тоалетна хартия, предпазва от редица заболявания. Незаменим помощник при гледане на възрастни или хора с
увреждания. Южнокорейско качество. За подробности и поръчки заповядайте онлайн или на място в магазин ТехноМаг,
или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
http://obiavidnes.com/obiava/100733/elektronno-bide

Мини звукова четка за зъби
Мини звукова четка за зъби – компактна, лека, с елегантен дизайн, удобна за носене при пътуване, осигуряваща отлично
почистване на зъби, брекети, фасети, импланти и зъбни протези. Работи по SONIC технология - чрез звукови вибрации с
нанодиамантени керамични пластини. Създаваните от тях високочестотни вибрации се наричат още звукочестотни,
защото са близки и дори надхвърлят честотата на звука. Елегантна и в различни цветове, тази звукова четка е
предназначена основно за младите дами, които държат да изглеждат перфектно по всяко време.С нея Вашите зъби ще
са винаги чисти, защото можете да я носите в бизнес или в дамска чанта навсякъде с Вас! Работи с една стандартна
батерия AАА 1,5V. Пести се време и паста за зъби, а ползването е удоволствие. Цена 16,90 лв. с ДДС. За подробности и
поръчки посетете е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/100732/mini-zvukova-chetka-za-zybi
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Звукова четка за зъби с 3 режима на работа и УВ стерилизатор
Звукова четка за зъби с 3 режима на работа и УВ стерилизатор - за идеално почистване и/или избелване на зъбите и
здравословен масаж на венците. Работи с презареждаема литиева батерия. С ултравиолетова камера за стерилизация с
цел предпазване от вируси и зарази. Звукочестотна вибрация до 33000 удара в минута. 4 резервни глави (за 4-членно
семейство или резерва). Плаката се почиства идеално, зъбите се избелват максимално, а венците се заздравяват за
броени дни. Пести се време и паста за зъби, а ползването е удоволствие. Освен зъбите, отлично почиства и брекети,
фасети, импланти и зъбни протези. Проверено! Цена 89,00 лв. с ДДС. За подробности и поръчки заповядайте онлайн или
на място в магазин ТехноМаг, или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/100731/zvukova-chetka-za-zybi-s-3-rejima-na-rabota-i-uv-sterilizator

Йонизатор, озонатор и ароматизатор – настолен уред
Йонизатор, озонатор и ароматизатор – настолен уред - най-съвременен мултифункционален настолен
въздухопречиствател. Може да произвежда отрицателни йони, да генерира озон и дифузира есенции за ароматерапия.
Уредът ефективно пречиства миризми, прах, алергени, въздушни микроби, спори на плесени, гъбички и др. Осигурява чист
и здравословен въздух, ароматизира помещението с успокояващи благоухания. С повишена ефективност, благодарение на
мини вграден вентилатор. Предпазва от зарази по въздушен път, както и от вредното действие на телевизори и
компютри. Противодейства на вредните положителни йони, излъчвани от други ел.уреди в помещението. Цена 65,00 лв. с
ДДС. За подробности и поръчки посетете е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878,
0896046994, 0876046994
http://obiavidnes.com/obiava/100730/yonizator-ozonator-i-aromatizator--nastolen-ured

Озонатор
Генератор на озон за въздух и вода за здраве у дома - Нов опростен модел с механичен таймер до 60 минути. Пречиства
вода за пиене и миене, дезинфекцира и лекува (зъби, венци, стомашно - чревни болести, кожни заболявания и всякакви
рани; за дълбоко почистване, омекотяване и предпазване от стареене на кожата). Почиства и обезпаразитява месо,
риба, плодове и зеленчуци. Предпазва от всякакви зарази, ако сте обработили хранителните продукти с озонирана вода.
Пречиства въздуха, премахва лошите миризми от риба, зеле, цигарен дим, мухъл и др. Предпазва от заразни болести,
които се разпространяват чрез въздуха. Вижте подробности и поръчайте в е - магазина ТехноМаг или на тел.
02/8298504, 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/100729/ozonator

Озонатори
Нов, суперикономичен модел, с електронен таймер, тъчскрийн дисплей и мелодична звукова индикация. Подходящ е и за
незрящи или хора с намалено зрение. 2 години гаранция. Пречиства вода за пиене и миене, дезинфекцира и лекува (зъби,
венци, стомашно - чревни болести, кожни заболявания и всякакви рани; за дълбоко почистване, омекотяване и
предпазване от стареене на кожата). Почиства и обезпаразитява месо, риба, плодове и зеленчуци. Предпазва от всякакви
зарази, ако сте обработили хранителните продукти с озонирана вода. Пречиства въздуха, премахва лошите миризми от
риба, зеле, цигарен дим, мухъл и др. Предпазва от заразни болести, които се разпространяват чрез въздуха. Вижте
подробности и поръчайте в е - магазина ТехноМаг или на тел. 02/8298504, 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/100728/ozonatori

Автоматична пила за пети, ходила и мазоли
Преносимо електрическо устройство за премахване на мазоли и удебелена кожа на краката. За придобиване на мека и
гладка кожа. Практична и лесна за употреба, тази електрическата пила е чудесен инструмент за отстраняване на
мазоли и груба кожа от ходилата и петите в домашни условия. Благодарение на нежното въртеливо движение на
специално разработените ролкови глави, само за няколко минути ходилата са отново меки и кадифено гладки. С покритие
от фини синтетични диамантени кристали. Вижте подробности и поръчайте в е - магазина ТехноМаг или на тел.
02/8298504, 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/100727/avtomatichna-pila-za-peti-hodila-i-mazoli

UNIVIEW IPC2321ER-P
UNIVIEW IPC2321ER-P, мрежова камера, 1.3MP VF, насочена /bullet/, ИЧ - 30 м
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http://obiavidnes.com/obiava/100726/uniview-ipc2321er-p

Уред против респираторни алергии
Уредът за локална фототерапия в носа за превенция и лечение с червена нискочестотна светлина с цел облекчаване
симптомите на сенна хрема и други респираторни алергии, вследствие вдишване на акари, полени, животински
косъмчета или прах. Уредът е с LCD екран, компактен, удобен и лесен за ползване, където и да се намирате.
Фототерапията включва излъчване на червена нискочестотна светлина в назалните отвори за 3-9 минути, не повече от
3 пъти на ден. Постепенно чувствителността на потребителя към алергените намалява. Два режима на работа и три
степени на интензивност, чрез които можете да настроите вашият AllergoLux: Непрекъснат и импулсен режим / Ниска,
Средна и Висока интензивност. Няма никакви странични ефекти. Уредът е напълно безвреден. Не изсушава
лигавицата.За подробности и поръчки заповядайте онлайн или на място в магазин ТехноМаг, или се обадете на
тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/100725/ured-protiv-respiratorni-alergii

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>JPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/100724/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

UNIVIEW IPC242ER5-DL
UNIVIEW IPC242ER5-DL, мрежова камера, 2MP, WDR, VF, насочена /bullet/, ИЧ - 50m, low-light
http://obiavidnes.com/obiava/100723/uniview-ipc242er5-dl

Евтина почивка във Велинград
През последното деситилетие Велинград се утвърди като една от предпочитаните дестинации за вътрешен туризъм.
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Възползвайте се от изгодните условия, които ви предлагаме – 6 стаен апартамент с големи отстъпки за
по-продължителн престой.
http://obiavidnes.com/obiava/100722/evtina-pochivka-vyv-velingrad

ИНТЕНЗИВЕН курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за възрастни
Лeтен ИНТЕНЗИВЕН курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за възрастни
- Ниво - А1/А2/В1/В2;
- Начало - 01.06.; край – 10.07;
- Дни:
понеделник/вторник/сряда/четвъртък
- Всеки ден по 3 часа;
Общо 72 часа.
БЕЗПЛАТЕН ВХОДЕН ТЕСТ: 25 и 27.05.
ЦЕНА – 400лв /БЕЗПЛАТЕН СЕРТИФИКАТ
http://obiavidnes.com/obiava/100721/intenziven-kurs-po-frenski-ezik-za-vyzrastni

ИНТЕНЗИВЕН курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за възрастни
Лeтен ИНТЕНЗИВЕН курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за възрастни
- Ниво - А1/А2/В1/В2;
- Начало - 01.06.; край – 10.07;
- Дни:
понеделник/вторник/сряда/четвъртък
- Всеки ден по 3 часа;
Общо 72 часа.
БЕЗПЛАТЕН ВХОДЕН ТЕСТ: 25 и 27.05.
ЦЕНА – 400лв /БЕЗПЛАТЕН СЕРТИФИКАТ
http://obiavidnes.com/obiava/100720/intenziven-kurs-po-angliyski-ezik-za-vyzrastni

ИНТЕНЗИВЕН курс по ИСПАНСКИ ЕЗИК за ученици
Лeтен ИНТЕНЗИВЕН курс по ИСПАНСКИ ЕЗИК за ученици
- Ниво - А1/А2/В1/В2;
- Начало - 01.07.; край – 27.07;
- Всеки ден по 4 часа;
- Общо 72 часа.
БЕЗПЛАТЕН ВХОДЕН ТЕСТ: 22 и 24.06.
ЦЕНА – 400лв /БЕЗПЛАТЕН СЕРТИФИКАТ
http://obiavidnes.com/obiava/100719/intenziven-kurs-po-ispanski-ezik-za-uchenici

ИНТЕНЗИВЕН курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за ученици
Лeтен ИНТЕНЗИВЕН курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за ученици
- Ниво - А1/А2/В1/В2;
- Начало - 01.07.; край – 27.07;
- Всеки ден по 4 часа;
- Общо 72 часа.
БЕЗПЛАТЕН ВХОДЕН ТЕСТ: 22 и 24.06.
ЦЕНА – 400лв /БЕЗПЛАТЕН СЕРТИФИКАТ
http://obiavidnes.com/obiava/100718/intenziven-kurs-po-frenski-ezik-za-uchenici

ИНТЕНЗИВЕН курс по НЕМСКИ ЕЗИК за ученици
Лeтен ИНТЕНЗИВЕН курс по НЕМСКИ ЕЗИК за ученици
- Ниво - А1/А2/В1/В2;
- Начало - 01.07.; край – 27.07;
- Всеки ден по 4 часа;
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- Общо 72 часа.
БЕЗПЛАТЕН ВХОДЕН ТЕСТ: 22 и 24.06.
ЦЕНА – 400лв /БЕЗПЛАТЕН СЕРТИФИКАТ
http://obiavidnes.com/obiava/100717/intenziven-kurs-po-nemski-ezik-za-uchenici

ИНТЕНЗИВЕН курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за ученици
Лeтен ИНТЕНЗИВЕН курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за ученици
- Ниво - А1/А2/В1/В2;
- Начало - 01.07.; край – 27.07;
- Всеки ден по 4 часа;
- Общо 72 часа.
БЕЗПЛАТЕН ВХОДЕН ТЕСТ: 22 и 24.06.
ЦЕНА – 400лв /БЕЗПЛАТЕН СЕРТИФИКАТ
http://obiavidnes.com/obiava/100716/intenziven-kurs-po-angliyski-ezik-za-uchenici

