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Металотърсач с PIC контролер
Продавам металотърсач с PIC контролер. Отделя металите (феромагнитни и др.) Не се влияе от вода, метални соли в
почвата и др. такива. Звукова и светлинна индикация. В комплекта влиза и DVD с над 30 схеми и техн. документация на
професионални и любителски металотърсачи, както и книгата "Калетата по българските земи". http://gold2013.tk/
https://www.youtube.com/watch?v=MqVm_pIVSoA
+
http://obiavidnes.com/obiava/101266/metalotyrsach-s-pic-kontroler

Инкубатори - ниски цени, позвъни и затвори
Инкубатори - напълно автоматични, терморегулатор с PIC контролер(0,1 градуса С). Реле за време с PIC контролер (от
1 с. до 999 мин. - циклично)за въртене на яйцата. Подробности, филмчета, както и друга полезна информация ще
намерите в обновения ни сайт.
GSM:0892374714, 0988838774, 0876709831 inkubatori@abv.bg Skype - tangrabg www.inkubatorbg.tk
http://obiavidnes.com/obiava/101168/inkubatori---niski-ceni-pozvyni-i-zatvori

Flip Wallet Krusell Malmo за Samsung Galaxy S6
Flip Wallet Krusell Malmo за Samsung Galaxy S6, S6 Edge, бял
http://obiavidnes.com/obiava/101433/flip-wallet-krusell-malmo-za-samsung-galaxy-s6

Flip Wallet Krusell Malmo за Samsung Galaxy S6
Flip Wallet Krusell Malmo за Samsung Galaxy S6, S6 Edge, черен
http://obiavidnes.com/obiava/101432/flip-wallet-krusell-malmo-za-samsung-galaxy-s6

Leather Pocket Flip Case за Samsung Galaxy S6
Leather Pocket Flip Case за Samsung Galaxy S6, бял
http://obiavidnes.com/obiava/101431/leather-pocket-flip-case-za-samsung-galaxy-s6

Електронна въдица.
Работно напрежение 600V, пулсации с честота 20 - 120Hz и амплитуда плюс 100V. Вграден вентилатор за принудително
охлаждане, звукова сигнализация за слаба батерия /10V/, приблизително. ИЗПРОБВАНО в работни условия,
препоръчително акумулатор поне 7Ah 12V, гарантиращ приблизително 45 минути работа на минимална мощност.
Гаранция, ръководство за експлоатация, постоянни консултации. Възможност за варианти с повишена мощност, макар
че този гарантира работа в интервал над 6 метра при нормално зареден акумулатор!
http://obiavidnes.com/obiava/101430/elektronna-vydica

Leather Pocket Flip Case за Samsung Galaxy S6
Leather Pocket Flip Case за Samsung Galaxy S6, черен
http://obiavidnes.com/obiava/101429/leather-pocket-flip-case-za-samsung-galaxy-s6

Протектор Ultra-Slim Case за HTC Desire 510
Протектор Ultra-Slim Case за HTC Desire 510, прозрачен
http://obiavidnes.com/obiava/101428/protektor-ultra-slim-case-za-htc-desire-510

Протектор Ultra-Slim Case за HTC Desire 510
Протектор Ultra-Slim Case за HTC Desire 510, син
http://obiavidnes.com/obiava/101427/protektor-ultra-slim-case-za-htc-desire-510
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Протектор Ultra-Slim Case за HTC Desire 510 черен
Протектор Ultra-Slim Case за HTC Desire 510 черен
http://obiavidnes.com/obiava/101426/protektor-ultra-slim-case-za-htc-desire-510-cheren

Протектор Ultra-Slim Case за HTC Desire 616
Протектор Ultra-Slim Case за HTC Desire 616, прозрачен
http://obiavidnes.com/obiava/101425/protektor-ultra-slim-case-za-htc-desire-616

Протектор Ultra-Slim Case за HTC Desire 816
Протектор Ultra-Slim Case за HTC Desire 816, прозрачен
http://obiavidnes.com/obiava/101424/protektor-ultra-slim-case-za-htc-desire-816

Протектор Ultra-Slim Case за HTC Desire 816
Протектор Ultra-Slim Case за HTC Desire 816, розов
http://obiavidnes.com/obiava/101423/protektor-ultra-slim-case-za-htc-desire-816

Протектор Ultra-Slim Case за HTC Desire 816
Протектор Ultra-Slim Case за HTC Desire 816, син
http://obiavidnes.com/obiava/101422/protektor-ultra-slim-case-za-htc-desire-816

Мебели по поръчка София Ботевград
Мебели по поръчка за област Враца и област София. Изберете свой модел, дайте ни и размери и ние ще изпълним вашата
поръчка за секции, шкафове, гардероби, кухненски шкафове, вградени кухни, мека мебел, холови гарнитури, кухненски ъгли,
обзавеждане за детски стаи.
http://obiavidnes.com/obiava/101421/mebeli-po-porychka-sofiya-botevgrad

Протектор Ultra-Slim Case за HTC One 2 M8 Mini
Протектор Ultra-Slim Case за HTC One 2 M8 Mini, прозрачен
http://obiavidnes.com/obiava/101420/protektor-ultra-slim-case-za-htc-one-2-m8-mini

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/101419/inkubatori-izberi-bylgarskoto

Протектор Ultra-Slim Case за LG G4
Протектор Ultra-Slim Case за LG G4, розов
http://obiavidnes.com/obiava/101418/protektor-ultra-slim-case-za-lg-g4

Оферта заеми между специално сериозни и честни
Здравейте,
Имате нужда от кредит? Можете са отхвърлени от банки и искате заем трябва да отговарят на вашите всякакви
нужди? Каквито и да са финансово положение. Аз ви давам разпоредба моята служба (ипотечни кредити, търговски
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заеми, международни заеми, лични заеми, начало заем, финансиране и образователни кредити). Свържете се с мен, ако
само ако възникне такава необходимост и да получите моята доставка на финансови услуги.
Не е сериозно да се въздържа; Свържете се с мен по пощата: clement_richard@outlook.com
http://obiavidnes.com/obiava/101417/oferta-zaemi-mejdu-specialno-seriozni-i-chestni

Протектор Ultra-Slim Case за LG G4
Протектор Ultra-Slim Case за LG G4, син
http://obiavidnes.com/obiava/101416/protektor-ultra-slim-case-za-lg-g4

Сериозно заем оферта надеждна 72h 2%
Здравейте,
Имате нужда от кредит? Можете са отхвърлени от банки и искате заем трябва да отговарят на вашите всякакви
нужди? Каквито и да са финансово положение. Аз ви давам разпоредба моята служба (ипотечни кредити, търговски
заеми, международни заеми, лични заеми, начало заем, финансиране и образователни кредити). Свържете се с мен, ако
само ако възникне такава необходимост и да получите моята доставка на финансови услуги.
Не е сериозно да се въздържа; Свържете се с мен по пощата: clement_richard@outlook.com
http://obiavidnes.com/obiava/101415/seriozno-zaem-oferta-nadejdna-72h-2

Персонал и бърз и надежден ипотека
Вие сте специални, честен и добър характер. Вие нямате доход, който може да ви помогне да дойде в месечните си
плащания Аз съм човек, който отваря вратите на физически лица чрез предоставяне на заем от 2000 € 50,000,000 при
много прости думи на всички лица, може да изплати има лихвен процент от 2% .I не носят на заем, освен това законът го
забранява. Давам краткосрочни, средносрочни и дългосрочни кредити и на достъпна срок за погасяване .j "игнорира
вашата цел и трансфери ми са предоставени от банка за сигурността на сделката. За всички искания, направени
предложения във връзка с плащания на деления и аз ще бъда вашата помощ за контакт по електронна поща:
clement_richard@outlook.com
http://obiavidnes.com/obiava/101414/personal-i-byrz-i-nadejden-ipoteka

Сериозно заем оферта надеждна 72h 2%
Вие сте специални, честен и добър характер. Вие нямате доход, който може да ви помогне да дойде в месечните си
плащания Аз съм човек, който отваря вратите на физически лица чрез предоставяне на заем от 3000 до 4,500,000 € до
много прости думи на всички лица, може да изплати има лихвен процент от 2% .I не носят на заем, освен това законът го
забранява. Давам краткосрочни, средносрочни и дългосрочни кредити и на достъпна срок за погасяване .j "игнорира
вашата цел и трансфери ми са предоставени от банка за сигурността на сделката. За всички искания, направени
предложения във връзка с плащания на деления и аз ще бъда вашата помощ за контакт по електронна поща:
clement_richard@outlook.com
http://obiavidnes.com/obiava/101413/seriozno-zaem-oferta-nadejdna-72h-2

clement_richard@outlook.com
Вие сте специални, честен и добър характер. Вие нямате доход, който може да ви помогне да дойде в месечните си
плащания Аз съм човек, който отваря вратите на физически лица чрез предоставяне на заем от 3000 до 4,500,000 € до
много прости думи на всички лица, може да изплати има лихвен процент от 2% .I не носят на заем, освен това законът го
забранява. Давам краткосрочни, средносрочни и дългосрочни кредити и на достъпна срок за погасяване .j "игнорира
вашата цел и трансфери ми са предоставени от банка за сигурността на сделката. За всички искания, направени
предложения във връзка с плащания на деления и аз ще бъда вашата помощ за контакт по електронна поща:
clement_richard@outlook.com
http://obiavidnes.com/obiava/101412/clement_richardoutlookcom

Протектор Ultra-Slim Case за LG G4
Протектор Ultra-Slim Case за LG G4, черен
http://obiavidnes.com/obiava/101411/protektor-ultra-slim-case-za-lg-g4
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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 !
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/101410/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
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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 !
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/101409/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 !
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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/101408/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-

Протектор Ultra-Slim Case за Samsung Galaxy S3 Neo
Протектор Ultra-Slim Case за Samsung Galaxy S3 Neo, черен
http://obiavidnes.com/obiava/101407/protektor-ultra-slim-case-za-samsung-galaxy-s3-neo

Протектор Ultra-Slim Case за Samsung Galaxy S3/S3 Neo
Протектор Ultra-Slim Case за Samsung Galaxy S3/S3 Neo, прозрачен
http://obiavidnes.com/obiava/101406/protektor-ultra-slim-case-za-samsung-galaxy-s3s3-neo

Flip Wallet за Samsung Galaxy S5 Active
Flip Wallet за Samsung Galaxy S5 Active, черен
http://obiavidnes.com/obiava/101405/flip-wallet-za-samsung-galaxy-s5-active

Flip Wallet за Samsung Galaxy S5 Mini SM-G800
Flip Wallet за Samsung Galaxy S5 Mini SM-G800, черен
http://obiavidnes.com/obiava/101404/flip-wallet-za-samsung-galaxy-s5-mini-sm-g800

Flip Wallet за Samsung Galaxy S5 SM-G900
Flip Wallet за Samsung Galaxy S5 SM-G900, бял
http://obiavidnes.com/obiava/101403/flip-wallet-za-samsung-galaxy-s5-sm-g900

Flip Wallet за Samsung Galaxy S5 SM-G900
Flip Wallet за Samsung Galaxy S5 SM-G900, черен
http://obiavidnes.com/obiava/101402/flip-wallet-za-samsung-galaxy-s5-sm-g900

Flip Wallet за Samsung Galaxy S6 Edge
Flip Wallet за Samsung Galaxy S6 Edge, розов
http://obiavidnes.com/obiava/101401/flip-wallet-za-samsung-galaxy-s6-edge

Flip Wallet за Samsung Galaxy S6 Edge
Flip Wallet за Samsung Galaxy S6 Edge, син
http://obiavidnes.com/obiava/101400/flip-wallet-za-samsung-galaxy-s6-edge

Flip Wallet за Samsung Galaxy S6 Edge
Flip Wallet за Samsung Galaxy S6 Edge, черен
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http://obiavidnes.com/obiava/101399/flip-wallet-za-samsung-galaxy-s6-edge

Flip Wallet за Samsung Galaxy S6
Flip Wallet за Samsung Galaxy S6, розов
http://obiavidnes.com/obiava/101398/flip-wallet-za-samsung-galaxy-s6

Flip Wallet за Samsung Galaxy S6
Flip Wallet за Samsung Galaxy S6, син
http://obiavidnes.com/obiava/101397/flip-wallet-za-samsung-galaxy-s6

Flip Wallet за Samsung Galaxy S6
Flip Wallet за Samsung Galaxy S6, черен
http://obiavidnes.com/obiava/101396/flip-wallet-za-samsung-galaxy-s6