Трапезна маса Дулсинея
Божествената маса Дулсинея в състарен, античен винтидж стил колекция Каза Арт Носталгия завладява с
впечатляващи патинирани ефекти на краката и плота. Интересен е контрастът между стиловете барок и модернизъм.
Издължените Струговани крака на масата с прекрасните си обли форми омекотяват правоъгълната форма на плота от
структурирана иглолистна дървесина. Плота разкрива красотата на фладера на масивното дърво в преливащи се
сиво-бяло-кафяви гами. Омаслената автентична Повърхност на масата е патинирана по запазена технология на Каза
Арт в тристепенен наслояващ процес с байцове на водна основа и биологично чисти масла. Пасващи към масата Дулсинея
са тапицираните кресла Артур, изработени от приятна за кожата печатна дамаска от 100% памук. Като алтернатива
любителите на дървени столове могат да съчетаят столовете Артемида. Всички мебели на Каза Арт Интериор
можете да разгледате в едноименния шоурум на Каза Арт Интериор, артхотел Каза Арт – www.arthotel.bg. в Орешак, до
Троянския манастир. Поради големия интерес към мебелите от Каза Арт е желателно да направите предварителна
уговорка. Лице за контакт: Интериорен консултант Биляна Милушева - Дизайн и Продажби. Тел.: 0879 926 758 .
Понеделник - Неделя /10.00 - 20.00 часа/ Имейл: interior@casaart.bg.
http://obiavidnes.com/obiava/100715/trapezna-masa-dulsineya

Трапезна маса Дулсинея
Божествената маса Дулсинея в състарен, античен винтидж стил колекция Каза Арт Носталгия завладява с
впечатляващи патинирани ефекти на краката и плота. Интересен е контрастът между стиловете барок и модернизъм.
Издължените Струговани крака на масата с прекрасните си обли форми омекотяват правоъгълната форма на плота от
структурирана иглолистна дървесина. Плота разкрива красотата на фладера на масивното дърво в преливащи се
сиво-бяло-кафяви гами. Омаслената автентична Повърхност на масата е патинирана по запазена технология на Каза
Арт в тристепенен наслояващ процес с байцове на водна основа и биологично чисти масла. Пасващи към масата Дулсинея
са тапицираните кресла Артур, изработени от приятна за кожата печатна дамаска от 100% памук. Като алтернатива
любителите на дървени столове могат да съчетаят столовете Артемида. Всички мебели на Каза Арт Интериор
можете да разгледате в едноименния шоурум на Каза Арт Интериор, артхотел Каза Арт – www.arthotel.bg. в Орешак, до
Троянския манастир. Поради големия интерес към мебелите от Каза Арт е желателно да направите предварителна
уговорка. Лице за контакт: Интериорен консултант Биляна Милушева - Дизайн и Продажби. Тел.: 0879 926 758 .
Понеделник - Неделя /10.00 - 20.00 часа/ Имейл: interior@casaart.bg.
http://obiavidnes.com/obiava/100714/trapezna-masa-dulsineya

UNIVIEW IPC321E-DIR-F36-IN
UNIVIEW IPC321E-DIR-F36-IN, мрежова камера, 1.3MP, вандалоустойчива, фиксирана куполна, ИЧ - 30 м
http://obiavidnes.com/obiava/100713/uniview-ipc321e-dir-f36-in

3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
индустриален дизайн.
3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и индустриален дизайн.
Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел. tel.0882870171
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http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална визия
http://3dkoev-design.net46.net/
http://obiavidnes.com/obiava/100712/3d-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/100711/3d-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/100710/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

www.rabotni-drehi.com - Богата гама от артикули
Обувките модел "LUSUM TRAINER" S1P HRO - половинки, са предназначени за работа. Изработени са от телешки велур,
а ходилото е каучуково с маслоустойчиви и противохлъзгащи свойства. Модерните защитни обувки са с контрастно
черно-жълто оцветяване и топлоустойчива подметка от гума. Обувките са с вградено стоманено бомбе, което
предпазва пръстите ви при удар до 200 J, а ходилото съдържа стоманена пластина против пробождане. Тези обувки са
елегантни, изключително надеждни и стилни. Обувките са изработени по международен стандарт EN ISO 20345:2011.
Подходящи са за работещите в леката промишленост.
Размери: 36-48
Цвят: черен
http://obiavidnes.com/obiava/100709/wwwrabotni-drehicom---bogata-gama-ot-artikuli

UNIVIEW IPC322E-IR-F60-IN
UNIVIEW IPC322E-IR-F60-IN, мрежова камера, 2MP, вандалоустойчива, фиксирана куполна, ИЧ - 30 м
http://obiavidnes.com/obiava/100708/uniview-ipc322e-ir-f60-in

www.rabotni-drehi.com - Онлайн магазин за работни дрехи
MACJUMP S3
Работни обувки от естествена кожа, която не пропуска вода. Подплатата е антиалергичнна, абсорбираща потта.
Стелката е подвижна, анатомична, абсорбираща влагата. С композитно бомбе и неметална PERFOSAFE пластина.
Обувките са с модерен дизайн, здрави и удобни.
Размер: 36-48
http://obiavidnes.com/obiava/100707/wwwrabotni-drehicom---onlayn-magazin-za-rabotni-drehi

Онлайн магазин за работни дрехи www.rabotni-drehi.com
Работно яке STANMORE, със светлоотразителни елементи, изработено от 100% памук, 275 g/m2. Защитава от
замърсявания и механични опасности. Якето е с два горни джоба с капаци и два долни странични, закопчаване с цип,
покрит с пластрон.
Размер: M- XXXL
Код: 1412234
http://obiavidnes.com/obiava/100706/onlayn-magazin-za-rabotni-drehi-wwwrabotni-drehicom
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Български език за чужденци – корпоративно обучение
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ:
Тел: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа Абилити организира
чуждоезиково обучение по :
Български език за чужденци
гарантиращо бързо и качествено овладяване на езика .
- индивидуално и групово обучение по български език за чужденци с работни езици :
- английски
-френски
-немски
- руски
- сръбски
- хърватски
- словенски
Обучението обхваща всички нива – от начално (А1) до експертно( С2) .
В учебния процес вие не само ще учите български , но и ще се запознаете с бита и обичаите , особеностите и
народопсихологията на българите . Ще придобиете представа за общественото , културното , икономическото и
историческото развитие на България – всичко това е с цел да се постигне максимален комфорт за по- добра и бърза
адаптация в новата чуждо езикова среда .
Школа Абилити предлага собствена учебна система . Методиката , която предлагаме е актуална и съвременна . Тя е
базирана на комуникативния подход и логическото усвояване на необходимия лексикално – граматически и фонетичен
материал . На курсистите се предоставя комплексно :
• Грамматика
• Фонетика
• Разговор
• Четене
• Слушане
.
Школа Абилити предлага няколко програми за изучаване на български език от чужденци .
• общ курс по български
• бизнес курс
• разговорен курс за усъвършенстване на езиковите умения .
При завършване на всяко ниво , се издава удостоверение , в което са посочени броят часове и нивото на езикова
компетентност на всеки курсист .
Всички учебни материали са включени в цената .
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
*Забележка: Предлагаме езиково обучение и по английски ,немски , френски , руски , сръбски , хърватски , словенски ,.
*Забележка: Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
- Индивидуално обучение в офиса,
- Фирмено обучение във Вашия офис.
- Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ:
Тел: 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
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http://obiavidnes.com/obiava/100705/bylgarski-ezik-za-chujdenci--korporativno-obuchenie

Френски език първо ниво- за начинаещи
За повече информация:
GSM 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа АБИЛИТИ организира обучение по Френски език първо ниво- за начинаещи индивидуално и в малки групи..
График на занятията : стобразно времето ба курсистите
В учебния план са включени аудио и видео уроци.
Продължителност :30 учебни часа – два месеца
Цена 210 лева В посоченага цена за курса са включени учебните материали .
Учебна система – Campus 1
Предлагаме работа в малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
Възможност за разсрочено плащане и различни видове отстъпки.
За повече информация:
GSM 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/100704/frenski-ezik-pyrvo-nivo--za-nachinaeshti

Английски език - корпоративно обучение
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ:
Тел: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа Абилити организира
чуждоезиково обучение по :
Английски
гарантиращо бързо и качествено овладяване чуждия език .
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
обучението обхваща :
- всички нива – общ английски от Elementary до Advanced по 50 учебни часа за всяко ниво .
Занятията се провеждат два пъти седмично по два или три учебни часа , в зависимост от създадения учебен план-график
.
- Бизнес английски - всички нива - по 50 учебни часа за всяко ниво
- Разговорни езикови курсове за поддържане на постигнатата езикова компетентност.
Подготовка за изпити IELTS , TOEFL ,FCE
*Забележка: Предлагаме езиково обучение и по немски , френски , руски , сръбски , хърватски , словенски , български език
за чужденци .
*Забележка: Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
Предлагаме и пакетна цена за корпоративни клиенти , в която влиза цената на учебните материали .
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След завършване на ниво, курсистите полагат тест и получават сертификат .
Индивидуално обучение в офиса,
Фирмено обучение във Вашия офис.
Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ:
Тел: 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/100703/angliyski-ezik----korporativno-obuchenie

UNIVIEW IPC3612ER3-F60
UNIVIEW IPC3612ER3-F60, мрежова камера, 2MP, куполна, 30m ден/нощ
http://obiavidnes.com/obiava/100702/uniview-ipc3612er3-f60

Изкупуване и Прехвърляне на Фирми - ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения + Освобождаваме
от Солидарната Отговорност за 1 Час ......
ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ .......
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, 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 , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от
процедурата по прехвърлянето на фирмата !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка ... !
ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - 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 !
ЕДИНСТВЕНОТО УСЛОВИЕ за осъществяване на процедурата по прехвърлянето е Вашето дружество да няма наложен
запор на дружествени дялове - Направете справка в сайта на Търговския Регистър !
ЗАПЛАЩАНЕТО на ПРОЦЕДУРАТА по ПРЕХВЪРЛЯНЕТО се извършва от НАСТОЯЩИЯТ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА
, която е предмет на продажба !
РЕШАВАНЕТО на НЕРЕШИМИ ЗАДАЧИ , НАМИРАНЕ на ИЗХОД от БЕЗИЗХОДНИ СИТУАЦИИ са само част от
НАШИТЕ ПРЕДИМСТВА !
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение !
Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
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0884 57 80 53 - Е. САНДОВ
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/100701/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi---eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojd

Юридическо Съдействие за Прехвърляне на Фирми със Задължения - "ИЗКУПУВАНЕ" +
ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 Час
ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ .......
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, 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 , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от
процедурата по прехвърлянето на фирмата !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка ... !
ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - 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 !
ЕДИНСТВЕНОТО УСЛОВИЕ за осъществяване на процедурата по прехвърлянето е Вашето дружество да няма наложен
запор на дружествени дялове - Направете справка в сайта на Търговския Регистър !
ЗАПЛАЩАНЕТО на ПРОЦЕДУРАТА по ПРЕХВЪРЛЯНЕТО се извършва от НАСТОЯЩИЯТ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА
, която е предмет на продажба !
РЕШАВАНЕТО на НЕРЕШИМИ ЗАДАЧИ , НАМИРАНЕ на ИЗХОД от БЕЗИЗХОДНИ СИТУАЦИИ са само част от
НАШИТЕ ПРЕДИМСТВА !
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение !
Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
0884 57 80 53 - Е. САНДОВ
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/100700/yuridichesko-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi-sys-zadyljeniya---izkupuvane--os