Flip Wallet за Sony Xperia Z2
Flip Wallet за Sony Xperia Z2, бял
http://obiavidnes.com/obiava/101395/flip-wallet-za-sony-xperia-z2

Протектор Ultra-Slim Case за HTC One 3 M9
Протектор Ultra-Slim Case за HTC One 3 M9, прозрачен
http://obiavidnes.com/obiava/101394/protektor-ultra-slim-case-za-htc-one-3-m9

Окабеляване, ел.табла, осветителни тела, автоматика - магазин!!
При нас ще намерите всичко необходимо за монтаж на производствени и домашни ел.инсталации. Освен търговия на
проводници, защити, ел.табла, осветителни тела, релейни защити, фирмата специализира и в доставка на материали за
видеонаблюдение и фотоволтаични системи. Проектираме и изграждаме слаботокови и силови инсталации.
http://obiavidnes.com/obiava/101393/okabelyavane-eltabla-osvetitelni-tela-avtomatika---magazin

Професионални перилни и почистващи препарати
Ние ви предлагаме избор от техника и препарати за почистване в София. От а до я в областта, различни изпипани
производители на техника, уреди, перилни и други почистващи стоки. Атрактивни цени и бърза доставка.
http://obiavidnes.com/obiava/101392/profesionalni-perilni-i-pochistvashti-preparati

Протектор Ultra-Slim Case за HTC One 3 M9
Протектор Ultra-Slim Case за HTC One 3 M9, розов
http://obiavidnes.com/obiava/101391/protektor-ultra-slim-case-za-htc-one-3-m9

Протектор Ultra-Slim Case за HTC One 3 M9
Протектор Ultra-Slim Case за HTC One 3 M9, син
http://obiavidnes.com/obiava/101390/protektor-ultra-slim-case-za-htc-one-3-m9

Логистични системи
Опитмизирайте Вашия склад с динамичните и подвижни архиви, които предлагаме! Намалете разходи и спестете място
и време с автоматичните вертикални складове! Подобрете производителността с конвейрна система! Съхранете
надеждно своите продукти в кутиите и контейнерите, които предлагаме! За подробности посетете сайта ни!
http://obiavidnes.com/obiava/101389/logistichni-sistemi
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Логистични системи
Опитмизирайте Вашия склад с динамичните и подвижни архиви, които предлагаме! Намалете разходи и спестете място
и време с автоматичните вертикални складове! Подобрете производителността с конвейрна система! Съхранете
надеждно своите продукти в кутиите и контейнерите, които предлагаме! За подробности посетете сайта ни!
http://obiavidnes.com/obiava/101388/logistichni-sistemi

Протектор Ultra-Slim Case за HTC One 3 M9
Протектор Ultra-Slim Case за HTC One 3 M9, черен
http://obiavidnes.com/obiava/101387/protektor-ultra-slim-case-za-htc-one-3-m9

Протектор Ultra-Slim Case за Lenovo A6000
Протектор Ultra-Slim Case за Lenovo A6000, черен-прозрачен
http://obiavidnes.com/obiava/101386/protektor-ultra-slim-case-za-lenovo-a6000

Протектор Ultra-Slim Case за Samsung Galaxy S6 Edge
Протектор Ultra-Slim Case за Samsung Galaxy S6 Edge, прозрачен
http://obiavidnes.com/obiava/101385/protektor-ultra-slim-case-za-samsung-galaxy-s6-edge

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/101384/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/101383/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/101382/ezikovi-vakancii-po-nemski-v-germaniya

Езикови ваканции по италиански език
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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/101381/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/101380/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/101379/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/101378/angliyski-ezik-v-malta

Протектор Ultra-Slim Case за Samsung Galaxy S6 Edge
Протектор Ultra-Slim Case за Samsung Galaxy S6 Edge, розов
http://obiavidnes.com/obiava/101377/protektor-ultra-slim-case-za-samsung-galaxy-s6-edge

Протектор Ultra-Slim Case за Samsung Galaxy S6 Edge син
Протектор Ultra-Slim Case за Samsung Galaxy S6 Edge син
http://obiavidnes.com/obiava/101376/protektor-ultra-slim-case-za-samsung-galaxy-s6-edge-sin

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 .......
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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 !
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/101375/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 !
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/101374/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 !
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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/101373/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-

Протектор Ultra-Slim Case за Samsung Galaxy S6 Edge черен
Протектор Ultra-Slim Case за Samsung Galaxy S6 Edge черен
http://obiavidnes.com/obiava/101372/protektor-ultra-slim-case-za-samsung-galaxy-s6-edge-cheren

Евтини и Качествени ВРАТИ от ВРАТИ ВАРНА
Гр. Варна
ул. Беласица 20 /зад м-н Билла-Kолхозен пазар/
тел.: 052/ 69 1000
Мобилини: 0899691026 ; 0899691014
е-mаil: office@vrati-varna.com
http://obiavidnes.com/obiava/101371/evtini-i-kachestveni-vrati-ot-vrati-varna

Протектор Ultra-Slim Case за Samsung Galaxy S6
Протектор Ultra-Slim Case за Samsung Galaxy S6, прозрачен
http://obiavidnes.com/obiava/101370/protektor-ultra-slim-case-za-samsung-galaxy-s6

Интериорни и входни врати на примамливи цени!
Интериорни и входни врати за Вашия дом!
Предлагаме за вас нови входни и интериорни врати на изключително атрактивни цени!
Можете да разгледате online нaшите предложения на нашата интернет страница: www.vratiruse.com
Заповядайте в шоурума ни в гр. Русе на ул. Борисова 44, срещу Художествената галерия!
Тел: 0894/62 82 20
Моб: 0894/62 73 66;
Моб: 0895/69 10 33
mail: vratiruse.2@gmail.com
facebook: https://www.facebook.com/vratirusecom
web: http://www.vratiruse.com/
http://obiavidnes.com/obiava/101369/interiorni-i-vhodni-vrati-na-primamlivi-ceni

ПРЕДЛАГАМ ДОПЪЛНИТЕЛНА РАБОТА ПО ИНТЕРНЕТ
Търсим хора за надомна дейност от цялата страна.Можете да я извършвате от дома си,от офиса си в удомно за вас
време.Това е най-реалното предложение за изкарване на пари чрез интернет.В нашия сайт щте намерите подробно
информация за какво точно се състои дейността и какви са условията за започване,вижте в сайта ни
www.partybux.ovo.bg или се свържете с нас по скайп име на obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/101368/predlagam-dopylnitelna-rabota-po-internet

ЗАКОННА И СИГУРНА ПЕЧАЛБА ПО ИНТЕРНЕТ
Аз се занимавам с PTC вече 18 месеца и си докарвам по около 300$ на месец. Работата е лесна и дстъпна за всеки, който
има желание да се занимава както и достатъчно свободно време пред компютъра. Около 1 час на ден е напълно
достатъчен, за да взимате средната работна заплата в България. Това не са "лесни пари" както много лъжливи обяви в
интернет пространството гласят. За сметка на това обаче можем да сме убедени, че ще си получим парите на 100%.
Няма ограничение на това колко можем да печелим, може да взимаме по 50$ на месец, може и по 500$. На запад има
хора, които правят по над 3000 само от PTC. Ако сте заинтересовани и искате повече информация прегледайте сайта
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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/101367/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

НАБИРАМЕ УЧАСТНИЦИ ЗА ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТ
Разнообразете живота си ако ви е скучно и висите цял ден в нета.Спечелете допълнителни приходи като участвате в
нашият мащабен проект,където ще ви научим как да печелите приходи от интернет и ще получите пълна подкрепа по
Skype от наша страна за повече информация пишете ни на Skype име obqva10 или посетете сайта ни www.partybux.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/101366/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt

СИГУРНА РАБОТА
Предлагаме ви сигурна работа по интернет небходимо ви е само 30 мин. на ден.Допълнете свободното си време и
увеличете доходите си.Работата е лесна и всеки може да се справи с лекота.Можете да работите от дома си или офиса
ви.В нашия сайт можете да намерите подробности как се плаща и всичко което ви интересува вищте в сайта ни
www.partybux.ovo.bg skype име- obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/101365/sigurna-rabota

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/101364/sigurna-rabota

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/101363/30-50-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/101362/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
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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/101361/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Протектор Ultra-Slim Case за Samsung Galaxy S6 розов
Протектор Ultra-Slim Case за Samsung Galaxy S6 розов
http://obiavidnes.com/obiava/101360/protektor-ultra-slim-case-za-samsung-galaxy-s6-rozov

Протектор Ultra-Slim Case за Samsung Galaxy S6
Протектор Ultra-Slim Case за Samsung Galaxy S6, син
http://obiavidnes.com/obiava/101359/protektor-ultra-slim-case-za-samsung-galaxy-s6

Протектор Ultra-Slim Case за Samsung Galaxy S6
Протектор Ultra-Slim Case за Samsung Galaxy S6, черен
http://obiavidnes.com/obiava/101358/protektor-ultra-slim-case-za-samsung-galaxy-s6

48" (121.92 cm) Samsung 48JS8500
48" (121.92 cm) Samsung 48JS8500, CURVED 4K, 3D LED TV, SMART, QuadCore, Wireless, Network, PIP, 4x HDMI, 3x USB,
Remote Controller Model TM1580A + TM1240A
http://obiavidnes.com/obiava/101357/48-12192-cm-samsung-48js8500

65" (165.1 cm) Samsung 65JU7000
65" (165.1 cm) Samsung 65JU7000, 4K, 3D, LED TV, SMART, QuadCore, Wireless, Network, PIP, 4x HDMI, 3x USB, TM1580A +
TM1240A
http://obiavidnes.com/obiava/101356/65-1651-cm-samsung-65ju7000

Калъф за ръка Belkin Sport Armband Sport-Fit F8M953btC00 Universal за iPhone 6 Plus и
смартфони до 5.5 инча
Калъф за ръка Belkin Sport Armband Sport-Fit F8M953btC00 Universal за iPhone 6 Plus и смартфони до 5.5 инча, черен
http://obiavidnes.com/obiava/101355/kalyf-za-ryka-belkin-sport-armband-sport-fit-f8m953btc00-universal-za-iphone-6-p

Flip cover BlackBerry Leather Flip Case за Blackberry Z30
Flip cover BlackBerry Leather Flip Case за Blackberry Z30, бял
http://obiavidnes.com/obiava/101354/flip-cover-blackberry-leather-flip-case-za-blackberry-z30

Протектор и защитно покритие BlackBerry Hard Shell Flex ACC-60114 за BlackBerry Leap
Протектор и защитно покритие BlackBerry Hard Shell Flex ACC-60114 за BlackBerry Leap, черен
http://obiavidnes.com/obiava/101353/protektor-i-zashtitno-pokritie-blackberry-hard-shell-flex-acc-60114-za-blackberry-

Поликарбонатов протектор CaseMate Barely There за Samsung Galaxy A3
Поликарбонатов протектор CaseMate Barely There за Samsung Galaxy A3, черен
http://obiavidnes.com/obiava/101352/polikarbonatov-protektor-casemate-barely-there-za-samsung-galaxy-a3

Протектор Incipio Feather Case за HTC One 2 (M8)
Протектор Incipio Feather Case за HTC One 2 (M8), син
http://obiavidnes.com/obiava/101351/protektor-incipio-feather-case-za-htc-one-2-m8
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Протектор Incipio Feather Case за HTC One M9
Протектор Incipio Feather Case за HTC One M9, черен
http://obiavidnes.com/obiava/101350/protektor-incipio-feather-case-za-htc-one-m9

Протектор Incipio Feather Case за iPhone 6 Plus
Протектор Incipio Feather Case за iPhone 6 Plus, розов
http://obiavidnes.com/obiava/101349/protektor-incipio-feather-case-za-iphone-6-plus

FOODOrder.click Доставкa на суши за вкъщи
Доставки на суши за вкъщи и офиса. Бърза поръчка и още по-бързи доставки на суши в София.
FOODOrder.click вкусна храна доставена до адреса ви.
Поръчайте онлайн и се насладете на чудесно суши доставено до дома ви от http://foodorder.click
суши, доставка на суши, суши за вкъщи, суши доставка, доставка на храна, суши софия, суши експрес, суши сетове
http://obiavidnes.com/obiava/101348/foodorderclick-dostavka-na-sushi-za-vkyshti

Протектор Incipio Feather Case за iPhone 6 Plus
Протектор Incipio Feather Case за iPhone 6 Plus, син
http://obiavidnes.com/obiava/101347/protektor-incipio-feather-case-za-iphone-6-plus