Покупко - Продажба на Фирми - АД, ЕАД, ООД, ЕООД със Задължения + Освобождаваме от
Солидарната Отговорност за 1 Час ......
ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ .......
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Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, 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 , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от
процедурата по прехвърлянето на фирмата !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка ... !
ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - 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 !
ЕДИНСТВЕНОТО УСЛОВИЕ за осъществяване на процедурата по прехвърлянето е Вашето дружество да няма наложен
запор на дружествени дялове - Направете справка в сайта на Търговския Регистър !
ЗАПЛАЩАНЕТО на ПРОЦЕДУРАТА по ПРЕХВЪРЛЯНЕТО се извършва от НАСТОЯЩИЯТ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА
, която е предмет на продажба !
РЕШАВАНЕТО на НЕРЕШИМИ ЗАДАЧИ , НАМИРАНЕ на ИЗХОД от БЕЗИЗХОДНИ СИТУАЦИИ са само част от
НАШИТЕ ПРЕДИМСТВА !
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение !
Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
0884 57 80 53 - Е. САНДОВ
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/100699/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-

Професионално видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и
,абитуриентски баловe 3DKoev-HD-Studio I-Pro
Професионално 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/100698/profesionalno-videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojd

Професионално видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и
,абитуриентски баловe 3DKoev-HD-Studio I-Pro
Професионално 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/100697/profesionalno-videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojd
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Професионално видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и
,абитуриентски баловe 3DKoev-HD-Studio I-Pro
Професионално 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/100696/profesionalno-videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojd

Професионално видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и
,абитуриентски баловe 3DKoev-HD-Studio I-Pro
Професионално 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/100695/profesionalno-videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojd

UNIVIEW IPC642E-X22-IN
UNIVIEW IPC642E-X22-IN, мрежова камера, 2MP, 22x, моторизирана куполна,
http://obiavidnes.com/obiava/100694/uniview-ipc642e-x22-in

Директен вносител- най-добрите врати, на най-добри цени!
Страхотни цени на интериорни врати в Пловдив!
Заповядайте в нашия шоурум на адрес пл. "Антон Чехов" 5 (до моста на Герджика)!
Предлагаме разнообразие от модели и цветове!Нови модели блиндирани врати!
телефони за контакт:
032207039
0899691016
http://www.vrati-plovdiv.com/?cat=6
http://obiavidnes.com/obiava/100693/direkten-vnositel--nay-dobrite-vrati-na-nay-dobri-ceni

Инкубатори-Избери Българското
Избери качество а не цена !!!Виж преди да платиш !!! Инкубатори напълно автоматични тип люлка с вместимост на
люлката от : 18яйца, 35, 55, 75, 100, 150, 175 и 200броя яйца. 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.
www. maksmoris. alle. bg
http://obiavidnes.com/obiava/100692/inkubatori-izberi-bylgarskoto

Детективска Агенция Дискрет-За цялата страна
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/100691/detektivska-agenciya-diskret-za-cyalata-strana
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Детективска Агенция АЯКС-Частен Детектив
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/100690/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv

55" (139.7 cm) Samsung UE55JU6400W
55" (139.7 cm) Samsung UE55JU6400W, UHD 4K Flat Smart TV, DVB-TC (T2 Ready), Wi-Fi, LAN, HDMI, USB
http://obiavidnes.com/obiava/100689/55-1397-cm-samsung-ue55ju6400w

Lenovo A5000 (P0SE000DRO)
Lenovo A5000 (P0SE000DRO), черен, поддържа 2 sim карти, 5" (12.7 cm), четири-ядрен MT6582 1,3 GHz, 1GB RAM, 8GB
Flash памет (+microSD слот), 8.0 & 2.0 MPix camera, Android, 160g
http://obiavidnes.com/obiava/100688/lenovo-a5000-p0se000dro

Керамичен нож и керамична белачка
Керамичен нож и керамична белачка
Керамичен нож Йоши Блейд - най-добрият керамичен нож в света с гарантирано трайна острота!
Керамичен нож Йоши Блейд е направен от циркониев оксид и има твърдост близка до тази на диамант!
Керамичен нож Дори след дълга употреба този нож остава също толкова остър, колкото е бил и в деня, когато сте го
разопаковали!
Получавате още:
Специален предпазител за безопасно съхранение;
ПОДАРЪК - керамична белачка за плодове и зеленчуци.

С Йоши Блейд се реже лесно и прецизно! Острието на Йоши Блейд не ръждясва и не корозира!
Остро е като бръснач и се изтъпява до 10 пъти по-бавно от стомана. Винаги е като ново и
запазва безупречен вид!
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/100687/keramichen-noj-i-keramichna-belachka

Найсер Дайсер Кухненско ренде - помощник на всяка домакиня
Найсер Дайсер Кухненско ренде - помощник на всяка домакиня
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Имате желание да зарадвате съпругата си?
Ето имате шанс като закупите от нашият артикул -кухненско ренде.
Какви са преимуществата на кухненското ренде Найсер Дайсер Плюс?
С Найсер Дайсер работите без сълзи, без дразнене и миризми
Nicer Dicer Plus реже лесно, бързо и без усилия
Изпитвате задоволство от резултатите при всяко ползване на кухненското ренде.
Найсер Дайсер предпазва ръцете от порязване.
Безопасен за деца
Лесно режете всякакви видове плодове и зеленчуци с различни по големина форми.
Бързо и лесно нарязвате ситно зеленчуци, плодове, месо, сирене,.Може да се мие в миялна машина.Цена 59лв
1 Лесен и удобен за употреба от цялото семейство
2 Реже лесно, бързо и без усилия
3 Безопасен за деца
4 Предпазва ръцете от порязване
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/100686/nayser-dayser-kuhnensko-rende---pomoshtnik-na-vsyaka-domakinya

Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
МОДЕЛ 2015 Г С ВГРАДЕН СОФТУЕР НА БЪЛГАРСКИ
Резултатите от диагностиката излизат директно на български език
Био скенерът изважда 39 подробни отчета (35 за мъж/35 за жена) с общо над 245 различни резултата от
диагностиката,
плюс обобщен пълен и обобщен кратък отчет на здръвословното състояние на пациента, явяващ се 40-я файл.
Квантовият Анализатор е високотехнологичено електронно устройство за преглед на здравното състояние на човешкия
организъм.
Теоретически основан върху квантовата медицина, Квантовият анализатор използва научните постижения в
електронната техника,
за отчитане и анализ на слабото магнитно поле на човешката клетка и на базата на този анализ, дава здравния статус
на организма и проблемни зони в техния най-ранен стадий.
Квантовият Анализатор интегрира в себе си медицина, био-информатика, електро инженерство и други съвременни
науки.
Чрез сензорен проводник в рамките на минута от дланта Ви ще бъдат получени повече от 240 показатели за Вашето
здраве
Квантовият метод на диагностика е комплексен, неинвазивен, практичен, лесен, бърз и ефикасен.
Цена 450 лв
0877540309
0895611643
БГ-Магазин

Страница 91/125

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

31.05.2015

http://obiavidnes.com/obiava/100685/kvantov-analizator---bioskener-3to-pokolenie-na-bylgarski-ezik

Масажна-масажираща седалка
Масажна-масажираща седалка
Масажиращата седалка осигурява успокояващ и тонизиращ масаж на гърба,
кръста и бедрата, премахва болките в мускулите чрез китайските методи "Шиатсу масаж"
за разлика от традиционните вибрации, използвани при другите подобни масажори.
Масажорът е уникален със своята масажираща глава, която се движи под повърхността на седалката
и осъществява масаж имитиращ натиска на палците, който е основен похват при масажа "Шиатсу".
Неповторимо е усещането, създадено от механичното движение по предварително зададена траектория
на масажиращата глава. Предлагат се различни степени на интензивност за различните области на тялото: долната
част на бедрата,
кръста и гърба. Масажиращата седалка е единствения продукт на българския пазар,
създаден и използван в Северна Америка за рехабилитация на хора с проблеми в
опорнодвигателния апарат. Масажорът се захранва от електрическата мрежа,
но може да се използва и в автомобил, като захранването се извършва от гнездото на запалката.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/100684/masajna-masajirashta-sedalka

Детоксикатор
ДЕТОКСИКАТОР
Детоксикатор-моделът е с инфрачервен колан за подгряване, 5 режима на работа при йонна детоксикация.
Голям LCD дисплей, показващ режима и параметрите на работа. Алуминиев куфар Цена 265лв
ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ СЕГА !
КУПУВАЙКИ ДЕТОКСИКАТОР "ST-901C+" за 350.00 лв., Вие получавате като БОНУС : .
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ВТОРИ ЕЛЕКТРОД / 30 лв/ + 1 чифт ЕЛЕКТРОИМПУЛСНИ МАСАЖНИ ДЖАПАНКИ / 40лв./ +
АЛУМИНИЕВ, ЗАКЛЮЧВАЩ СЕ КУФАР / 36лв./ !
ДЕТОКСИКАТОР -265лв, за едновременна работа с двама пациенти, цена 350 лв.;
Идеални за СПА, физиотерапевтични и рехабилитационни центрове!
** ДЕТОКСИКАТОРИ за пречистване на тялото; извличане на токсини, шлаки и вредни вещества от тялото чрез «водна
детоксикация»; спомага за: активност на мозъка; качествен сън; нормализиране на кръвното; пречистване на черния и
белите дробове и бъбреците и др.,
** АПАРАТУРА за ОТСЛАБВАНЕ и ДЕТОКСИКАЦИЯ (5 уреда в един); комплексно решение на телесните проблеми:
наднормено тегло, забавена обмяна на веществата, цена: 480 лв !
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
http://obiavidnes.com/obiava/100683/detoksikator

Терапевтичен апарат за повлияване на дископатии
Терапевтичен апарат за повлияване на дископатии
Терапевтичен апарат за физиотерапевтично лечение на болки в гърба, дискова херния
ДИСКОПАТИЯ , ошипяване на гръбнака, деформации на гръбначните дискове, дископатии !!!
Уред за терапия на кръста и гръбначния стълб .
АШИ ЕЛЕКТРОДИ
ИНФРАЧЕРВЕНА ТЕРАПИЯ
МАГНИТНА ТЕРАПИЯ
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ТОПЛИННА АКУПУНКТУРНА ТЕРАПИЯ
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/100682/terapevtichen-aparat-za-povliyavane-na-diskopatii

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

Масажните легла "MagicPRO 2" се предлагат в следните цветове: кремав, бежов, черен, червен, кафяв, розов,червен и
лилав.
Професионална преносима кушетка за масаж "MagicPRO 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 MagicPRO :
O Дъжина: 190 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 19 см
O Тегло: 15 кг
Преносимата масажна кушетката " MagicPRO 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.
http://obiavidnes.com/obiava/100681/masajna-kushetka-magicpro-2

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

Апаратът за лимфодренаж има четири работни режима на работа и три степени на натиск – нисък среден и висок.
Четирите работни програми на апарата за пресотерапия са следните:
Програма 1 – Oтслабване 1
Програма 2 - Oтслабване 2
Програма 3 - Лимфодренаж
Програма 4 - Ръчен режим
Пресотерапията е детоксикираща процедура, която чрез лимфен дренаж помага на тялото да се освободи от
подкожните токсини и мазнини. Лимфодренажният масаж стимулира метаболизма на кожните клетки; подобрява
циркулацията на кръвта; подобрява лимфопотока; спомага за изхвърлянето на излишните течности; редуцира
подкожните мазнини и се бори успешно с целулита.
Костюмът на лимфодренажния апарат е с шест въздушни възглавници, които упражняват цикличен натиск или на
цялото тяло, или на избрани части от тялото.
Апарат за пресотерапия:
1. Извършва високотехнологичен ефективен лимфен дренаж.
2. Осигурява надеждна борба с целулита.
3. Подпомага отслабването и детоксикацията; оформяне и профилиране на тялото.
4. Редуцира отоци, намалява болката и създава комфорт;
5. Придава по-добра форма на краката, корема и ръцете, като същевременно се подобрява и тонусът на кожата.
Лимфопресата може да се ползва и просто за приятен релаксиращ масаж.
http://obiavidnes.com/obiava/100680/limfopresa---aparat-za-presoterapiya

Селфи стик -Удължител за селфи
Селфи стик -Удължител за селфи -Селфи монопод със вграден Блутут
Новият монопод с вграден Bluetooth бутон за по-лесно и удобно снимане
Mono Pod поставка и удължител за телефон, фотоапарат или камера за лесни и винаги перфектни портретни снимки.
Съвместимост с Apple Iphone и Android от 3.0 нагоре.
500 г. максимална маса на прикаченото устройство.
Дължина от 20 см. до 97 см. Обща дължина с дръжката и стойката 110 см.
Капацитет на батерията: 45mAh.
Зареждане напрежение: DC 5V.
Време за зареждане: 1 час.
Време на готовност: 100 часа.
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http://obiavidnes.com/obiava/100679/selfi-stik--udyljitel-za-selfi

Уред за почистване на уши Earcleaner Wax Vac
Уред за почистване на уши Earcleaner Wax Vac
Уникално изобретение - уред, който засмуква нечистотиите и водата от ухото. Напълно безопасно, нежно и ефективно!
Почистването с тампони не е надежден подход, всички знаем това...Време е да смените подхода...Време е за WaxVac.

Постоянно слушаме как не трябва да употребяваме памучни тампони за почистване на уши.
А как тогава се очаква от нас да ги поддържаме чисти и в добро здраве?
На помощ ни идва едно страхотно изобретение, създадено точно за целта!
WaxVac е удобно малко устройство, което нежно изпомпва ушната кал, вода и всякакви други отпадъци от ухото.
Засмукващата сила на WaxVac
тъпанчетата.

е премерена така, че да си свърши перфектно работата без да застрашава

WaxVac е Безжичен, снабден с LED светлина в единия край.
Комплектът WaxVac влючва устройсто,четка за почистване и 4 меки силиконови апликатора,
специално създадени за да предпазват ухото от нараняване по време на манипулацията.
Интернет магазини
http://obiavidnes.com/obiava/100678/ured-za-pochistvane-na-ushi-earcleaner-wax-vac

ВОДОНАГРЯВАЩА СМЕСИТЕЛНА БАТЕРИЯ
ВОДОНАГРЯВАЩА СМЕСИТЕЛНА БАТЕРИЯ
Проточни електрически смесителни батерии - това са водонагреватели с мигновено действие,
загряващи протичащата вода до 30-60 градуса в рамките от 3 до 5 секунди.
Водонагряващите смесителни батерии са високоефективни малогабаритни уреди,
които осигуряват топла вода за битови нужди с желаната от потребителя температура.
Те заместват напълно акумулиращите водонагреватели, които са с голям водосъдържател
за съхранение на предварително затоплената вода и големи размери.
Проточните бойлери, вградени в смесителни батерии са подходящи както за дома,
офиса, заведението, двора, лятната градина, така и за всяко друго място,
до което има осигурен достъп на студена вода и ел. захранване.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/100677/vodonagryavashta-smesitelna-bateriya

Lenovo A5000 (P0SE0012RO)
Lenovo A5000 (P0SE0012RO), поддържа 2 sim карти, 5" (12.7 cm), четири-ядрен MT6582 1,3 GHz, 1GB RAM, 8GB Flash
памет (+microSD слот), 8.0 & 2.0 MPix camera, Android, 160g
http://obiavidnes.com/obiava/100676/lenovo-a5000-p0se0012ro

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
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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/100675/30-50-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/100674/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/100673/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Lenovo S60 (P0SG000GRO)
Lenovo S60 (P0SG000GRO), тъмно сив, поддържа 2 sim карти, 5" (12.7 cm), четири-ядрен MSM8916 1.2GHz, 2GB RAM,
8GB Flash памет (+microSD слот), 13.0 & 5.0 MPix camera, Android, 128g
http://obiavidnes.com/obiava/100672/lenovo-s60-p0sg000gro

Canon Digital IXUS 160
Canon Digital IXUS 160, черен, 20Mpix, 8x Optical Zoom, 2.7" (6.85cm) LCD Display, USB, SDXC слот
http://obiavidnes.com/obiava/100599/canon-digital-ixus-160

Canon IXUS 160 (сребрист) в комплект с карта Toshiba SDHC 8GB
Canon IXUS 160 (сребрист) в комплект с карта Toshiba SDHC 8GB, 20.5Mpix, 8x Optical Zoom, 2.7"(6.85cm) LCD Display,
mini USB, SDXC слот, Li-Ion батерия
http://obiavidnes.com/obiava/100598/canon-ixus-160-srebrist-v-komplekt-s-karta-toshiba-sdhc-8gb

Canon IXUS 160 (червен) в комплект с карта Toshiba SDHC 8GB
Canon IXUS 160 (червен) в комплект с карта Toshiba SDHC 8GB, 20.5Mpix, 8x Optical Zoom, 2.7"(6.85cm) LCD Display, mini
USB, SDXC слот, Li-Ion батерия
http://obiavidnes.com/obiava/100597/canon-ixus-160-cherven-v-komplekt-s-karta-toshiba-sdhc-8gb

Canon IXUS 160 (черен) в комплект с карта Toshiba SDHC 8GB
Canon IXUS 160 (черен) в комплект с карта Toshiba SDHC 8GB, 20.5Mpix, 8x Optical Zoom, 2.7"(6.85cm) LCD Display, mini
USB, SDXC слот, Li-Ion батерия
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http://obiavidnes.com/obiava/100596/canon-ixus-160-cheren-v-komplekt-s-karta-toshiba-sdhc-8gb

Canon LEGRIA HF R606
Canon LEGRIA HF R606, бял, 2,07Mpix ,3.0" (7.62cm), 32x Optical Zoom, 2ch Dolby Digital звук, SDXC слот
http://obiavidnes.com/obiava/100595/canon-legria-hf-r606

Canon LEGRIA HF R606
Canon LEGRIA HF R606, черен, 2,07Mpix ,3.0" (7.62cm), 32x Optical Zoom, 2ch Dolby Digital звук, SDXC слот
http://obiavidnes.com/obiava/100594/canon-legria-hf-r606

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/100671/detektivska-agenciya-hameleon-garantirana-anonimnost-korektnost-profesionali

Canon PowerShot SX410 IS (черен)
Canon PowerShot SX410 IS (черен), 20.5Mpix, 40x Optical Zoom, 3.0"(7.62cm) LCD Display, SDXC слот, USB
http://obiavidnes.com/obiava/100593/canon-powershot-sx410-is-cheren

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/100670/detektivska-agenciya-avalon--24ch-diskretni-detektivski-uslugi
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Бетон - Хидробетон
Производство и доставка на бетон и хидробетон, от най-висок клас, за наливане на плочи, колони и трегери. Полагане на
бетонови разтвори, на строежи и обекти със собствени бетон помпи и миксери. Нашите производствени бази, са
разположени в четирите краища на столицата и обслужват всички райони на град София и околностите.
http://obiavidnes.com/obiava/100669/beton---hidrobeton

Canon PowerShot SX60 HS
Canon PowerShot SX60 HS, черен, 16.1Мpix, 65x Optical Zoom, 3.0" (7.62cm) LCD Display, mini HDMI, Wi-Fi, USB
http://obiavidnes.com/obiava/100591/canon-powershot-sx60-hs

Panasonic LUMIX G6 (черен)
Panasonic LUMIX G6 (черен), 18.31Mpix, 4x Digital Zoom (LUMIX G VARIO 14-42mm), 3.0"(7.62cm) LCD Display, mini HDMI,
USB, SDXC слот, Li-Ion батерия
http://obiavidnes.com/obiava/100590/panasonic-lumix-g6-cheren

Pretor Group Investment-Купуваме АД ЕАД ООД ЕАД
Pretor Group Investment-Купуваме АД ЕАД ООД ЕАД с финансови юридически проблеми на изключително атрактивни цени.
Ако Вашата фирма има каквито и да било задължения, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за
ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към доставчици и други контрагенти, ние
сме Вашето РЕШЕНИЕ.
След консултация с нас по конкретния правен казус, ще ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата от наши
сътрудници и партньори,Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция, Пълна Промяна по Обстоятелствата,процедурата
по прехвърляне на фирмата отнема един час.Освобождаваме Ви от Юридическа,Финансова и Солидарна Отговорност.
Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и ние работим за намиране на ефективно и законно
решение за Вашия проблем.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
Pretor Group Investment
За контакти от цялата страна на тел.0892918797
http://obiavidnes.com/obiava/100668/pretor-group-investment-kupuvame-ad-ead-ood-ead

Pretor Group Investment-Купуваме АД ЕАД ООД ЕАД с финансови юридически проблеми на
изключително атрактивни цени.
Pretor Group Investment-Купуваме АД ЕАД ООД ЕАД с финансови юридически проблеми на изключително атрактивни цени.
Ако Вашата фирма има каквито и да било задължения, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за
ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към доставчици и други контрагенти, ние
сме Вашето РЕШЕНИЕ.
След консултация с нас по конкретния правен казус, ще ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата от наши
сътрудници и партньори,Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция, Пълна Промяна по Обстоятелствата,процедурата
по прехвърляне на фирмата отнема един час.Освобождаваме Ви от Юридическа,Финансова и Солидарна Отговорност.
Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и ние работим за намиране на ефективно и законно
решение за Вашия проблем.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
Pretor Group Investment

Страница 98/125

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

31.05.2015

За контакти от цялата страна на тел.0892918797
http://obiavidnes.com/obiava/100667/pretor-group-investment-kupuvame-ad-ead-ood-ead-s-finansovi-yuridicheski-problemi-

Olympus SH-60 (сребрист) в комплект с калъф Olympus TRHC-120 Traveller hard case
Olympus SH-60 (сребрист) в комплект с калъф Olympus TRHC-120 Traveller hard case, 16Mpix, 24x Optical Zoom,
3.0"(7.62cm) LCD Display, HDMI, USB, SDXC слот
http://obiavidnes.com/obiava/100584/olympus-sh-60-srebrist-v-komplekt-s-kalyf-olympus-trhc-120-traveller-hard-case