Събиране на разделени двойки и семейства
Съдбата и отрежда нелеката задача - да живее с болката на другите. Серия от случки и показват, колко е различна.
Гадател и маг Дорина започва да усеща бъдещи събития още на 18 години.
Така разбира за своята мисия в живота. Пътят и в света на предсазанията е неизбежен и тя поема по него, за да помага
на страдащите духом. Всеки ден пред вратата на дома и чакат хора с различни проблеми. Тя взема картите Таро в ръце
и реди пасианси, за да разкрие ключови елементи от съдбата на питащия. Така гадател и маг Дорина разкрива своите
умения, като перфектен прогностик и консултант. Тя може да дигностицира и премахва магии и родови проклятия. Чрез
биоенергийни сеанси изкоренява болезнена ревност, избухливост, натрупан гняв, напрежение, Събиране на разделени
двойки и семейства. Изготвя защитни амулети за успех при сключване на сделки и в съдебни дела. Доверете се на маг
Дорина, за да си осигурите спокойствие. работи и от разстояние Тел. за връзка: 0877 01 48 69 и 0896 59 76 12 БЕЗ
ДОПАЛНИТЕЛНИ ИМПУЛСИ
http://obiavidnes.com/obiava/101346/sybirane-na-razdeleni-dvoyki-i-semeystva

Протектор Incipio Feather Case за iPhone 6 Plus
Протектор Incipio Feather Case за iPhone 6 Plus, черен
http://obiavidnes.com/obiava/101345/protektor-incipio-feather-case-za-iphone-6-plus

Протектор Incipio Feather Case за LG G Flex
Протектор Incipio Feather Case за LG G Flex, сив
http://obiavidnes.com/obiava/101344/protektor-incipio-feather-case-za-lg-g-flex

Протектор Incipio Feather Case за Samsung Galaxy S6
Протектор Incipio Feather Case за Samsung Galaxy S6, прозрачен
http://obiavidnes.com/obiava/101343/protektor-incipio-feather-case-za-samsung-galaxy-s6

Протектор Incipio Feather Case за Samsung Galaxy S6
Протектор Incipio Feather Case за Samsung Galaxy S6, черен
http://obiavidnes.com/obiava/101342/protektor-incipio-feather-case-za-samsung-galaxy-s6
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Протектор Incipio Feather Case за Sony Xperia T3
Протектор Incipio Feather Case за Sony Xperia T3, черен
http://obiavidnes.com/obiava/101341/protektor-incipio-feather-case-za-sony-xperia-t3

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.
Купете сега за 198,55 лв. и спестете 5% от нормалната цена!
Промоцията е валидна за м.юни 2015г.!
http://obiavidnes.com/obiava/101340/plazmen-vyzduhochistitel-kombiniran-s-ozonator-za-voda

Инфрачервена лампа за нагревки Philips 150W
Инфрачервена лампа за нагревки Philips 150W – служи за облекчаване на болки в мускулите и лечение при простудни
заболявания, хреми, бронхити, ревматизъм, ишиас и невралгии. Инфрачервената лампа Philips е оптимизирана за
облекчаване на болки на площ 20 x 30 см, например рамо, лакът, прасец или врат, както и за облекчение при обикновени
настинки. Лампата може да се използва за терапевтични облъчвания, в козметични салони, детски градини, промишлени
предприятия, а така също и в домашни условия. Употребата на инфрачервената лампа способства за повишаване на
защитните сили на организма и устойчивостта му към инфекциозни, простудни, костно-ставни заболявания и др.
Инфрачервеното лъчение е напълно безвредно. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.Tehnomag.net или на
тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/101339/infrachervena--lampa-za-nagrevki-philips-150w

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
Осигурени консумативи.
http://obiavidnes.com/obiava/101338/alkoholen-tester-dreger

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.
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Купете сега за 60.00лв и спестете 18 лв. от нормалната цена!
Промоцията е валидна за м.юни 2015г.!
http://obiavidnes.com/obiava/101337/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/101336/ultrazvukova-vanichka-za-skorostno-pochistvane-i-sterilizaciya

Електронно устройство за вибрационно пране
Малка, икономична и турбо ефективна пералня – това е устройството за вибрационно пране. С него ще спестите до 80%
електроенергия, вода и перилен препарат. Пестите също място и пари. Можете да го носите навсякъде със себе си.
Качеството на пране е гарантирано - забравете химическото чистене. Дрехите не се мачкат - можете да пропуснете
гладенето. Изключително удобно за пране и на маратонки, гуменки, чанти, изделия от изкуствена кожа и т.н.
Запитвания и поръчки в е-магазина www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994
http://obiavidnes.com/obiava/101335/elektronno-ustroystvo-za-vibracionno-prane

Най-икономичната пералня – ултразвуковата
Ако домакинството Ви се състои от 1-2 човека - няма по-икономично решение от ултразвуковия уред за пране и
почистване. С него ще спестите до 99,9% електроенергия, 70% вода, 60% перилен препарат, 100% омекотители.
Качеството на пране е гарантирано - забравете химическото чистене. Дрехите не се мачкат - забравете и гладенето.
Изключително удобно за пране, почистване и обезпаразитяване на маратонки, гуменки, чанти,изделия от изкуствена
кожа и т.н. Успешно се използва за ултразвуков масаж и лечение на травми, за лекуване на кожни заболявания и
артрит,за "състаряване" на пресна ракия за 12 часа и др. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти
www.TehnoMag.net или на тел. 02/422 422 8, 088 4 38 68 78
http://obiavidnes.com/obiava/101334/nay-ikonomichnata-peralnya--ultrazvukovata

Пречиствател-йонизатор на въздуха с активна мултифилтърна система
Ако имате проблеми с алергии на дихателните пътища или ако живеете, или работите в помещение, което не може да
се проветрява нормално по редица причини (близост до прашни и шумни улици, досадни насекоми, липса на външни
прозорци, много хора в едно помещение и т.н.), вече имате решение. Това е активният въздухопречиствател-йонизатор на
LANAFORM. Уредът събира частици като прах, гъбички, бактерии, пърхот, дим и други алергени, както и различни
видове вируси. Отрицателно заредените йони привличат частиците, намиращи се във въздуха, правят ги твърде тежки
за да останат във въздуха и по този начин предпазват хората от вдишването им. Замърсяванията се отлагат в
мултифилтърната система на уреда и въздухът се връща напълно пречистен и обезпаразитен в помещението. Вижте
подробности и поръчайте в е-магазина www. TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
http://obiavidnes.com/obiava/101333/prechistvatel-yonizator-na-vyzduha-s-aktivna-multifiltyrna-sistema

Озонатор за въздух и вода – здраве у дома от ТехноМаг
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.
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Купете сега за 135,15 лв. и спестете 15% от нормалната цена!
Промоцията е валидна за м.юни 2015г.!
http://obiavidnes.com/obiava/101332/ozonator-za-vyzduh-i-voda--zdrave-u-doma-ot-tehnomag

Сенна хрема - алергии
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/101331/senna-hrema---alergii

Електрическа пила за пети
Лесно за самостоятелна употреба мини 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, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/101330/elektricheska-pila-za-peti

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/101329/nedelen-kurs-po-brazilski-portugalski-a2

Вечерен курс по бразилски португалски за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по бразилски португалски А1. 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, вторник и петък от 18.30 до 20.30 часа. Цена 160 лв. Начало: 16.06.2015г.
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/101328/vecheren-kurs-po-brazilski-portugalski-za-nachinaeshti
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Протектор Incipio Feather Case за Sony Xperia Z3
Протектор Incipio Feather Case за Sony Xperia Z3, черен
http://obiavidnes.com/obiava/101327/protektor-incipio-feather-case-za-sony-xperia-z3

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: 16.06.15
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
http://obiavidnes.com/obiava/101326/vecheren-kurs-po-portugalski-ezik

Курс по френски език за начинаещи
Учебен център Орбис организира съботен курс по френски език по системата Echo, А1. По време на обучението се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от около 1800 – 2000
думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на френски език. Цена 250 лв.
Продължителност 80 часа, веднъж седмично – събота от 10.00 до 13.00 часа. Начало: 20.06.2015г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за вас време по 10 лв на час.
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/101325/kurs-po-frenski-ezik-za-nachinaeshti

Съботен курс по италиански език – А2
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:
20.06.2015г.
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/101324/syboten-kurs-po-italianski-ezik--a2

Протектор Incipio NGP за HTC One M9
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Протектор Incipio NGP за HTC One M9, прозрачен-мат
http://obiavidnes.com/obiava/101323/protektor-incipio-ngp-za-htc-one-m9

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/101322/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.
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

Страница 20/96

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

07.06.2015

http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/101321/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/101320/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/101319/nemski-ezik---individualno--i-v-malki-grupi

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/101318/jeni-za-rabota-v-chehiya-bez-taksi-i-komisionni
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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/101317/chehiya---nabira-rabotnici-bez-posrednici

Протектор Incipio NGP за HTC One M9
Протектор Incipio NGP за HTC One M9, черен
http://obiavidnes.com/obiava/101316/protektor-incipio-ngp-za-htc-one-m9

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
http://obiavidnes.com/obiava/101315/chehiya---stroiteli-i-zavarchici-bez-posrednici

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 .
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- 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/101314/chehiya---skladovi-rabotnici-i-elektrokaristi-bez-posrednici

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/101313/30-50-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/101312/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/101311/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Детективска Агенция Инкогнито-София,Пловдив,Бургас,Варна
Детективска Агенция Инкогнито-Безплатни Консултации!
Предлаганите услуги са от частни детективи
с висок професионален стандарт!
Разкрива изневери, издирва лица,
справки, корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес,месторабота и др.
Открива биологични родственици.
Установяване и блокиране на скрита аудио/видео техника
в жилища,офиси автомобили.
GPS предаватели и др.
Повече информация на http://detektivi.com
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
Детективска Агенция "Инкогнито" Извършва услуги на територията на цяла България!!!
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http://obiavidnes.com/obiava/101310/detektivska-agenciya-inkognito-sofiyaplovdivburgasvarna

Детективска Агенция Фокс-Частен Детектив-Бургас, Несебър, Поморие, Слънчев бряг, Созопол
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/101309/detektivska-agenciya-foks-chasten-detektiv-burgas-nesebyr-pomorie-slynchev-bryag

Протектор Incipio NGP за iPhone 6 Plus
Протектор Incipio NGP за iPhone 6 Plus, прозрачен-мат
http://obiavidnes.com/obiava/101308/protektor-incipio-ngp-za-iphone-6-plus

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 !
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/101307/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 !
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/101306/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
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
0884 57 80 53 - Е. САНДОВ
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/101305/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-

Протектор Incipio NGP за iPhone 6 Plus
Протектор Incipio NGP за iPhone 6 Plus, черен
http://obiavidnes.com/obiava/101304/protektor-incipio-ngp-za-iphone-6-plus

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
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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/101303/inkubatori-lyupilni

Протектор Incipio NGP за Samsung Galaxy S5 SM-G900
Протектор Incipio NGP за Samsung Galaxy S5 SM-G900, черен
http://obiavidnes.com/obiava/101302/protektor-incipio-ngp-za-samsung-galaxy-s5-sm-g900

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/101301/30-50-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/101300/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/101299/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

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.
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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
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/101298/mreja-protiv-nasekomi-s-magniti

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/101297/vibropleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

Масажна кушетка MagicPRO
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
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O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 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/101296/masajna-kushetka-magicpro

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.

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.
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Лимфопресата може да се ползва и просто за приятен релаксиращ масаж.
http://obiavidnes.com/obiava/101295/limfopresa---aparat-za-presoterapiya

Електронен нашийник за дресура на кучета
Електронен нашийник за дресура на кучета (Телетакт)
Обхват на сигнала от телетакта: 300 м;
Излъчвани от нашийника за дресура сигнали: вибриращ, шоко, светлинен, звуков;
Електронният нашийник разполага със 100 степени на въздействие, LCD екран, фенерче и е удароустойчив;
Възможно е едновременното командване на 2 кучета - от едно дистанционно!
Кучето ви не знае как да се държи: бяга, лае, хапе, разкъсва и не отговоря на вашите команди.
Решението на проблема е нашийник за дресура на кучета с дистанционно управление - телетакт,
използващ вибрации или лек токов удар за премахване на всички лоши навици на кучето.
Електронният нашийник е много полезен при дресировка и обучение на домашни любимци, ловни кучета, кучета-водачи и
кучета-охрана,
независимо от теглото им (от 2 до 90 кг.).
При обучение и дресировка, електронният нашийник е незаменим помощник за формирането на желаното от вас
поведение на вашия любимец.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/101294/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta

LG G3 (D855)
LG G3 (D855), бял, в комплект с бяло безжично зарядно у-во, 5.5" (13.97 cm) True HD-IPS, четири-ядрен Qualcomm
MSM8974AC 2.45Ghz, 3GB RAM, 32GB Flash памет (+microSD слот), 13 & 2.1MPix camera, Android 4.4, 149g
http://obiavidnes.com/obiava/101293/lg-g3-d855

LG L Fino (D290N)
LG L Fino (D290N), тъмнозелен, 4.5” (11.43 cm), четири-ядрен Qualcomm MSM8212 1.2GHz, 1GB RAM, 4GB Flash памет
(+microSD слот), 8 & 0.3MPix camera, Android 4.4, 143g
http://obiavidnes.com/obiava/101292/lg-l-fino-d290n

SSD 256GB
SSD 256GB, Samsung 850 EVO, mSATA
http://obiavidnes.com/obiava/101291/ssd-256gb

Canon LEGRIA HF R606 (черна) в комплект с фотопринтер Canon SELPHY CP910 (бял)
Canon LEGRIA HF R606 (черна) в комплект с фотопринтер Canon SELPHY CP910 (бял), 2.07Mpix, 32x Optical Zoom (57x
Inteligent Zoom), 3.0"(7.62cm) сензорен LCD дисплей, 2ch Dolby Digital, 1080p FULL HD Video, mini HDMI, mini USB, SDXC
слот
http://obiavidnes.com/obiava/101290/canon-legria-hf-r606-cherna-v-komplekt-s-fotoprinter-canon-selphy-cp910-byal

Canon LEGRIA HF R66 (черна) в комплект с фотопринтер Canon SELPHY CP910 (черен)
Canon LEGRIA HF R66 (черна) в комплект с фотопринтер Canon SELPHY CP910 (черен), 2.07Mpix, 32x Optical Zoom
(1140x Digital Zoom), 3.0"(7.62cm) сензорен LCD дисплей, 2ch Dolby Digital, Wi-Fi/NFC, 8GB вградена памет (+SDXC слот),
mini HDMI, mini USB
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http://obiavidnes.com/obiava/101289/canon-legria-hf-r66-cherna-v-komplekt-s-fotoprinter-canon-selphy-cp910-cheren

Imaging Unit ЗА XEROX Phaser 7100 - Black - P№ 108R01151 - заб.: 24000k
Imaging Unit ЗА XEROX Phaser 7100 - Black - P№ 108R01151 - заб.: 24000k
http://obiavidnes.com/obiava/101288/imaging-unit-za-xerox-phaser-7100---black---p-108r01151---zab-24000k

Xerox Phaser 7100 Fuser 220V
Xerox Phaser 7100 Fuser 220V
http://obiavidnes.com/obiava/101287/xerox-phaser-7100-fuser-220v

Xerox Phaser 7100 Waste Cartridge
Xerox Phaser 7100 Waste Cartridge
http://obiavidnes.com/obiava/101286/xerox-phaser-7100-waste-cartridge

КАСЕТА ЗА XEROX Phaser 7100 Black Dual Package Toner - P№ 106R02612 - заб.: 2x5000k
КАСЕТА ЗА XEROX Phaser 7100 Black Dual Package Toner - P№ 106R02612 - заб.: 2x5000k
http://obiavidnes.com/obiava/101285/kaseta-za-xerox-phaser-7100-black-dual-package-toner---p-106r02612---zab-2x50

КАСЕТА ЗА XEROX Phaser 7100 Cyan Dual Package Toner - P№ 106R02609 - заб.: 2x4500k
КАСЕТА ЗА XEROX Phaser 7100 Cyan Dual Package Toner - P№ 106R02609 - заб.: 2x4500k
http://obiavidnes.com/obiava/101284/kaseta-za-xerox-phaser-7100-cyan-dual-package-toner---p-106r02609---zab-2x450

КАСЕТА ЗА XEROX Phaser 7100 Magenta Dual Package Toner - P№ 106R02610 - заб.: 2x4500k
КАСЕТА ЗА XEROX Phaser 7100 Magenta Dual Package Toner - P№ 106R02610 - заб.: 2x4500k
http://obiavidnes.com/obiava/101283/kaseta-za-xerox-phaser-7100-magenta-dual-package-toner---p-106r02610---zab-2x

КАСЕТА ЗА XEROX Phaser 7100 Yellow Dual Package Toner - P№ 106R02611 - заб.: 2x4500k
КАСЕТА ЗА XEROX Phaser 7100 Yellow Dual Package Toner - P№ 106R02611 - заб.: 2x4500k
http://obiavidnes.com/obiava/101282/kaseta-za-xerox-phaser-7100-yellow-dual-package-toner---p-106r02611---zab-2x4

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
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http://obiavidnes.com/obiava/101281/detektivska-agenciya-hameleon-garantirana-anonimnost-korektnost-profesionali

Озонатор за въздух и вода – здраве у дома
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.
Купете сега за 104 лв. и спестете 35 лв от нормалната цена!
Промоцията е валидна за м. юни 2015г. !
http://obiavidnes.com/obiava/101280/ozonator-za-vyzduh-i-voda--zdrave-u-doma

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/101279/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.
Купете сега за 60.00лв и спестете 18 лв. от нормалната цена!
Промоцията е валидна за м.юни 2015г.!
http://obiavidnes.com/obiava/101278/ured-za-srebyrna-voda-volcano-dr-silver-101

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.
http://obiavidnes.com/obiava/101277/moshten-generator-na-ozon-za-vyzduh

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
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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.
Купете сега за 198,55 лв. и спестете 5% от нормалната цена!
Промоцията е валидна за м.юни 2015г.!
http://obiavidnes.com/obiava/101276/yonizator-s-ozonator-ot-tehnomag

Биде
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.
Купете сега за 131,75 лв. и спестете 15% от нормалната цена!
Промоцията е валидна за м. юни 2015 г. !
http://obiavidnes.com/obiava/101275/pristavka-bide-za-topla-i-studena-voda-s-2-dyuzi--s-priyaten-italianski-dizayn-i-

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.
Плюс подарък Домашен парфюм на клечки „Пачули, лавандула и ванилия”!
Промоцията е валидна за м. юни 2015г.!
http://obiavidnes.com/obiava/101274/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.
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
Промоцията е валидна за м. юни 2015г.!
http://obiavidnes.com/obiava/101273/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
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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
Плюс подарък 10 мл Етерично масло АРЕОН по избор от ТехноМаг!
Промоцията е валидна за м. юни 2015г.!
http://obiavidnes.com/obiava/101272/yonizator-ozonator-i-aromatizator--nastolen-ured

Озонатор за въздух, вода и храна
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.
02/4224228, 0884386878.
Купете сега за 76 лв. и спестете 20% от нормалната цена!
Промоцията е валидна за м.юни 2015г.!
http://obiavidnes.com/obiava/101271/ozonator-za-vyzduh-voda-i-hrana

Автоматична пила за пети, ходила и мазоли с диамантени кристали
Лесно за самостоятелна употреба мини 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, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/101270/avtomatichna-pila-za-peti-hodila-i-mazoli-s-diamanteni-kristali

Уред против респираторни алергии
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/101269/ured-protiv-respiratorni-alergii

Heroes of the Storm Starter Pack
Heroes of the Storm Starter Pack, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/101268/heroes-of-the-storm-starter-pack

55" (139.7 cm) Philips 55PFS6409
55" (139.7 cm) Philips 55PFS6409, Slim Full HD LED Smart TV, Passive 3D, DVB-T/C, Wi-Fi, LAN, HDMI, USB
http://obiavidnes.com/obiava/101267/55-1397-cm-philips-55pfs6409

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 -
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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/101265/tyrsi-da-naznachi

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/101264/stroiteli-tyrsi-da-naznachi

Протектор Armor-X CX-Mi6P Rugged Case за iPhone 6 Plus
Протектор Armor-X CX-Mi6P Rugged Case за iPhone 6 Plus, черен-сив
http://obiavidnes.com/obiava/101263/protektor-armor-x-cx-mi6p-rugged-case-za-iphone-6-plus

Калъф за ръка Belkin Sport Armband Slim-Fit Universal за iPhone 6
Калъф за ръка Belkin Sport Armband Slim-Fit Universal за iPhone 6, черен
http://obiavidnes.com/obiava/101262/kalyf-za-ryka-belkin-sport-armband-slim-fit-universal-za-iphone-6

Калъф за ръка Belkin Sport Armband Sport-Fit F8M952btC00 Universal за iPhone 6 и смартфони до
5 инча
Калъф за ръка Belkin Sport Armband Sport-Fit F8M952btC00 Universal за iPhone 6 и смартфони до 5 инча, черен
http://obiavidnes.com/obiava/101261/kalyf-za-ryka-belkin-sport-armband-sport-fit-f8m952btc00-universal-za-iphone-6-i

Детективска Агенция Инкогнито -издирване,наблюдение,проучване,справки,иневери
Детективска Агенция Инкогнито-Безплатни Консултации!
Предлаганите услуги са от частни детективи
с висок професионален стандарт!
Разкрива изневери, издирва лица,
справки, корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес,месторабота и др.
Открива биологични родственици.
Установяване и блокиране на скрита аудио/видео техника
в жилища,офиси автомобили.
GPS предаватели и др.
Повече информация на http://detektivi.com
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
Детективска Агенция "Инкогнито" Извършва услуги на територията на цяла България!!!
http://obiavidnes.com/obiava/101260/detektivska-agenciya-inkognito--izdirvanenablyudenieprouchvanespravkiineveri

Детективск
Детективски услуги от Детективска агенция Фокс
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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/101259/detektivska-agenciya-foks-burgasnesebyrpomorieslynchev-bryagsozopol

Поликарбонатов протектор CaseMate Barely There за HTC One 3 M9
Поликарбонатов протектор CaseMate Barely There за HTC One 3 M9, прозрачен
http://obiavidnes.com/obiava/101258/polikarbonatov-protektor-casemate-barely-there-za-htc-one-3-m9

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/101257/30-50-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/101256/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn
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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/101255/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Поликарбонатов протектор CaseMate Barely There за HTC One 3 M9
Поликарбонатов протектор CaseMate Barely There за HTC One 3 M9, черен
http://obiavidnes.com/obiava/101254/polikarbonatov-protektor-casemate-barely-there-za-htc-one-3-m9

Поликарбонатов протектор CaseMate Barely There за Samsung Galaxy S6
Поликарбонатов протектор CaseMate Barely There за Samsung Galaxy S6, прозрачен
http://obiavidnes.com/obiava/101253/polikarbonatov-protektor-casemate-barely-there-za-samsung-galaxy-s6

Поликарбонатов протектор CaseMate Barely There за Samsung Galaxy S6
Поликарбонатов протектор CaseMate Barely There за Samsung Galaxy S6, черен
http://obiavidnes.com/obiava/101252/polikarbonatov-protektor-casemate-barely-there-za-samsung-galaxy-s6

Прозрачен протектор CaseMate Tough Naked Case
Прозрачен протектор CaseMate Tough Naked Case, с висока защита за Samsung Galaxy S6
http://obiavidnes.com/obiava/101251/prozrachen-protektor-casemate-tough-naked-case

Протектор CaseMate Tough Case за HTC One 3 M9
Протектор CaseMate Tough Case за HTC One 3 M9, черен
http://obiavidnes.com/obiava/101250/protektor-casemate-tough-case-za-htc-one-3-m9

Протектор CaseMate Tough Naked за HTC One 3 M9
Протектор CaseMate Tough Naked за HTC One 3 M9, прозрачен
http://obiavidnes.com/obiava/101249/protektor-casemate-tough-naked-za-htc-one-3-m9