Елегантни дамски часовници
В нашия магазин може да намерите различни видове часовници – спортни, спортно елегантни, ежедневни, класически и
официални.
B зaвиcимocт oт cъoтвeтния пoвoд, cтил и индивидyaлнocт, може да изберете пoдxoдящaтa фopмa, мoдeл, цвят,
материал и производител,
кoитo дa бъдaт пepфeктния зaвъpшeк нa цялocтнoтo мy излъчвaнe. телфон за връзка 0888873880 http://shoppy.click/
http://obiavidnes.com/obiava/100666/elegantni-damski-chasovnici

Olympus SH-60 (черен) в комплект с калъф Olympus TRHC-120 Traveller hard case
Olympus SH-60 (черен) в комплект с калъф Olympus TRHC-120 Traveller hard case, 16Mpix, 24x Optical Zoom, 3.0"(7.62cm)
LCD Display, HDMI, USB, SDXC слот
http://obiavidnes.com/obiava/100582/olympus-sh-60-cheren-v-komplekt-s-kalyf-olympus-trhc-120-traveller-hard-case

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.
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/100665/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-foks-sofiya-plovdiv-burgas

Panasonic LUMIX LX7 (черен)
Panasonic LUMIX LX7 (черен), 10.1Mpix, 3.8X Optical Zoom (LEICA DC VARIO-SUMMILUX), 3.0"(7.62cm) LCD Display, mini
HDMI, USB, SDXC слот, Li-Ion батерия
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http://obiavidnes.com/obiava/100579/panasonic-lumix-lx7-cheren

Бебефон HAMA Baby Control BM150
Бебефон HAMA Baby Control BM150, 2.4Ghz, до 300м, 5 мелодии, с екран
http://obiavidnes.com/obiava/100578/bebefon-hama-baby-control-bm150

Fujitsu RFID Смарт карт безжичен четец USB SCL011
Fujitsu RFID Смарт карт безжичен четец USB SCL011
http://obiavidnes.com/obiava/100577/fujitsu-rfid-smart-kart-bezjichen-chetec-usb-scl011

Курс по немски език. Всички нива. Качество на цени от 210лв./100 уч.ч!
Когато става въпрос за курс по език септември ние от www.ezikovikursove.eu можем да ви помогнем! Предлагаме ви
обучение с ваучер на много добри цени само в нашият езиков център София!
http://obiavidnes.com/obiava/100664/kurs-po-nemski-ezik-vsichki-niva-kachestvo-na-ceni-ot-210lv100-uchch

Sony VG-AHD
Sony VG-AHD, 1.3Mpx, обектив 2.8-12mm, IR
http://obiavidnes.com/obiava/100576/sony-vg-ahd

Корпоративно обучение по английски ,български , немски , руски
За повече информация :.
Офис: София , кв. Иван Вазов , ул .Михаил Буботинов 32 , бл. 5 вх В, ет. 1
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
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/100663/korporativno-obuchenie-po-angliyski-bylgarski--nemski--ruski
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Болгарский язык для иностранцев
За повече информация :.
Офис: София , кв. Иван Вазов , ул .Михаил Буботинов 32 , бл. 5 вх В, ет. 1
Телефон за контакти :0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://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/100662/bolgarskiy-yazk-dlya-inostrancev

Английски, немски , френски , руски- групово и индивидуално
За повече информация :.
Офис: София , кв. Иван Вазов , ул .Михаил Буботинов 32 , бл. 5 вх В, ет. 1
Телефон за контакти :0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
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/
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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/100661/angliyski-nemski--frenski--ruski--grupovo-i-individualno

Частен Детектив - 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/100660/chasten-detektiv---detektivska-agenciya-inkognito

Sony VG-AHD CIR40M-V
Sony VG-AHD CIR40M-V, влагоустойчива, 1.3Mpx, обектив 2.8-12mm, IR

Страница 102/125

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

31.05.2015

http://obiavidnes.com/obiava/100575/sony-vg-ahd-cir40m-v

Продавам плафониери със сензор СТЪКЛО+МЕТАЛНА ОСНОВА,360°,E27
Осветително тяло-плафониера
Ф30см
с вграден сензор 360
Цвят:бял
Материал:метал-стъкло опал
Напрежение:220-240V,50-60Hz
Крушки:Е27 max50W, не са включени в комплекта
Подробно описание ,отстъпки и поръчки на:
http://acdc-store.com/
Цена 19.88лв
В магазина можете да намерите богато разнообразие от ел.оборудване,осветителни тела,
енергоспестяващи,луминесцентни, лед и метал халогенни лампи!
http://obiavidnes.com/obiava/100659/prodavam-plafonieri-sys-senzor-styklometalna-osnova360e27

Продавам плафониери със сензор СТЪКЛО+МЕТАЛНА ОСНОВА,360°,E27
Осветително тяло-плафониера
Ф30см
с вграден сензор 360
Цвят:бял
Материал:метал-стъкло опал
Напрежение:220-240V,50-60Hz
Крушки:Е27 max50W, не са включени в комплекта
Подробно описание ,отстъпки и поръчки на:
http://acdc-store.com/
Цена 19.88лв
В магазина можете да намерите богато разнообразие от ел.оборудване,осветителни тела,
енергоспестяващи,луминесцентни, лед и метал халогенни лампи!
http://obiavidnes.com/obiava/100658/prodavam-plafonieri-sys-senzor-styklometalna-osnova360e27

Sony VG-AHD IR25MDD
Sony VG-AHD IR25MDD, 1.3Mpx, обектив 3.6mm, IR
http://obiavidnes.com/obiava/100574/sony-vg-ahd-ir25mdd

Шотландско клепоухо късокосместо котенце
Шотландскo клепоухo късокосместo мъжкo котенце,си търси грижовно семейство.От свойте породисти родители той
е получил отлични породни данни,активен и здрав.Научен на котешка тоалетна,самостоятелно се храни и остри
ноктите си върху специални уреди предназначени за това. Ще получите съвети за правилното хранене,грижи и
отглеждане на вашето котенце.За друга информация само на тел. 0885246459
http://obiavidnes.com/obiava/100657/shotlandsko-klepouho-kysokosmesto-kotence

Sony VG-AHD K-IR30
Sony VG-AHD K-IR30, влагоустойчива, 1.3Mpx, обектив 3.6mm, IR
http://obiavidnes.com/obiava/100565/sony-vg-ahd-k-ir30

Sony VG-IP520
Sony VG-IP520, IP камера, 1.3Mpx, WiFi, 3.6мм обектив, IR,
http://obiavidnes.com/obiava/100562/sony-vg-ip520
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Инкубатори-Люпилни
Избери качество а не цена !!!Виж преди да платиш !!! Инкубатори напълно автоматични тип люлка с вместимост на
люлката от : 18яйца, 35, 55, 75, 100, 150, 175 и 200броя яйца. 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.
www. maksmoris. alle. bg
http://obiavidnes.com/obiava/100656/inkubatori-lyupilni

Вечерен курс по румънски език – ниво А1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по румънски език по системата PULS, ниво А1. По време на обучението се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене и се акцентира върху уменията за изразяване на
румънски език. Курсът се провежда два пъти в седмицата – вторник и четвъртък от 18.30 до 20.30 ч., всичко 80 учебни
часа. Цена – 250 лв. Начало: 26.05.2015г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване :
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/100655/vecheren-kurs-po-rumynski-ezik--nivo-a1

Неделен курс по бразилски португалски А2
Учебен център Орбис организира неделен курс по бразилски португалски А2. Курсът се провежда по системата Falar,
Ler, Escrever. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене.
Продължителност 50 учебни часа, неделя от 10.00 до 13.00 часа. Цена 160 лв. Начало: 28.06.2015г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/100654/nedelen-kurs-po-brazilski-portugalski-a2

Вечерен курс по португалски език
Учебен център Орбис организира вечерен курс по португалски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1500 - 1800 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на португалски език.
Продължителност 50 часа, два пъти седмично (вторник и петък) от 18.30 до 20.30 часа. Цена 160 лв. Начало: 26.05.15
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
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Съботен курс по италиански език – второ ниво
Учебен център Орбис организира съботен курс по италиански език, А2. Курсът се провежда по системата Progetto
Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда
основна лексика от 1800-2000 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на италиански език. Нивото е с
продължителност 80 часа и се провежда веднъж седмично – събота от 10.00 до 13.30 часа. Цена: 250 лева. Начало:
30.05.2015г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/100652/syboten-kurs-po-italianski-ezik--vtoro-nivo

UNIVIEW IPC2212ER3-F60
UNIVIEW IPC2212ER3-F60, мрежова камера, 2MP, bullet, 30m ден/нощ
http://obiavidnes.com/obiava/100556/uniview-ipc2212er3-f60

НОВ ВЕК – писмени и устни преводи
Преводаческа Агенция НОВ ВЕК е фирма за осъществяване на експресни и надеждни професионални устни и писмени
преводи. Осигуряваме за нашите клиенти заверка с Апостил (Apostille) в Дирекция „Консулски отношения“ на
Министерство на външните работи и легализация във всички чужди посолства в Република България, както и заверка
„подписа на преводача“. Без значение от сложността и обема на текстовете, можете да разчитате на нас при взимане
на най-подходящите решения по отношение на Вашите индивидуални езикови потребности. Може да разчитате и за
превод с общо над 35 езика. За повече информация:
гр.София, бул. Васил Левски 1Б,
тел: 0895 60 71 50; 02 49 00 756
Имейл: sofia@nov-vek.org
Уебсайт: www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/100651/nov-vek--pismeni-i-ustni-prevodi

UNIVIEW IPC222E-IR-F60-IN
UNIVIEW IPC222E-IR-F60-IN, мрежова камера, 2MP, bullet, 30m ден/нощ
http://obiavidnes.com/obiava/100555/uniview-ipc222e-ir-f60-in

Красотата на Родопите
Посетете една от най-красивите български планини и се насладете на нейната природа. Велинград се намира навътре в
планината , в нейния западен дял. Предлагаме под наем апартамент , който е подходящ за посещение през цялата година
– оборудван с климатик, кабелна и и интернет.
http://obiavidnes.com/obiava/100650/krasotata-na-rodopite

Видеорекордер NVR
Видеорекордер NVR, UNIVIEW NVR201-04E, 4 канала, 1xRJ45, 1xUSB3.0, 1xSATA HDD
http://obiavidnes.com/obiava/100542/videorekorder-nvr
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30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/100649/30-50-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/100648/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/100647/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

2 бр очила за нощно и дневно шофиране HD Vision
2 бр очила за нощно и дневно шофиране HD Vision
2 бр очила за нощно и дневно шофиране HD Vision WrapArounds
HD Vision & NightVision - 2 чифта очила за перфектна видимост на пътя! Шофирате, четете или играете голф тези
очила ще ви направят свидетели на изцяло ново преживяване!
Тегло - 0.200 кг.HD NightVision - очила за нощно шофиране
Изработени специално за акцентиране върху релефите. Подобряват визуалния комфорт по време на шофиране и
допринасят за отчетливото разпознаване на обектите, за перфектна яснота през нощта.
Намаляват вероятността от заслепяване, причинено от фарове и улично осветление.
Подобряват видимостта при здрач и при лоши атмосферни условия.
Прилягат добре, могат да се носят върху диоптрични очила.
Комбиниран модел с широки стъкла и с малки отстрани, от жълт акрил.Рамка от пластмаса.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/100646/2-br-ochila-za-noshtno-i-dnevno-shofirane-hd-vision