Ксанацид
Хранителна добавка
При стомашни киселини. Защитава лигавицата
Указания: Таблетките за смучене Xanacid са Медицинско Изделие, което противодейства на симптомите на възпаление
на стомашната лигавица: болка, парене, усещане за киселинност. Xanacid действа като бариера, която предпазва
лигавицата от атаката на стомашните сокове. Благодарение на уникалната си растителна формула Xanacid действа
успокояващо и защитно на лигавицата, като минералния й състав неутрализира рН на киселините. Растителният
комплекс също така помага да се притиводейства на гастроезофагеалния рефлукс.
Състав: калциев карбонат, магнезиев хидроксид, формула Xanacid/Алое вера гел, сух екстракт от корен на Лечебна ружа,
сух екстракт от Горски Слез/, малтодекстрин, целулоза, силициев диоксид, магнезиев стеарат, аромат на портокал,
стевиол гликозиди (Стевия).
Начин на употреба: Приемайте по една таблетка при необходимост, като я оставите да се стопи в устата ви. При
гастроезофагеалния рефлукс (ГЕР) вземете една таблетка след хранене и 1 преди лягане. Ако е необходимо, може да
повторите приема няколко пъти на ден, даже през кратки интервали от време.
http://obiavidnes.com/obiava/101248/ksanacid

Качествени интериорни врати на страхотни цени
Предлагаме Ви богат избор от интериорни и входни врати, като не забравяме, че добрите цени и правилните оферти са
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най-важното в нашия бранш. В тази връзка може да се възползвате от нашата промоция -5% от цената на всяка
интериорна или входна врата в периода до 30 юни, като представите ваучера за намаление от нашия сайт!
http://burgas.doormann.bg/ Заповядайте в Доорман Бургас! При нас са вратите, за които Вашият дом мечтае.
http://obiavidnes.com/obiava/101247/kachestveni-interiorni-vrati-na-strahotni-ceni

Поставка за радиатора на кола Airframe Mount Plus за iPhone 6
Поставка за радиатора на кола Airframe Mount Plus за iPhone 6, Galaxy Note 4 и мобилни телефони, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/101246/postavka-za-radiatora-na-kola-airframe-mount-plus-za-iphone-6

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/101245/razgovoren-angliyski

Преписване на изпит
Преписването вече не е проблем за вас! С химикала с невидимо мастило вие може да се справите с всеки изпит и
контролно. Химикалката с невидимо мастило е най-лесния и евтин начин за преписване на изпит.
Никой не подозира, че в ръката ви е всъщност решението на изпита! Осветявайки UV текста, той става видим и ясно
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четлив само за вас.
http://www.gadgetstore.ovo.bg
Мтел: 0883 33 88 92
Виваком: 0878 33 88 72
http://obiavidnes.com/obiava/101244/prepisvane-na-izpit

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
-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 .
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/101243/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
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посещения и в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи, като се използват и допълнителни
материали, съобразени с нуждите на обучаващите се.
Цена на индивидуално обручение - 10 лева на учебен час
Цена за участник в група - 150 лева за 30 учебни часа .
В цената са включени учебните материали .
Предлагаме :
- обучение за начинаещи
- обучение за напреднали
- обучение за подготовка за сертификатни нива
- обучение за деца и ученици
- обучение за подготовка за матура
- курсове по разговорен руски за поддържане на нивото на езикова компетентност .
За повече информация:
тел. 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/101242/ruski-ezik---individualno-i-v-malki-grupi

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/101241/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

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
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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/101240/razgovoren-angliyski-s-biznes-nasochenost

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/101239/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/101238/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Поставка за радиатора на кола Airframe Mount Plus за iPhone 6
Поставка за радиатора на кола Airframe Mount Plus за iPhone 6, Galaxy Note 4 и мобилни телефони, черна
http://obiavidnes.com/obiava/101237/postavka-za-radiatora-na-kola-airframe-mount-plus-za-iphone-6

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 !
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/101236/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 !
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/101235/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
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
0884 57 80 53 - Е. САНДОВ
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/101234/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-

Универсална стойка за мобилни телефони
Универсална стойка за мобилни телефони, ZTE, 2.2-6''(5.59-15.24см)
http://obiavidnes.com/obiava/101233/universalna-stoyka-za-mobilni-telefoni

КАСЕТА ЗА LEXMARK Optra E350/352 - IT IMAGE - P№ E352H11E - Неоригинален заб.: 9000k
КАСЕТА ЗА LEXMARK Optra E350/352 - IT IMAGE - P№ E352H11E - Неоригинален заб.: 9000k
http://obiavidnes.com/obiava/101232/kaseta-za-lexmark-optra-e350352---it-image---p-e352h11e---neoriginalen-zab-9
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КАСЕТА ЗА LEXMARK T 630/632/634/DELL M5200/W5300 - IT IMAGE - P№ 12A7362 Неоригинален заб.: 21000k
КАСЕТА ЗА LEXMARK T 630/632/634/DELL M5200/W5300 - IT IMAGE - P№ 12A7362 - Неоригинален заб.: 21000k
http://obiavidnes.com/obiava/101231/kaseta-za-lexmark-t-630632634dell-m5200w5300---it-image---p-12a7362---neori

КАСЕТА ЗА LEXMARK X463/464/466 - IT IMAGE - P№ X463X11G - Неоригинален заб.: 15000k
КАСЕТА ЗА LEXMARK X463/464/466 - IT IMAGE - P№ X463X11G - Неоригинален заб.: 15000k
http://obiavidnes.com/obiava/101230/kaseta-za-lexmark-x463464466---it-image---p-x463x11g---neoriginalen-zab-150

КАСЕТА ЗА SAMSUNG ML-1660/ML-1665/SCX-3200/3205 - Brand New - P№ MLT-D1042S - IT
IMAGE - Неоригинален заб.: 1500k
КАСЕТА ЗА SAMSUNG ML-1660/ML-1665/SCX-3200/3205 - Brand New - P№ MLT-D1042S - IT IMAGE - Неоригинален заб.:
1500k
http://obiavidnes.com/obiava/101229/kaseta-za-samsung-ml-1660ml-1665scx-32003205---brand-new---p-mlt-d1042s---it

Адаптери и органайзер 4smarts 2in1 SIM Card Holder + Nano/Micro Sim Adapter Set
Адаптери и органайзер 4smarts 2in1 SIM Card Holder + Nano/Micro Sim Adapter Set, черен
http://obiavidnes.com/obiava/101228/adapteri-i-organayzer-4smarts-2in1-sim-card-holder--nanomicro-sim-adapter-set

Очила за виртуална реалност 4smarts Universal VR Glasses Spectator за iOS и Android
Очила за виртуална реалност 4smarts Universal VR Glasses Spectator за iOS и Android, черни
http://obiavidnes.com/obiava/101227/ochila-za-virtualna-realnost-4smarts-universal-vr-glasses-spectator-za-ios-i-andr

Селфи стик 4smarts Universal Bluetooth Selfie Stick
Селфи стик 4smarts Universal Bluetooth Selfie Stick, черен
http://obiavidnes.com/obiava/101226/selfi-stik-4smarts-universal-bluetooth-selfie-stick

HTC One M9
HTC One M9, златист, 5" (12.7 cm), осем-ядрен (четири-ядрен Cortex-A53 1.5GHz & четири-ядрен Cortex-A57 2GHz), 3GB
RAM, 32GB Flash памет (+microSD слот), 20.7 & 4.0 Mpix camera, Android, 157g
http://obiavidnes.com/obiava/101225/htc-one-m9

Lenovo A536
Lenovo A536, черен, 5" (12.7 cm), четири-ядрен MT6582M 1.3GHz, 1GB RAM, 8GB Flash памет (+microSD слот), 5.0 & 2.0
MPix camera, Android, 148g
http://obiavidnes.com/obiava/101224/lenovo-a536

Lenovo A6000
Lenovo A6000, черен, 5" (12.7 cm) IPS екран, четири-ядрен Qualcomm MSM8916 1.2GHz, 1GB RAM, 8GB Flash памет
(+microSD слот), 8.0 & 2.0 MPix camera, Android, 128g
http://obiavidnes.com/obiava/101223/lenovo-a6000

0882551735 фини шпакловки.4лв. гипсова шпакловка.4лв. латекс.2лв. топлоизолация.10лв..
обръщане покрай дог
0882551735, фина шпакловка - 4лв. гипсова шпакловка - 4лв. латекс - 2лв. обръщане покрай pvc дограма и врати с
поставияне на лайсни или измазване - 6лв. топлоизолация - 10лв. минерални мазилки, пръскана мазилка, замазки, зидария, и
др. довършителни ремонти. работи се в кратки срокове, и качеството се вижда на момента. майстор с дългодишна

Страница 44/96

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

07.06.2015

практика, започване веднага. 0882551735 РАБОТИ СЕ В КРАКИ СРОКОВЕ.
http://obiavidnes.com/obiava/101222/0882551735-fini-shpaklovki4lv-gipsova-shpaklovka4lv-lateks2lv-toploizolaciya

Lenovo P90
Lenovo P90, черен, 5.5" (13.97 cm) IPS екран, четири-ядрен Intel Atom Z3560 1.83GHz, 2GB RAM, 32GB Flash памет, 13.0 &
5.0 MPix camera, Android, 156g
http://obiavidnes.com/obiava/101221/lenovo-p90

LG G4 (H815)
LG G4 (H815), бял, 5.5" (13.97 cm) Quad HD, шест-ядрен Qualcomm MSM8992 1.8GHz, 3GB RAM, 32GB Flash памет
(+microSD слот), 16.0 & 8.0MPix camera, Android, 155g
http://obiavidnes.com/obiava/101220/lg-g4-h815

LG G4 (H815)
LG G4 (H815), кафява кожа, 5.5" (13.97 cm) Quad HD, шест-ядрен Qualcomm MSM8992 1.8GHz, 3GB RAM, 32GB Flash
памет (+microSD слот), 16.0 & 8.0MPix camera, Android, 155g
http://obiavidnes.com/obiava/101219/lg-g4-h815

LG G4 (H815)
LG G4 (H815), червена кожа, 5.5" (13.97 cm) Quad HD, шест-ядрен Qualcomm MSM8992 1.8GHz, 3GB RAM, 32GB Flash
памет (+microSD слот), 16.0 & 8.0MPix camera, Android, 155g
http://obiavidnes.com/obiava/101218/lg-g4-h815

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/101217/30-50-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/101216/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
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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/101215/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Нов век: преводи и легализация
Преводаческа агенция НОВ ВЕК осъществява преводи на фирмени и лични документи. Агенцията разполага с лицензирани
преводачи, владеещи английски, руски, немски, френски, гръцки, турски, румънски, чешки, италиански, испански и други
езици. Агенцията предлага стандартни, бързи и експресни услуги. Работим с висококвалифицирани и опитни преводачи и
извършваме обемни писмени преводи в кратки срокове, като това не рефлектира върху качеството. Заверки на преводи на
документи от чужбина в МВнР и ЛЕГАЛИЗАЦИЯ на дипломи, академични справки, нотариални актове, медицински
документи, свидетелства за съдимост, съдебни решения и други във всички държавни институции и чуждестранни
посолства в Република България.
гр. София, ул. Свети Иван Рилски 10
тел: 02 49 00 756
моб.тел.: 0895 60 71 50
E - mail: sofia@nov-vek.org
Уеб страница: www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/101214/nov-vek-prevodi-i-legalizaciya

LG G4 (H815)
LG G4 (H815), черна кожа, 5.5" (13.97 cm) Quad HD, шест-ядрен Qualcomm MSM8992 1.8GHz, 3GB RAM, 32GB Flash
памет (+microSD слот), 16.0 & 8.0MPix camera, Android, 155g
http://obiavidnes.com/obiava/101213/lg-g4-h815

Етикет за бутилка вино
Искаш да изразиш любовта си към партньора, но не можеш да намериш вдъхновение при избора си. Пазарувайки от нас
няма начин да не доставиш истинско удоволствие у получаващия. Любовни ,персонализирани подаръци, като хубави чаши
за кафе, етикети за бутилки снимкови и други интересни хрумвания на www.podarisliubov.com.
http://obiavidnes.com/obiava/101212/etiket-za-butilka-vino

LG Spirit 4G LTE H440N
LG Spirit 4G LTE H440N, сребрист, 4.7" (11.93 cm), четири-ядрен Cortex-A53 1.2GHz, 1GB RAM, 8GB Flash памет
(+microSD слот), 8.0 & 1.0MPix camera, Android, 124.4g
http://obiavidnes.com/obiava/101211/lg-spirit-4g-lte-h440n

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/101210/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
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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/101209/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/101208/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/101207/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/101206/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/101205/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
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разнообразни видове настаняване.
http://obiavidnes.com/obiava/101204/angliyski-ezik-v-malta

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/101203/inkubatori-izberi-bylgarskoto

Адаптер Microsoft Wireless Display Adapter HD-10
Адаптер Microsoft Wireless Display Adapter HD-10, черен
http://obiavidnes.com/obiava/101202/adapter-microsoft-wireless-display-adapter-hd-10

Терморегулатор за терариуми,аквариуми,хладилници,инкубатори.
Терморегулатора е с описание на български. Захранване: 220V (цена: 50лв.) Точност 0,1C (На измерване и регулиране)
Хистерезис: 15C Работна температура -50/+110C (На измерване и регулиране) Изход: Реле 10А
http://obiavidnes.com/obiava/101201/termoregulator-za-terariumiakvariumihladilniciinkubatori

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/101200/inkubatori-lyupilni

Блиндирана входна врата код 018-7
Представяме блиндирана входна врата, изработена от метал и размери с касата 90/197 см.
Дебелината на крилото е 70мм, а възможните посоки на отваряне на вратата са: навътре/лява, навътре/дясна,
навън/лява, навън/дясна. Покририето на вратата е машинно поставено и топло пренесено PVC-фолио. Вратата е в
комплект с крилото, 10см. фиксирана каса, гумени уплътнения на крилото и касата, метален обков : брава, иноксови
дръжки, секретен патрон с 5 секретни ключа + 2 монтажни ключа, четири броя вградени в касата регулируеми панти,
праг, крепежни елементи за монтажа на вратата, шпионка.
Моделът е с дебелина на крилото 70мм, което осигурява по-добра шумо- и топлоизолация на жилището,а красивата
преливаща в няколко нюанса дървесна шарка прави вратата универсална за жилища с различен интериор.
http://obiavidnes.com/obiava/101199/blindirana-vhodna-vrata-kod-018-7

SSD 256GB
SSD 256GB, A-Data SP610, SATA 6Gb/s, 2.5" (6.35 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/101198/ssd-256gb

Български език за чужденци
За повече информация :
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тел. 0878 467 429
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 .
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/101197/bylgarski-ezik-za-chujdenci

SSD 512GB
SSD 512GB, A-Data SP610, SATA 6Gb/s, 2.5" (6.35 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/101196/ssd-512gb

Бизнес английски- ПЪРВО ниво
За повече информация :
тел. 0878 467 429
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 по системата Market Leader –
Elementary .
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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
http://obiavidnes.com/obiava/101195/biznes-angliyski--pyrvo-nivo

Френски език - Индивидуално обучение
За повече информация:
тел. 0878 467 429
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
http://obiavidnes.com/obiava/101194/frenski-ezik---individualno-obuchenie

Английски език - Индивидуално обучение и в малки групи
За повече информация:
тел. 0878 467 429
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:
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/101193/angliyski-ezik---individualno-obuchenie-i-v-malki-grupi

Анатомична облегалка за стол и автомобилна седалка
Анатомична облегалка за стол и автомобилна седалка
При болки в кръста и гърба, дископатии, дискови хернии, гръбначни изкривявания, неправилно седене.
При продължителна работа в седнало положение или при шофиране.
- Поставя гръбначният стълб в анатомично положение и освобождава напрежението от продължително седене и
шофиране.
- Възможност за лесно поставяне на автомобилна седалка, офис и обикновен стол.
Анатомичната облегалка е чудесен избор за вашето здраве и стойка. Тя е лека, удобна и лесно преносима. Поставянето
на всякакъв стол е просто и лесно.
http://obiavidnes.com/obiava/101192/anatomichna-oblegalka-za-stol-i-avtomobilna-sedalka

Масажна кушетка MagicPRO
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
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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/101191/masajna-kushetka-magicpro

Електронен нашийник за дресура на кучета
Електронен нашийник за дресура на кучета (Телетакт)
Обхват на сигнала от телетакта: 300 м;
Излъчвани от нашийника за дресура сигнали: вибриращ, шоко, светлинен, звуков;
Електронният нашийник разполага със 100 степени на въздействие, LCD екран, фенерче и е удароустойчив;
Възможно е едновременното командване на 2 кучета - от едно дистанционно!
Кучето ви не знае как да се държи: бяга, лае, хапе, разкъсва и не отговоря на вашите команди.
Решението на проблема е нашийник за дресура на кучета с дистанционно управление - телетакт,
използващ вибрации или лек токов удар за премахване на всички лоши навици на кучето.
Електронният нашийник е много полезен при дресировка и обучение на домашни любимци, ловни кучета, кучета-водачи и
кучета-охрана,
независимо от теглото им (от 2 до 90 кг.).
При обучение и дресировка, електронният нашийник е незаменим помощник за формирането на желаното от вас
поведение на вашия любимец.
http://obiavidnes.com/obiava/101190/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta

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/101189/stik-za-selfi-s-vgraden-bluetooth

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/101188/30-50-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/101187/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/101186/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

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
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, 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/101185/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 !
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/101184/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
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
0884 57 80 53 - Е. САНДОВ
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/101183/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 !
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 !

Страница 55/96

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

07.06.2015

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/101182/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 !
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/101181/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
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/101180/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-

Pretor Group Ltd. Купуваме Бизнес,Продайте вашия бизнес-Фирма
Pretor Group Ltd. Купуваме Бизнес,Продайте вашия бизнес-Фирма със задължения и юридически проблеми.
Купуваме ООД ЕООД по Чл. 129.(1)(2)Чл. 130. ТЪРГОВСКИ ЗАКОН.-Прехвърляне на дружествени дялове.
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.
Осигуряваме нов собственик на Вашата фирма, ново седалище и адрес за кореспонденция извършваме пълна промяна по
обстоятелствата.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката.
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 Ltd.
За контакти тел.0892918797

http://bgbusinessportal.blogspot.com

http://obiavidnes.com/obiava/101179/pretor-group-ltd-kupuvame-biznesprodayte-vashiya-biznes-firma

Pretor Group Ltd. Купуваме Бизнес,Продайте вашия бизнес.....!
Pretor Group Ltd. Купуваме Бизнес,Продайте вашия бизнес-Фирма със задължения и юридически проблеми.
Купуваме ООД ЕООД по Чл. 129.(1)(2)Чл. 130. ТЪРГОВСКИ ЗАКОН.-Прехвърляне на дружествени дялове.
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.
Осигуряваме нов собственик на Вашата фирма, ново седалище и адрес за кореспонденция извършваме пълна промяна по
обстоятелствата.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката.
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 Ltd.
За контакти тел.0892918797

http://bgbusinessportal.blogspot.com

http://obiavidnes.com/obiava/101178/pretor-group-ltd-kupuvame-biznesprodayte-vashiya-biznes

Протектор Incipio Dual Pro за LG G Flex
Протектор Incipio Dual Pro за LG G Flex, черен
http://obiavidnes.com/obiava/101177/protektor-incipio-dual-pro-za-lg-g-flex

Протектор Incipio Dual Pro за Samsung Galaxy Note 3 Neo
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Протектор Incipio Dual Pro за Samsung Galaxy Note 3 Neo, черен
http://obiavidnes.com/obiava/101176/protektor-incipio-dual-pro-za-samsung-galaxy-note-3-neo

Протектор Incipio Dual Pro за Samsung Galaxy S5 SM-G900
Протектор Incipio Dual Pro за Samsung Galaxy S5 SM-G900, сив-черен
http://obiavidnes.com/obiava/101175/protektor-incipio-dual-pro-za-samsung-galaxy-s5-sm-g900

Протектор Incipio Dual Pro за Samsung Galaxy S5 SM-G900
Протектор Incipio Dual Pro за Samsung Galaxy S5 SM-G900, черен
http://obiavidnes.com/obiava/101174/protektor-incipio-dual-pro-za-samsung-galaxy-s5-sm-g900

Протектор Incipio Dual Pro за Sony Xperia T3
Протектор Incipio Dual Pro за Sony Xperia T3, черен
http://obiavidnes.com/obiava/101173/protektor-incipio-dual-pro-za-sony-xperia-t3

Протектор Incipio Dual Pro за Sony Xperia Z1 Compact
Протектор Incipio Dual Pro за Sony Xperia Z1 Compact, черен
http://obiavidnes.com/obiava/101172/protektor-incipio-dual-pro-za-sony-xperia-z1-compact

Протектор Incipio Dual Pro за Sony Xperia Z2
Протектор Incipio Dual Pro за Sony Xperia Z2, бял
http://obiavidnes.com/obiava/101171/protektor-incipio-dual-pro-za-sony-xperia-z2

Хамали София
Търсите ли най-добрите хамали в София? Вие сте попаднали на точното място. Фирма Топ Хамалаи предлага пълната
гама хамалски услуги както и извозване на отпадъци, почистване след ремонти и др.
http://obiavidnes.com/obiava/101170/hamali-sofiya

Протектор Incipio Dual Pro за Sony Xperia Z2
Протектор Incipio Dual Pro за Sony Xperia Z2, черен
http://obiavidnes.com/obiava/101169/protektor-incipio-dual-pro-za-sony-xperia-z2

Протектор Incipio Dual Pro за Sony Xperia Z3 Compact
Протектор Incipio Dual Pro за Sony Xperia Z3 Compact, бял
http://obiavidnes.com/obiava/101167/protektor-incipio-dual-pro-za-sony-xperia-z3-compact

ПРОДАВАМ ТЪРГОВСКО ОБОРУДВАНЕ ЗА ЗАВЕДЕНИЕ В ГАБРОВО
ПРОДАВА СЕ ОБОРУДВАНЕ ЗА РАБОТЕЩО ЗАВЕДЕНИЕ С ПЛОЩ-РЗП: 170КВ.М, ПОДХОДЯЩО ЗА ДЮНЕР КЕБАП
И БЪРЗИ ЗАКУСКИ. ЗАВЕДЕНИЕТО СЕ НАМИРА В ГР. ГАБРОВО, КВ.МЛАДОСТ В МНОГОЛЮДЕН ГРАДСКИ РАЙОН
И ГРАНИЧИ С ЦЕНТРАЛНА УЛИЦА. ОБЕКТЪТ Е ОБОРУДВАН С ВСИЧКИ ВИДОВЕ ГРИЛОВЕ, ПЕЧКИ,
ФРИТЮРНИЦИ И ДР.УРЕДИ И ПОСОБИЯ, НЕОБХОДИМИ ЗА ПРИГОТВЯНЕ НА ДЮНЕРИ, ТОСТОВЕ, ДЖОБОВЕ,
ХАМБУРГЕРИ, СКАРА И Т.Н. ЦЕНАТА НА ЦЯЛОСТНОТО ОБОРУДВАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЕТО Е-3300€ И ТЪРПИ
ДОПЪЛНИТЕЛНО ДОГОВАРЯНЕ И КОМЕНТАР. НАЕМА НА ПОМЕЩЕНИЕТО Е СИМВОЛИЧЕН. ТЕЛЕФОН ЗА
КОНТАКТ: 0888/876766-МАРИАНА ХРИСТОВА.
http://obiavidnes.com/obiava/101166/prodavam-tyrgovsko-oborudvane-za-zavedenie-v-gabrovo

Детективска агенция Авалон- 24ч. дискретни детективски услуги
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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/101165/detektivska-agenciya-avalon--24ch-diskretni-detektivski-uslugi

Протектор Incipio Octane Case за Samsung Galaxy Note 4
Протектор Incipio Octane Case за Samsung Galaxy Note 4, черен
http://obiavidnes.com/obiava/101164/protektor-incipio-octane-case-za-samsung-galaxy-note-4

Протектор Incipio Octane Case за Samsung Galaxy S6 Edge
Протектор Incipio Octane Case за Samsung Galaxy S6 Edge, черен-прозрачен мат
http://obiavidnes.com/obiava/101163/protektor-incipio-octane-case-za-samsung-galaxy-s6-edge

0882551735 фини шпакловки.4лв. гипсова шпакловка.4лв. латекс.2лв. топлоизолация.10лв..
обръщане покрай дог
Описание
0882551735, фина шпакловка - 4лв. гипсова шпакловка - 4лв. латекс - 2лв. обръщане покрай pvc дограма и врати с
поставияне на лайсни или измазване - 6лв. топлоизолация - 10лв. минерални мазилки, пръскана мазилка, замазки, зидария, и
др. довършителни ремонти. работи се в кратки срокове, и качеството се вижда на момента. майстор с дългодишна
практика, започване веднага. 0882551735 РАБОТИ СЕ В КРАКИ СРОКОВЕ.
http://obiavidnes.com/obiava/101162/0882551735-fini-shpaklovki4lv-gipsova-shpaklovka4lv-lateks2lv-toploizolaciya

Протектор Incipio Octane Case за Samsung Galaxy S6
Протектор Incipio Octane Case за Samsung Galaxy S6, сив-прозрачен мат
http://obiavidnes.com/obiava/101161/protektor-incipio-octane-case-za-samsung-galaxy-s6