Стик за селфи с вграден Bluetooth
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Стик за селфи с вграден Bluetooth
Селфи стик -Удължител за селфи -Селфи монопод със вграден Блутут
Новият монопод с вграден Bluetooth бутон за по-лесно и удобно снимане
Mono Pod поставка и удължител за телефон, фотоапарат или камера за лесни и винаги перфектни портретни снимки.
Съвместимост с Apple Iphone и Android от 3.0 нагоре.
500 г. максимална маса на прикаченото устройство.
Дължина от 20 см. до 97 см. Обща дължина с дръжката и стойката 110 см.
Капацитет на батерията: 45mAh.
Зареждане напрежение: DC 5V.
Време за зареждане: 1 час.
Време на готовност: 100 часа.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
http://obiavidnes.com/obiava/100645/stik-za-selfi-s-vgraden-bluetooth

Сенник за дневно и нощно шофиране
Сенник за дневно и нощно шофиране
С визьора шофирането е приятно и безопасно, независимо от климатичните условия!
Сенникът представлява акрилна приставка, която прикрепяте към сенника на колата си.
Той разсейва блясъка на слънчевите лъчи, а през нощта - светлината на различни светлинни източници.
Подобрява видимостта по време на дъжд, сняг или мъгла.
Вижте невероятните резултати за себе си всеки път, когато ги използвате.
Със специално покритие жълти лещи блокират сини светлинни вълни, които причиняват заслепяване и изкривяване.
Блокират 100% от UVA и UVB лъчи.
http://obiavidnes.com/obiava/100644/sennik-za-dnevno-i-noshtno-shofirane

Изкупуване и Прехвърляне на Фирми - ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения + Освобождаваме
от Солидарната Отговорност за 1 Час ......
ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ .......
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, 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 , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от
процедурата по прехвърлянето на фирмата !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка ... !
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ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - 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 !
ЕДИНСТВЕНОТО УСЛОВИЕ за осъществяване на процедурата по прехвърлянето е Вашето дружество да няма наложен
запор на дружествени дялове ! Направете справка в сайта на Търговския Регистър !
ЗАПЛАЩАНЕТО на ПРОЦЕДУРАТА по ПРЕХВЪРЛЯНЕТО се извършва от НАСТОЯЩИЯТ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА
, която е предмет на продажба !
Решаването на нерешими задачи , намиране на изход от безизходни ситуации са само част от нашите предимства !
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.
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
0884 57 80 53 - Е. САНДОВ
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/100643/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi---eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojd

Юридическо Съдействие за Прехвърляне на Фирми със Задължения - "ИЗКУПУВАНЕ" +
ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 Час
ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ .......
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, 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

Страница 108/125

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

31.05.2015

Компетентно Съдействие !
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от
процедурата по прехвърлянето на фирмата !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка ... !
ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - 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 !
ЕДИНСТВЕНОТО УСЛОВИЕ за осъществяване на процедурата по прехвърлянето е Вашето дружество да няма наложен
запор на дружествени дялове ! Направете справка в сайта на Търговския Регистър !
ЗАПЛАЩАНЕТО на ПРОЦЕДУРАТА по ПРЕХВЪРЛЯНЕТО се извършва от НАСТОЯЩИЯТ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА
, която е предмет на продажба !
Решаването на нерешими задачи , намиране на изход от безизходни ситуации са само част от нашите предимства !
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.
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
0884 57 80 53 - Е. САНДОВ
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/100642/yuridichesko-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi-sys-zadyljeniya---izkupuvane--os
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Покупко - Продажба на Фирми - АД, ЕАД, ООД, ЕООД със Задължения + Освобождаваме от
Солидарната Отговорност за 1 Час ......
ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ .......
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, 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 , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от
процедурата по прехвърлянето на фирмата !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка ... !
ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - 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 !
ЕДИНСТВЕНОТО УСЛОВИЕ за осъществяване на процедурата по прехвърлянето е Вашето дружество да няма наложен
запор на дружествени дялове ! Направете справка в сайта на Търговския Регистър !
ЗАПЛАЩАНЕТО на ПРОЦЕДУРАТА по ПРЕХВЪРЛЯНЕТО се извършва от НАСТОЯЩИЯТ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА
, която е предмет на продажба !
Решаването на нерешими задачи , намиране на изход от безизходни ситуации са само част от нашите предимства !
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.
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
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ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
0884 57 80 53 - Е. САНДОВ
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/100641/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-

Видеорекордер NVR
Видеорекордер NVR, UNIVIEW NVR202-08E, 8 канала, 1xRJ45, 1xUSB3.0, 2xSATA HDD
http://obiavidnes.com/obiava/100538/videorekorder-nvr

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

Масажните легла "MagicPRO 2" се предлагат в следните цветове: кремав, бежов, черен, червен, кафяв, розов,червен и
лилав.
Професионална преносима кушетка за масаж "MagicPRO 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 MagicPRO :
O Дъжина: 190 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 19 см
O Тегло: 15 кг
Преносимата масажна кушетката " MagicPRO 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.
http://obiavidnes.com/obiava/100640/masajna-kushetka-magicpro-2
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Мрежа против насекоми с магнити
Мрежа против насекоми с магнити
Мрежа против насекоми с магнити
за врати, с размери 100/200см.
Нов продукт на българският пазар, нашите мрежи са удобен и евтин начин да се предпазите от досадните насекоми през
лятото.
Благодарение на 18-те магнитни закопчалки, разположени на стратегически места, всички могат да влизат и излизат
свободно.
Магнитната лента се самозатваря след Вас, защитавайки дома Ви от насекоми. Мрежата е за дървени, пластмасови и
алуминиеви дограми.
4На дървени дограми се прикрепя с кабарчета, на пластмасови и алуминиеви дограми се закрепя с двустранно залепваща
лента(скоч).
Комплектът включва:
- Мрежа с размер 100 х 200 см
- Магнитна лента
- Кабарчета
-двустранно залепващи лепенки
-Цвят черен
http://obiavidnes.com/obiava/100639/mreja-protiv-nasekomi-s-magniti

Ремонт на покриви, хидроизолации, 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,
безшевни улуци, водосточни тръби, воронки, бордове и комини, дървени конструкции, капандури, битумни керемиди.
- Саниране с автовишка, скеле или алпийски способ.
- 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/100638/remont-na-pokrivi-hidroizolacii-pvc-membrani-bezshevni-uluci-v-cyalata-strana

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!
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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
http://obiavidnes.com/obiava/100637/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta

Мрежа против насекоми с магнити
Мрежа против насекоми с магнити
за врати, с размери 100/200см.
Нов продукт на българският пазар, нашите мрежи са удобен и евтин начин да се предпазите от досадните насекоми през
лятото.
Благодарение на 18-те магнитни закопчалки, разположени на стратегически места, всички могат да влизат и излизат
свободно.
Магнитната лента се самозатваря след Вас, защитавайки дома Ви от насекоми. Мрежата е за дървени, пластмасови и
алуминиеви дограми.
4На дървени дограми се прикрепя с кабарчета, на пластмасови и алуминиеви дограми се закрепя с двустранно залепваща
лента(скоч).
Комплектът включва:
- Мрежа с размер 100 х 200 см
- Магнитна лента
- Кабарчета
-двустранно залепващи лепенки
-Цвят черен
http://obiavidnes.com/obiava/100636/mreja-protiv-nasekomi-s-magniti

Hama "Selfie" Bluetooth дистанционно
Hama "Selfie" Bluetooth дистанционно
http://obiavidnes.com/obiava/100537/hama-selfie-bluetooth-distancionno

ЧЕХИЯ ЧРЕЗ ЧЕШКА АГЕНТУРА ГАРАНТИРАНА РАБОТА С ДОГОВОР БЕЗ КОМИСИОН
В БЪЛГАРИЯ
ЧЕХИЯ БЕЗ ТАКСИ В БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ ЧЕШКА АГЕНТУРА КОЯТО ВИ ПОСРЕЩА В ПРАГА И НАСТАНЯВА С
ДОГОВОР ПО ЧЕШКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И СТАЖА СЕ ПРИЗНАВА В БЪЛГАРИЯ. ЧЕХИЯ-жени,мъже,семейства
за европалети,заводи,цехове,фабрики,складове,печатница,пекарна,пералня,бирена фабрика,шоколадова фабрика,завод за
авточасти,цех за пакетиране на кайма,цех за пластмасови бутилки,цех за млечни продукти,цех за боядисване на
джанти,цех за ламинат,сервиз за гуми,лаковна,склад за хранителни продукти,склад за плодове и зеленчуци,склад за
перилни препарати,склад за компютърна техника,склад за парфюми,склад за балатум и много други позиции
ТД,осигуровки,заплата 700-750 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. Чехия е страна с нисък стандарт и развита икономика.Език не е задължителен.Подсигурени квартири.
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Гарантирано започване на работа и получаване на възнаграждението. За контакти на тел- 0886090826
http://obiavidnes.com/obiava/100635/chehiya-chrez-cheshka-agentura-garantirana-rabota-s-dogovor-bez-komision-v-bylgariya

OKfilmi.net - гледай трейлъра на любимия филм
OKfilmi.net - гледай трейлъра на любимия филм, сериал или гледане на телевизия
- OKfilmi.net -gledai treilera na lubimiq film, serial ili gledane na televiziq online
http://obiavidnes.com/obiava/100634/okfilminet---gleday-treylyra-na-lyubimiya-film

Котли на твърдо гориво Liepsnele
Избери икономично отопление за къща - избери котел на твърдо гориво за домашно парно Lispenele - до 6 дни с едно
зареждане. Идеалния вариант за отопление на дърва или въглища.
http://obiavidnes.com/obiava/100633/kotli-na-tvyrdo-gorivo-liepsnele

Бънджи клуб - скокове от Витиня, Проходна, Клисура, бънжи скоко ве в София, Пловдив,
Търново
Пребори страха си - скочи с професионален бънджи инструктор от избраната от теб локация. Предлагаме бънджи
скокове от моста Клисура, Витиня, Проходна и други места.
http://obiavidnes.com/obiava/100632/byndji-klub---skokove-ot-vitinya-prohodna-klisura-bynji-skoko-ve-v-sofiya-plov

Ултразвукова ваничка за скоростно почистване и стерилизация
За ултразвуково почистване на метални инструменти, CD, DVD и BlueRay оптични дискове, почистване и стерилизация
на ножчета за бръснене, глави на електрически самобръсначки, стоматологични инструменти, четки за зъби, бижута
(верижки, пръстени, обици, гривни), очила, лупи, верижки за часовници, водоустойчиви часовници, химикалки, глави на
принтери, печати, часовникови механизми, стари монети, значки, клапи, дюзи, електронни платки и т.н. Вижте
подробности и поръчайте в е-магазина «ТехноМаг» или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/100631/ultrazvukova-vanichka-za-skorostno-pochistvane-i-sterilizaciya