Доставка на храна от FOODOrder.click
Храна за вкъщи, китайска храна, пица с доставка, суши, индийска храна и др. за дома и офиса.
Поръчай онлайн с доставка за вкъщи и офиса http://foodorder.click
Храна доставена от любимите си заведения само на http://foodorder.click
храна за вкъщи, доставка на храна, поръчка на храна, доставка на пица, разнос, пица за вкъщи, пица доставка, храна
доставка, поръчай храна, доставка на китайска храна, пица, суши, дюнери, гироси, китайскo, обедно меню, здравословно
меню, вегетарианска храна, веган, веге, ресторанти, заведения, пицарии, китайски ресторанти, механи, бирарии, бързо
хранене, София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Русе, Сливен, Велико Търново, Плевен, Перник
http://obiavidnes.com/obiava/101160/dostavka-na-hrana-ot-foodorderclick

Протектор Innerexile D-53S-01G Chevalier Premium 360° Case за iPhone 5
Протектор Innerexile D-53S-01G Chevalier Premium 360° Case за iPhone 5, iPhone 5S, тъмносив
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http://obiavidnes.com/obiava/101159/protektor-innerexile-d-53s-01g-chevalier-premium-360-case-za-iphone-5

Био продукти от Рори
Заповядайте Био магазин Рори. Ние сме добре заредени с качествени немски био продукти на зашеметяващи цени. Живей
по един нов и здравословен начин с германското качество.
http://obiavidnes.com/obiava/101158/bio-produkti-ot-rori

Д
Детективска Агенция Инкогнито-Безплатни Консултации!
Предлаганите услуги са от частни детективи
с висок професионален стандарт!
Разкрива изневери, издирва лица,
справки, корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес,месторабота и др.
Открива биологични родственици.
Установяване и блокиране на скрита аудио/видео техника
в жилища,офиси автомобили.
GPS предаватели и др.
Повече информация на http://detektivi.com
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
Детективска Агенция "Инкогнито" Извършва услуги на територията на цяла България!!!
http://obiavidnes.com/obiava/101157/detektivska-agenciya-inkognito-ruse-veliko-tyrnovo-shumen-varna

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,
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/101156/detektivska-agenciya-foks-chasten-detektiv-plovdiv

Flip cove iPaint UK DC Case за iPhone 6
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Flip cove iPaint UK DC Case за iPhone 6
http://obiavidnes.com/obiava/101155/flip-cove-ipaint-uk-dc-case-za-iphone-6

Pretor Group Ltd. Купуваме Бизнес
Pretor Group Ltd. Купуваме Бизнес,Продайте вашия бизнес-Фирма със задължения и юридически проблеми.
Купуваме ООД ЕООД по Чл. 129.(1)(2)Чл. 130. ТЪРГОВСКИ ЗАКОН.-Прехвърляне на дружествени дялове.
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.
Осигуряваме нов собственик на Вашата фирма, ново седалище и адрес за кореспонденция извършваме пълна промяна по
обстоятелствата.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката.
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 Ltd.
За контакти тел.0892918797

http://bgbusinessportal.blogspot.com/

http://obiavidnes.com/obiava/101154/pretor-group-ltd-kupuvame-biznes

Pretor Group Ltd. Купуваме Бизнес,Продайте вашия бизнес-Фирма със задължения и
юридически проблеми.
Pretor Group Ltd. Купуваме Бизнес,Продайте вашия бизнес-Фирма със задължения и юридически проблеми.
Купуваме ООД ЕООД по Чл. 129.(1)(2)Чл. 130. ТЪРГОВСКИ ЗАКОН.-Прехвърляне на дружествени дялове.
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.
Осигуряваме нов собственик на Вашата фирма, ново седалище и адрес за кореспонденция извършваме пълна промяна по
обстоятелствата.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката.
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 Ltd.
За контакти тел.0892918797

http://bgbusinessportal.blogspot.com/

http://obiavidnes.com/obiava/101153/pretor-group-ltd-kupuvame-biznesprodayte-vashiya-biznes-firma-sys-zadyljeniya-i-yu

Flip cover iPaint Paris DC Case за iPhone 6
Flip cover iPaint Paris DC Case за iPhone 6
http://obiavidnes.com/obiava/101152/flip-cover-ipaint-paris-dc-case-za-iphone-6
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Протектор и скин iPaint Leopard HC Case за iPhone 6
Протектор и скин iPaint Leopard HC Case за iPhone 6
http://obiavidnes.com/obiava/101151/protektor-i-skin-ipaint-leopard-hc-case-za-iphone-6

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/101150/detektivska-agenciya-hameleon-garantirana-anonimnost-korektnost-profesionali

Протектор и скин iPaint Scottish HC Case за iPhone 6
Протектор и скин iPaint Scottish HC Case за iPhone 6
http://obiavidnes.com/obiava/101149/protektor-i-skin-ipaint-scottish-hc-case-za-iphone-6

Протектор и скин iPaint Skull HC Case за iPhone 6
Протектор и скин iPaint Skull HC Case за iPhone 6
http://obiavidnes.com/obiava/101148/protektor-i-skin-ipaint-skull-hc-case-za-iphone-6

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/101147/30-50-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.

Страница 63/96

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

07.06.2015

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/101146/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/101145/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

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.
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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
http://obiavidnes.com/obiava/101144/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/101143/frenski-ezik-pyrvo-nivo--za-nachinaeshti

Електронен магазин
Искате да стартирате в интернет? Искате да продавате продуктите си онлайн?
Възползвайте се от нашите услуги за инсталация и конфигуриране на платформи за електронна търговия. Започенете да
продавате в интернет и увеличете продажбите си. Тази услуга включва инсталация и конфигуриране на електронен
магазин на различни платформи като Prestashop, Opencart. Инсталация на теми и модули. SEO оптимизация на
електронни магазини.
http://obiavidnes.com/obiava/101142/elektronen-magazin

„НОВ ВЕК“ - превод и легализация на академични справки
Преводаческа агенция „НОВ ВЕК“ осъществява БЪРЗИ и ЕКСПРЕСНИ преводачески услуги от и на английски, турски,
немски, холандски, френски, руски, италиански, испански, гръцки, македонски, румънски, сръбски, хърватски и още 30
езика! Заверка с Апостил (Apostille) и ЛЕГАЛИЗАЦИЯ на лични и официални фирмени документи във всички държавни
ведомства и чуждестранни консулства в Република България. За повече информация и поръчки заповядайте при нас!
гр.София, ул. "Св. Иван Рилски" № 10,
тел: 0895 60 71 50
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Имейл: sofia@nov-vek.org
Уебсайт: www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/101141/nov-vek---prevod-i-legalizaciya-na-akademichni-spravki

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 .
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/101140/angliyski-ezik----korporativno-obuchenie

10.1" (25.65 cm) HP Pro Slate 10 EE G1 (L2J92AA)
10.1" (25.65 cm) HP Pro Slate 10 EE G1 (L2J92AA), четири-ядрен Intel Atom Z3735F 1.83GHz, 2GB RAM, 32GB Flash памет
(+microSD слот), micro HDMI, 2.0 & 1.26Mpix camera, Android, 855g
http://obiavidnes.com/obiava/101139/101-2565-cm-hp-pro-slate-10-ee-g1-l2j92aa

Курсове за шести клас на Родина
Подготвителни курсове и уроци за 6 клас от Родина!
РОДИНА – България организира курсове за подготовка на шестокласници.
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Изберете курсовете за 6 клас на Родина:
• Български език и Литература (БЕЛ)
• Математика
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (два предмета)
• І вноска: 395 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 395 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 395 лв. – до 20 февруари
Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/101138/kursove-za-shesti-klas-na-rodina

Курсове за седми клас на Родина
Подготвителни курсове и уроци за кандидатстване след 7 клас от Родина!
РОДИНА – България организира курсове за подготовка на седмокласници.
Изберете курсовете за 7 клас на Родина:
• Български език и Литература (БЕЛ)
• Математика
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди изпитите след 7 клас.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (два предмета)
• І вноска: 395 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 395 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 395 лв. – до 20 февруари
Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/101137/kursove-za-sedmi-klas-na-rodina
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Подготовка за матура на Родина!
Подготвителни курсове и уроци за МАТУРА от Родина!
РОДИНА – България организира курсове за подготовка за матура.
Изберете курсовете за матура на Родина:
• Български език и Литература
• Математика
• География
• История
• Биология
• Химия
• Английски език
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди МАТУРИТЕ.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (стандартни предмети)
• І вноска: 285 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 285 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 285 лв. – до 20 февруари
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (Химия, Биология, Английски език)
• І вноска: 310 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 310 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 310 лв. – до 20 февруари
Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/101136/podgotovka-za-matura-na-rodina

Курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ на Родина!
Подготвителни курсове и уроци за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ
РОДИНА – България организира кандидатстудентски курсове за всички университети.
Изберете курсовете за кандидат-студенти на Родина:
• Български език и Литература
• Математика
• География
• История
• Биология
• Химия
• Английски език
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
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НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди кандидатстудентските изпити и
МАТУРАТА.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (стандартни предмети)
• І вноска: 285 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 285 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 285 лв. – до 20 февруари
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (Химия, Биология, Английски език)
• І вноска: 310 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 310 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 310 лв. – до 20 февруари
Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/101135/kursove-za-kandidat-studenti-na-rodina

3D проектиране индустриален и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D
проектиране на сгради интериорен и индустриален дизайн.
3D проектиране индустриален и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради интериорен
и индустриален дизайн. Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или
хотел. Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор . Визуализации на сгради по скици и индивидуални решения. Етапи
за интериорен дизайн: Архитектурно заснемане на обекта (квадратури и обеми), разпределение и 2D план,дизайн
концепция, 3D визуализации. За контакти с нас от 10 до 6 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/101134/3d-proektirane-industrialen-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-pr

3D проектиране индустриален и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D
проектиране на сгради интериорен и индустриален дизайн.
3D проектиране индустриален и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради интериорен
и индустриален дизайн. Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или
хотел. Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор . Визуализации на сгради по скици и индивидуални решения. Етапи
за интериорен дизайн: Архитектурно заснемане на обекта (квадратури и обеми), разпределение и 2D план,дизайн
концепция, 3D визуализации. За контакти с нас от 10 до 6 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/101133/3d-proektirane-industrialen-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-pr

3D проектиране индустриален и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D
проектиране на сгради интериорен и индустриален дизайн.
3D проектиране индустриален и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради интериорен
и индустриален дизайн. Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или
хотел. Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор . Визуализации на сгради по скици и индивидуални решения. Етапи
за интериорен дизайн: Архитектурно заснемане на обекта (квадратури и обеми), разпределение и 2D план,дизайн
концепция, 3D визуализации. За контакти с нас от 10 до 6 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/101132/3d-proektirane-industrialen-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-pr

Давам под наем Стоматологичен кабинет в Плевен, Дружба4, обзаведен
Давам под наем Стоматологичен кабинет в Плевен, Дружба4, обзаведен,
с разрешения, работи от 15 години--0885544373
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http://obiavidnes.com/obiava/101131/davam-pod-naem-stomatologichen-kabinet-v-pleven-drujba4-obzaveden

10.1" (25.65 cm) HP Pro Slate 10 EE G1 (L2J96AA)
10.1" (25.65 cm) HP Pro Slate 10 EE G1 (L2J96AA), четири-ядрен Intel Atom Z3735G 1.33/1.83 GHz, 2GB RAM, 32GB Flash
памет (+microSD слот), micro HDMI, 5.0 & 2.0Mpix camera, Android, 855g
http://obiavidnes.com/obiava/101130/101-2565-cm-hp-pro-slate-10-ee-g1-l2j96aa

Блиндирани врати на примамливи цени
Магазин „Доорманн” Пловдив предлага блиндирани врати за апартаменти и къщи на конкурентно ниски цени! За да
разгледате разнообразието от модели и за да получите компетентно мнение и съвет, заповядайте на бул. „Източен” 121
А!
http://obiavidnes.com/obiava/101129/blindirani-vrati-na-primamlivi-ceni

Интериорни врати на топ цени
В магазин „Доорманн” предлагаме интериорни врати, изработени от HDF- материал на ниски цени! Разполагаме с
разнообразни модели в различни цветове. За съвет и компетентно мнение, заповядайте на бул. „Източен” 121 А.
http://obiavidnes.com/obiava/101128/interiorni-vrati-na-top-ceni

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/101127/vibropleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

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
ТОПЛИННА АКУПУНКТУРНА ТЕРАПИЯ
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/101126/terapevtichen-aparat-za-povliyavane-na-diskopatii

ПОРТАТИВНА МАСИЧКА E-TABLE ЗА ЛАПТОП
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ПОРТАТИВНА МАСИЧКА E-TABLE ЗА ЛАПТОП
Не можем да си представим съвременното ежедневие, без незаменимите ни лаптопи. На работа, вкъщи, на леглото, на
масата в кухнята, на дивана- те улесняват значително нашата работа, но понякога е повече от задължително и ние да
улесним тяхната? С една практична и портативна масичка ще си създадем комфорт и ще ги предпазим лесно от
загряване или битови инциденти!
ПРЕДИМСТВА:
- Стилен дизайн, лека, сгъваема и се инсталира за секунди;
- Здрава и стабилна, удобна за лаптопа, четене, хранене и др.;
- Възможност за регулиране наклона на поставката за лаптопа;
- Голяма работна площ и удобство при работа;
- Два вградени вентилатори, предпазващи лаптопа от прегряване;
- Специална поставка за чаша, химикалка и др.
ХАРАКТЕРИСТИКА:
- Съвместима с всички модели лаптопи;
- Супер тънка и много лека;
- Размери в сгънато положение: 285х316х36 мм;
- Височина от 200 до 310 мм; регулируема дължина на краката;
- Размери на плота: 560x316 мм;
- USB удължител;
- Специална подложка за мишката;
- Тегло: 1, 5 кг;
- Товароносимост до 25 кг.