Уред за Сребърна вода "Volcano Dr. Silver 101+"
Създаден по разработка на НАСА - САЩ, уредът е предназначен за подобряване състоянието при повече от 100
труднолечими заболявания, за дезинфекция на вода с неизвестен произход и много други положителни ефекти за
човешкото здраве. Сребърните йони във водата (сребърна вода) са сигурна защита срещу повече от 700 вида вируси и
бактерии, гъбички и паразити, от които страдат една трета от хората на планетата. Предлагаме многофункционален
уред за добиване на сребърна вода, който едновременно с процеса на отделяне на сребърни йони, осигурява магнитна
обработка и структуриране на водата за постигане на максимален биологичен ефект. Напълно дезинфикцирана и полезна
вода за пиене от всякаква чешма можете да си приготвите за по-малко от 1 минута. Малко по-дълго се приготвя
по-концентрирана сребърна вода за ефективно антибактериално и възстановяващо действие при простуда, грип, ангини,
висока температура; гастрити, хранителни отравяния, дезинтерии; кожни болести, изгаряния; дезинфекция и
обработка на плодове и зеленчуци; дезинфекция на вода за къпане на деца, дезинфекция на детски играчки и дрехи и др.
Доверете се на е-магазина за високотехнологич ни продукти www.Tehnomag.net или на тел 02/8298504 , 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/100630/ured-za-srebyrna-voda-volcano-dr-silver-101

Алкохолни тестери (дрегери)
Професионален алкохолен тестер (дрегер) – Прецизен южнокорейски уред с 4-разреден LCD-дисплей за измерване на
алкохолното съдържание в диапазон от 0 до 4 промила, независимо от цигарен дим, лекарства, дъвка и други подобни
субстанции в дъха на човека. Подходящ за редовни проверки в транпортни, куриерски, охранителни и други подобни
дейности, свързани с професионално шофиране и неупотреба на алкохол. Притежаващ TUV/CE сертификат. Със сменяем
високопрецизен полупроводников сензор (същият, като в полицейските дрегери). В комплекта: алкални батерии АА 1.5V,
захранващ адаптор за включване в автомобила, 55 броя мундщуци, елегантна чантичка за съхранение и дръжка за
безопасно пренасяне на комплекта, инструкция за експлоатация на български език. Цена 192 лв.(с ДДС). Запитвания и
поръчки в е-магазина ТехноМаг или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994
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http://obiavidnes.com/obiava/100629/alkoholni-testeri-dregeri

Пластири за детоксикация на организма
Пластири за детоксикация на организма - за извличане токсини и отпадни продукти от организма на човека през
стъпалата по време на сън – изключително добър начин за поддържане на добро здраве. Подобряват и регулират
кръвообръщението, извличат токсините, увреждащи организма, възвръщат и балансират енергията в тялото,
нормализират работата на стомашно-чревния тракт. Осигуряват здрав сън и пълноценна почивка. Помагат за избягване
на махмурлук след препиване. Отстраняват синини и отоци от наранявания по кожата. Успокояват болки в
сухожилията (китки, лакти, глезени, колена). Лесни за употреба. Напълно безопасни и изцяло от натурални билкови
продукти. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти www.Tehnomag.net или на тел. 02/8298504, 02/422
422 8, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА при онлайн поръчка на 30 и повече броя пластири!
http://obiavidnes.com/obiava/100628/plastiri-za-detoksikaciya-na-organizma

Йонизираща душ-слушалка с филтър от германий и турмалин
Йонизираща душ-слушалка с филтър от германий и турмалин – за домашна спа-терапия с йонизирана по естествен път
(под действието на природни минерали) вода и 8 режима воден масаж. За преодоляване на стреса и умората на тялото и
възстановяване на енергийния баланс, за хидратирана гладка кожа и свежа коса, за стимулиране на кръвообръщението и
подобряване на съня, за пречистване на водата от хлор, токсини и бактерии, за предпазване от кожни заболявания. Само
срещу 33 лв. с ДДС. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти „ТехноМаг” или на тел. 02/8298504,
02/422 422 8, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/100627/yonizirashta-dush-slushalka-s-filtyr-ot-germaniy-i-turmalin

ЕЛЕКТРОНЕН УРЕД ЗА БОРБА С ГРИЗАЧИ
Най-нова технология - използва комбинирано въздействие на ултразвук, електромагнитно излъчване и флаш лампа за
постигане на максимална ефективност в борбата с неприятелите. Ултразвуковите вълни и интензивната светлина на
лампата атакуват гризачите, когато са извън укритията си. Същевременно електромагнитните импулси се
разпространяват по кабелите на електроинсталацията и атакуват неприятелите в укритията им, които се намират в
стените, през които преминават кабелите. Предпазва от наличие на вредни гризачи - мишки, плъхове, прилепи и др.
Едновременно с това, уредът предпазва и от вредни инсекти - мравки, дървеници, паяци. Вижте подробности и
поръчайте в е-магазина www. TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/100626/elektronen-ured-za-borba-s-grizachi

Магнитни йонизиращи приставки за пестене на гориво
Магнитни йонизиращи приставки за пестене на гориво - увеличават горивната ефективност за по-чисто изгаряне в
двигателя, намаляват вредните емисии (50-80%), като същевременно подобряват работата на двигателя и спестяват
от разхода на гориво (10-22%). Действието им се основава на йонизиране на горивото, преминаващо през горивната
тръба, благодарение на силното магнитно поле, образувано от двете срещуположни части на магнитната приставка.
Специално проектирани и нанотехнологично произведени неодимови магнити. Директно от производителя. С
американски патент и CE сертификати от Великобритания. Цени от 29.90 лв. нагоре (за мотори, леки и товарни
автомобили, автобуси). Сега на промоция! За подробности и поръчки посетете «ТехноМаг» или се обадете на
тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/100625/magnitni-yonizirashti-pristavki-za-pestene-na-gorivo

Мощен генератор на озон за въздух
Мощен генератор на озон за въздух – За премахване на миризми и вредни газове, стерилизация и дезинфекция на въздух в
жилищни, офисни, складови, транспортни и промишлени помещения, вентилационни и климатични въздуховоди.
Приложение: в хотели, транспортни средства, цехове, оранжерии, гъбарници, хранителни заведения, учебни заведения,
обществени зали, болници (вкл. операционни стаи, болнични отделения), поточни линии в хранителната промишленост, за
дълго съхранение на прясна храна в промишлени или домашни условия. С 16 програмируеми диапазона на работа за
автоматично включване в определени часове и дни от седмицата. За професионална и домашна употреба. Вижте
подробности и поръчайте в е-магазина ТехноМаг или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
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http://obiavidnes.com/obiava/100624/moshten-generator-na-ozon-za-vyzduh

Семеен UV-стерилизатор за четки за зъби
Семеен UV-стерилизатор за четки за зъби – за предпазване на цялото семейство от разпространение и обмяна на вируси
и зарази. Комбинацията от ултравиолетова светлина и озон действа високоефективно за унищожаване на повече от
99,99% на всички патогенни микроорганизми, като вируси, бактерии и паразити, в рамките на секунди, без използване на
химикали, водещи до опасни странични ефекти. Зъболекарите препоръчват УВ-стерилизаторите за ежедневно
съхранение и стерилизиране на четките за зъби. За подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net или се обадете
на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/100623/semeen-uv-sterilizator-za-chetki-za-zybi

Мини въздухочистител с озон
Мини въздухочистител с озон – проектиран така, че да може да работи автоматично, дълго и безопасно, за да улеснява
максимално потребителя. За затворени помещения до 50 кв.м. Уредът ефективно прeмахва миризми, вредни газове,
прахови частици, алергени, въздушни микроби, спори на плесени и гъбички, и др. Увеличава кислородното съдържание и
опреснява въздуха в помещението. Предпазва от заразни микроби и бацили, прехвърляни по въздушен път. Цена 46,50 лв. с
ДДС. За подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/100622/mini-vyzduhochistitel-s-ozon

Плазмен въздухочистител, комбиниран с озонатор за вода
Плазмен въздухочистител, комбиниран с озонатор за вода – последно поколение технология за пречистване и
стерилизиране на въздуха в помещението. Без консумативи. Плюс функция за озониране на вода и дълбоко пречистване на
хранителни продукти.Този многофункционален уред, освен за домашни условия, се препоръчва за ползване и в здравни, и
медицински заведения, биохимични лаборатории, аптеки, детски градини, училища, магазини, хотели, ресторанти и др. За
подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/100621/plazmen-vyzduhochistitel-kombiniran-s-ozonator-za-voda

Приставка биде за топла и студена вода с 2 дюзи
Приставка биде за топла и студена вода с 2 дюзи – с приятен италиански дизайн и удобна, елегантна странична метална
ръкохватка-смесител за едновременно управление на температурата и силата на водната струя. С въртящ ключ за
избор от 3 възможни функции (1.Нормално задно измиване; 2.Дамско измиване; 3.Миене на дюзите). С две скрити
подвижни дюзи. В пълен комплект с необходимите за монтажа водни съединители и маркучи. Съвместимо с нормалните
тоалетни чинии. За съжаление, все още много хора у нас смятат едва ли не за лукс бидето в тоалетната. И не си дават
сметка, че с него могат да се отърват и забравят за модерните болести на седящите хора, като хемороиди, инфекции на
дебелото черво, запек, уретрит, цистит и т.н. (Доказано е, не е просто реклама)! За подробности и поръчки посетете
интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/100620/pristavka-bide-za-topla-i-studena-voda-s-2-dyuzi

SONIC комплект „Винаги красива”
SONIC комплект „Винаги красива” – за ежедневна грижа за зъбите и кожата на лицето, и около очите. С този уред
можете да избегнете бръчки по лицето и да направите кожата си щастлива, сияйна и подмладена. Работи с
иновационна звукочестотна технология, разработена първоначално за електрическите четки за зъби. Устройството е
много лесно за употреба (един бутон за включване и изключване), с мини размери (за да е винаги с Вас) и на достъпна цена.
Зарадвайте жената, която със сигурност го заслужава! Цена: 35 лв. с ДДС. За подробности и поръчки посетете
интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/100619/sonic-komplekt-vinagi-krasiva

Дестилатор за вода
Домашен дестилатор за вода - за ефикасно и безопасно приготвяне на качествена дестилирана вода (най-чистата вода
на планетата) за пиене, за готвене, за лечение, за битови уреди (ютии, овлажнители), за автомобилни акумулатори и
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т.н. Производителност 1 л/час. С едно зареждане можете да пречистите максимално 3,5 л вода. Цена: 335 лв. с ДДС. Две
години гаранция. За подробности и поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504,
0884386878, 0896046994, 0876046994.
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
http://obiavidnes.com/obiava/100618/destilator-za-voda

Електронно биде от ТехноМаг
Електронно биде - роботизирана седалка за тоалетна - Може да се монтира на всяка тоалетна чиния (или моноблок) със
стандартна форма и размери. Изпълнява 15 функции (подгрява седалката и водата, подмива и ви подсушава с топъл
въздух, обезмирисява тоалетната и т.н.). С две отделни самоизмиващи подвижни прибиращи се дюзи. С
антибактериален воден филтър. Осигурява висока лична хигиена, здраве и комфорт за цялото семейство. Пести време и
тоалетна хартия, предпазва от редица заболявания. Незаменим помощник при гледане на възрастни или хора с
увреждания. Южнокорейско качество. За подробности и поръчки заповядайте онлайн или на място в магазин ТехноМаг,
или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
http://obiavidnes.com/obiava/100617/elektronno-bide-ot-tehnomag

Електронно биде от ТехноМаг
Електронно биде - роботизирана седалка за тоалетна - Може да се монтира на всяка тоалетна чиния (или моноблок) със
стандартна форма и размери. Изпълнява 15 функции (подгрява седалката и водата, подмива и ви подсушава с топъл
въздух, обезмирисява тоалетната и т.н.). С две отделни самоизмиващи подвижни прибиращи се дюзи. С
антибактериален воден филтър. Осигурява висока лична хигиена, здраве и комфорт за цялото семейство. Пести време и
тоалетна хартия, предпазва от редица заболявания. Незаменим помощник при гледане на възрастни или хора с
увреждания. Южнокорейско качество. За подробности и поръчки заповядайте онлайн или на място в магазин ТехноМаг,
или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
http://obiavidnes.com/obiava/100616/elektronno-bide-ot-tehnomag

Звукова четка за зъби с 3 режима на работа и УВ стерилизатор
Звукова четка за зъби с 3 режима на работа и УВ стерилизатор - за идеално почистване и/или избелване на зъбите и
здравословен масаж на венците. Работи с презареждаема литиева батерия. С ултравиолетова камера за стерилизация с
цел предпазване от вируси и зарази. Звукочестотна вибрация до 33000 удара в минута. 4 резервни глави (за 4-членно
семейство или резерва). Плаката се почиства идеално, зъбите се избелват максимално, а венците се заздравяват за
броени дни. Пести се време и паста за зъби, а ползването е удоволствие. Освен зъбите, отлично почиства и брекети,
фасети, импланти и зъбни протези. Проверено! Цена 89,00 лв. с ДДС. За подробности и поръчки заповядайте онлайн или
на място в магазин ТехноМаг, или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/100615/zvukova-chetka-za-zybi-s-3-rejima-na-rabota-i-uv-sterilizator

Йонизатор, озонатор и ароматизатор – настолен уред
Йонизатор, озонатор и ароматизатор – настолен уред - най-съвременен мултифункционален настолен
въздухопречиствател. Може да произвежда отрицателни йони, да генерира озон и дифузира есенции за ароматерапия.
Уредът ефективно пречиства миризми, прах, алергени, въздушни микроби, спори на плесени, гъбички и др. Осигурява чист
и здравословен въздух, ароматизира помещението с успокояващи благоухания. С повишена ефективност, благодарение на
мини вграден вентилатор. Предпазва от зарази по въздушен път, както и от вредното действие на телевизори и
компютри. Противодейства на вредните положителни йони, излъчвани от други ел.уреди в помещението. Цена 65,00 лв. с
ДДС. За подробности и поръчки посетете е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878,
0896046994, 0876046994
http://obiavidnes.com/obiava/100614/yonizator-ozonator-i-aromatizator--nastolen-ured

Генератор на озон за въздух и вода за здраве у дома
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Нов опростен модел с механичен таймер до 60 минути. Пречиства вода за пиене и миене, дезинфекцира и лекува (зъби,
венци, стомашно - чревни болести, кожни заболявания и всякакви рани; за дълбоко почистване, омекотяване и
предпазване от стареене на кожата). Почиства и обезпаразитява месо, риба, плодове и зеленчуци. Предпазва от всякакви
зарази, ако сте обработили хранителните продукти с озонирана вода. Пречиства въздуха, премахва лошите миризми от
риба, зеле, цигарен дим, мухъл и др. Предпазва от заразни болести, които се разпространяват чрез въздуха. Вижте
подробности и поръчайте в е - магазина ТехноМаг или на тел. 02/8298504, 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/100613/generator-na-ozon-za-vyzduh-i-voda-za-zdrave-u-doma

Инкубатори-Избери Българското
Избери качество а не цена !!!Виж преди да платиш !!! Инкубатори напълно автоматични тип люлка с вместимост на
люлката от : 18яйца,35,55,75,100,150,175 и 200броя яйца. 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.
www.maksmoris.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/100612/inkubatori-izberi-bylgarskoto

Front-end кодиране - Html5, Css3, Bootstrap
Нужно ви е front-end кодиране за ваш уебсайт? Ние сме на среща и можем да ви помогнем с конвертиране на вашия
дизайн във валиден HTML 5 и CSS 3 код.
http://obiavidnes.com/obiava/100611/front-end-kodirane---html5-css3-bootstrap

Покупко - Продажба на Фирми - АД, ЕАД, ООД, ЕООД със Задължения + Освобождаваме от
Солидарната Отговорност за 1 Час ......
ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ .......
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, 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 , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от
процедурата по прехвърлянето на фирмата !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка ... !
ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - 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 !
ЕДИНСТВЕНОТО УСЛОВИЕ за осъществяване на процедурата по прехвърлянето е Вашето дружество да няма наложен
запор на дружествени дялове ! Направете справка в сайта на Търговския Регистър !
ЗАПЛАЩАНЕТО на ПРОЦЕДУРАТА по ПРЕХВЪРЛЯНЕТО се извършва от НАСТОЯЩИЯТ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА
, която е предмет на продажба !
Решаването на нерешими задачи , намиране на изход от безизходни ситуации са само част от нашите предимства !
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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.
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
0884 57 80 53 - Е. САНДОВ
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/100610/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-

Юридическо Съдействие за Прехвърляне на Фирми със Задължения - "ИЗКУПУВАНЕ" +
ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 Час
ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ .......
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, 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 , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от
процедурата по прехвърлянето на фирмата !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка ... !
ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - 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 !
ЕДИНСТВЕНОТО УСЛОВИЕ за осъществяване на процедурата по прехвърлянето е Вашето дружество да няма наложен
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запор на дружествени дялове ! Направете справка в сайта на Търговския Регистър !
ЗАПЛАЩАНЕТО на ПРОЦЕДУРАТА по ПРЕХВЪРЛЯНЕТО се извършва от НАСТОЯЩИЯТ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА
, която е предмет на продажба !
Решаването на нерешими задачи , намиране на изход от безизходни ситуации са само част от нашите предимства !
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.
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
0884 57 80 53 - Е. САНДОВ
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/100609/yuridichesko-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi-sys-zadyljeniya---izkupuvane--os

Изкупуване и Прехвърляне на Фирми - ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения + Освобождаваме
от Солидарната Отговорност за 1 Час ......
ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ .......
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, 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 , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от
процедурата по прехвърлянето на фирмата !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка ... !
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ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - 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 !
ЕДИНСТВЕНОТО УСЛОВИЕ за осъществяване на процедурата по прехвърлянето е Вашето дружество да няма наложен
запор на дружествени дялове ! Направете справка в сайта на Търговския Регистър !
ЗАПЛАЩАНЕТО на ПРОЦЕДУРАТА по ПРЕХВЪРЛЯНЕТО се извършва от НАСТОЯЩИЯТ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА
, която е предмет на продажба !
Решаването на нерешими задачи , намиране на изход от безизходни ситуации са само част от нашите предимства !
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.
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
0884 57 80 53 - Е. САНДОВ
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/100608/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi---eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojd

ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ - ЕООД, ООД, АД, ЕАД със ЗАДЪЛЖЕНИЯ +
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 Час ......
ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ .......
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, 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
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Компетентно Съдействие !
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от
процедурата по прехвърлянето на фирмата !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка ... !
ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - 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 !
ЕДИНСТВЕНОТО УСЛОВИЕ за осъществяване на процедурата по прехвърлянето е Вашето дружество да няма наложен
запор на дружествени дялове ! Направете справка в сайта на Търговския Регистър !
ЗАПЛАЩАНЕТО на ПРОЦЕДУРАТА по ПРЕХВЪРЛЯНЕТО се извършва от НАСТОЯЩИЯТ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА
, която е предмет на продажба !
Решаването на нерешими задачи , намиране на изход от безизходни ситуации са само част от нашите предимства !
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.
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
0884 57 80 53 - Е. САНДОВ
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/100607/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi---eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojd

Страница 122/125

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

31.05.2015

ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ФИРМИ - АД, ЕАД, ООД, ЕООД със ЗАДЪЛЖЕНИЯ +
Освобождаваме от Солидарната Отговорност за 1 Час ......
ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ .......
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, 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 , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от
процедурата по прехвърлянето на фирмата !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка ... !
ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - 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 !
ЕДИНСТВЕНОТО УСЛОВИЕ за осъществяване на процедурата по прехвърлянето е Вашето дружество да няма наложен
запор на дружествени дялове ! Направете справка в сайта на Търговския Регистър !
ЗАПЛАЩАНЕТО на ПРОЦЕДУРАТА по ПРЕХВЪРЛЯНЕТО се извършва от НАСТОЯЩИЯТ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА
, която е предмет на продажба !
Решаването на нерешими задачи , намиране на изход от безизходни ситуации са само част от нашите предимства !
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.
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново

Страница 123/125

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

31.05.2015

ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
0884 57 80 53 - Е. САНДОВ
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/100606/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-

Кратък отдих във Велинград
Велинград е отлична възможност да се разтоварите за кратка почивка – намира се на около 2 часа от Пловдив и София
сред красива природа. Предлгаме под наем 6 стаен апартамент в близост до центъра на града- отстъпки за
по-продължителен престой.
http://obiavidnes.com/obiava/100605/kratyk-otdih-vyv-velingrad

Инкубатори-Избери Българското
Избери качество а не цена !!!Виж преди да платиш !!! Инкубатори напълно автоматични тип люлка с вместимост на
люлката от : 18яйца,35,55,75,100,150,175 и 200броя яйца. 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.
www.maksmoris.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/100604/inkubatori-izberi-bylgarskoto

топлоизолациа на 10лв.със матреали от вас а със матреали от нас на 30лв.
бригада търси обекти за изолациа работим на10лв.кв.на голям обект огледа на место или за ного повиче информациа по
тел.
http://obiavidnes.com/obiava/100603/toploizolacia--na-10lvsys-matreali-ot-vas--a-sys-matreali-ot-nas-na-30lv

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/100602/3d-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/100601/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

0882551735 фини шпакловки.4лв. гипсова шпакловка.4лв. латекс.2лв. топлоизолация.10лв..
обръщане покрай дог
0882551735-бз почивен ден,започване веднага.
Фини шпакловки.-3лв.-4лв.
Гипсова шпакловка.3лв.-4лв.
Латекс.2лв.
Топлоизолация.-10лв
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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 БъРЗО И ЧИСТО.
КРАТКИ СРОКОВЕ ЗА ДОВЪРШЕН РЕМОНТ.
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА.
http://obiavidnes.com/obiava/100600/0882551735-fini-shpaklovki4lv-gipsova-shpaklovka4lv-lateks2lv-toploizolaciya

Страница 125/125