ЦЕНА: 29 лв.
http://obiavidnes.com/obiava/101125/portativna-masichka-e-table-za-laptop

Интериорни и входни врати на супер цени
Разнообразни модели интериорни врати, с високо качество на страхотни цени, професионално обслужване и бързи
монтажи. Заповядайте в новооткритият ни шоурум "Порта Нова" в град Варна, Цветен квартал, ул. Хризантема 1
(срещу стадион Спартак)!
e-mail: officevarna@porta-nova.bg
За контакти: Тел. 0894627707
http://porta-nova.bg
http://obiavidnes.com/obiava/101124/interiorni-i-vhodni-vrati-na-super-ceni

Виброколан - VIBRO TON
Виброколан - VIBRO TON Вибриращ колан за бързо отслабване и идеална фигура.
Премахнете целулита, изгорете мазнините, облекчете болките в мускулите, освободете се от стреса и напрежението с колана за отслабване MONDIAL!
Цена на комплект MONDIAL - спортен колан с вибрации и термо - ефект : 79, 00 лв
Цена на вибро тон - спортен колан с вибрации 69лв
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/101123/vibrokolan---vibro-ton

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!
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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/101122/masajna-kushetka-magicpro-2

12.3" (31.24 cm) HP Pro Slate 12 (K7X88AA)
12.3" (31.24 cm) HP Pro Slate 12 (K7X88AA), 4G, четири-ядрен Qualcomm® Snapdragon® 800 2.3GHz, 2GB RAM, 32GB Flash
памет (+microSD слот), Android, 850g
http://obiavidnes.com/obiava/101121/123-3124-cm-hp-pro-slate-12-k7x88aa

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
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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/101120/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 !
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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/101119/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
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
0884 57 80 53 - Е. САНДОВ
http://noveconsultvt.blogspot.com

Страница 74/96

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

07.06.2015

http://obiavidnes.com/obiava/101118/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-

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/101117/30-50-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/101116/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/101115/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

8" (20.32 cm) HP Pro 408 G1 (L3S95AA)
8" (20.32 cm) HP Pro 408 G1 (L3S95AA), четири-ядрен Intel® Atom™ Z3736F 1,33/2.16GHz, 2GB RAM, 64GB Flash памет
(+microSDXC слот), micro HDMI, 8.0 & 2.0Mpix camera, Windows 8.1 Pro, 375g
http://obiavidnes.com/obiava/101114/8-2032-cm-hp-pro-408-g1-l3s95aa

8" (20.32 cm) HP Pro 408 G1 (L3S96AA)
8" (20.32 cm) HP Pro 408 G1 (L3S96AA), четири-ядрен Intel® Atom™ Z3736F 1,33/2.16GHz, 2GB RAM, 32GB Flash памет
(+microSDXC слот), micro HDMI, 8.0 & 2.0Mpix camera, Windows 8.1 Pro, 375g
http://obiavidnes.com/obiava/101113/8-2032-cm-hp-pro-408-g1-l3s96aa

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
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Протектор Asus за Asus ZenFone 5 (A500CG/A501CG/A500KL) (бял)
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

Предлагам френска наслада на дами
Здравейте! Имате желание за нещо различно, палаво, щуро? Желаете релакс след тежкия работен ден? Искате някой да
ви поглези неангажиращо и без условия? Тогава ме потърсете - предлагам ви френски ласки при отлична хигиена и
дискретност - очаквам същото и от вас! Гарантирано удоволствие! Не разполагам с терен, но имам автомобил. На 31
съм. Скайп - frenska_za_dami1 Мейл - frenska_za_dami@abv. bg
http://obiavidnes.com/obiava/101112/predlagam-frenska-naslada-na-dami

Момче търси момиче за орални ласки
Момче на 27 съм и търся палаво момиче за френски ласки с финансиране от моя страна.Момичето може да е от
населено място около Пловдив и да учи или работи тук.Възможен вариант е и ако пътувате през града-за повече инфо на
посочените контакти.Нямам ограничение за възрастта ви-може ученичка или по-зряла дама.
Контакт-на мейла - megarata69@abv.bg или скайпа - megarata69
http://obiavidnes.com/obiava/101111/momche-tyrsi-momiche-za-oralni-laski

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

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

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/101110/okfilminet---gleday-treylyra-na-lyubimiya-film

Препарати против насекоми и гризачи.
Продажба на спецефични препарати , дезинфекция , дезинсекция или дератизация.
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Защита срещу гризачи ( мишки , плъхове , съсели , къртици и тн.) , насекоми ( кърлежи ,дървеници ,бълхи, мухи , комари ,
хлебарки , пеперуди , мравки, оси и др.).
Препарати за дезинфекция на всякакви повърхности и съоръжения (сгради , подове , посуда , апартаменти , басейни ,
хотели , блокове , магазини в хранително вкусова промишленост и тн.)
http://obiavidnes.com/obiava/101109/preparati-protiv-nasekomi-i-grizachi

Котли за локално домашно парно на твърдо гориво STROPUVA.
6 дни отопление с едно зареждане - икономично локално парно с универсалните котли на твърдо гориво STROPUVA.
Икономично отопление на къща с котел на твърдо гориво - дърва и въглища.
http://obiavidnes.com/obiava/101108/kotli-za-lokalno-domashno-parno-na-tvyrdo-gorivo-stropuva

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

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

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/101107/elegantni-damski-chasovnici

Слушалки JVC HAF160 Gumy Bass Boost Stereo
Слушалки JVC HAF160 Gumy Bass Boost Stereo, бял
http://obiavidnes.com/obiava/101106/slushalki-jvc-haf160-gumy-bass-boost-stereo

Слушалки JVC HAF160 Gumy Bass Boost Stereo
Слушалки JVC HAF160 Gumy Bass Boost Stereo, розов
http://obiavidnes.com/obiava/101105/slushalki-jvc-haf160-gumy-bass-boost-stereo

0887232146, фини шпакловки - гаранция за качество. гипсова шпакловка - гаранция за качество.
латекс
*****0887232146*****
-фини шпакловки.
-гипсова шпакловка.
-латекс бял и цветен.
-топлоизолация.
-обръщане покрай пвц дограма и врати с поставияне на лайсни или
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измазване.
-гипсова мазилка.
-пръскана мазилка.
-минерални мазилки.
-замазки.
-зидария.
-бързо,качествно,разумни цени,цени на място при договаряне,майстор с дълга практика в стройтелството,
започване веднага,часно лице.0887232146
http://obiavidnes.com/obiava/101104/0887232146-fini-shpaklovki---garanciya-za-kachestvo-gipsova-shpaklovka---garanciya-

Слушалки JVC HAF160 Gumy Bass Boost Stereo
Слушалки JVC HAF160 Gumy Bass Boost Stereo, син
http://obiavidnes.com/obiava/101103/slushalki-jvc-haf160-gumy-bass-boost-stereo

Слушалки JVC HAF160 Gumy Bass Boost Stereo
Слушалки JVC HAF160 Gumy Bass Boost Stereo, червен
http://obiavidnes.com/obiava/101102/slushalki-jvc-haf160-gumy-bass-boost-stereo

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/101101/30-50-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/101100/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
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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/101099/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Слушалки JVC HAF160 Gumy Bass Boost Stereo
Слушалки JVC HAF160 Gumy Bass Boost Stereo, червен
http://obiavidnes.com/obiava/101098/slushalki-jvc-haf160-gumy-bass-boost-stereo

#Качествени врати на ниски цени
Врати Експрес София предлага на Вашето внимание огромно разнообразие от модели и цветове на интериорни и
блиндирани входни врати. Качеството е безспорно, а ниските цени - гарантирани! Вратите се предлагат в различни
размери и с различен, модерен дизайн, за да отговорят на Вашите предпочитания.
Заповядайте на място в нашия шоурум, където ще получите индивидуална професионална консултация от млад и
очарователен екип от специалисти: бул. Акад. Иван Гешов № 102. На Ваше разположение е и напълно обновеният ни
сайт: http://www.vratiexpress.com Не се колебайте да ни потърсите на тел. 0899 / 691 075 или и-мейл:
info@vratiexpress.com Ние Ви очакваме!
http://obiavidnes.com/obiava/101097/kachestveni-vrati-na-niski-ceni

Слушалки JVC HAFR6 Gumy Plus High Quality
Слушалки JVC HAFR6 Gumy Plus High Quality, бели , микрофон
http://obiavidnes.com/obiava/101096/slushalki-jvc-hafr6-gumy-plus-high-quality

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/101095/detektivska-agenciya-avalon--24ch-diskretni-detektivski-uslugi

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,
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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/101094/korporativno-obuchenie-po-angliyski-bylgarski--nemski--ruski

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/101093/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/101092/profesionalno-video-zasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-tyrjestva-rojd
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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/101091/bolgarskiy-yazk-dlya-inostrancev

Готови дипломни работи - туризъм
Продавам три готови дипломни работи (2013 - 2014) - туризъм. Цена – по споразумение. Иванова - 0889378550
http://obiavidnes.com/obiava/101090/gotovi-diplomni-raboti---turizym

Дипломни работи туризъм, курсови работи туризъм
Предлагам индивидуално разработване на реферати, курсови работи, казуси, дипломни работи в област туризъм. Имам
богат практически опит – входящ и изходящ туризъм, създаване на туристически продукт и маршрут, нормативна база,
ценообразуване, промотиране на дестинация. Владея немски и английски език. Цена – по споразумение. Иванова 0889378550
http://obiavidnes.com/obiava/101089/diplomni-raboti-turizym-kursovi-raboti-turizym
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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/
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/101088/angliyski-nemski--frenski--ruski--grupovo-i-individualno

Слушалки JVC HAFR6 Gumy Plus High Quality
Слушалки JVC HAFR6 Gumy Plus High Quality, сини, микрофон
http://obiavidnes.com/obiava/101087/slushalki-jvc-hafr6-gumy-plus-high-quality

Слушалки JVC HAFR6 Gumy Plus High Quality
Слушалки JVC HAFR6 Gumy Plus High Quality, червени, микрофон
http://obiavidnes.com/obiava/101086/slushalki-jvc-hafr6-gumy-plus-high-quality

Съботен курс по италиански език – А2
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:
20.06.2015г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
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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/101085/syboten-kurs-po-italianski-ezik--a2

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/101084/nedelen-kurs-po-brazilski-portugalski-a2

Слушалки JVC HAFR6 Gumy Plus High Quality
Слушалки JVC HAFR6 Gumy Plus High Quality, черни, микрофон
http://obiavidnes.com/obiava/101083/slushalki-jvc-hafr6-gumy-plus-high-quality

Травелкард е иновативна платформа за почивки. Доверието на нашите клиенти и партньори е
най-важно
Травелкард е иновативна платформа за почивки.
Доверието на нашите клиенти и партньори е най-важно.
Платформата е защитена с най-високо ниво протоколи за сигурност на Вашите данни.
Ползвайки нашите услуги Вие се доверявате на лицензирана туроператорска компания!
http://obiavidnes.com/obiava/101082/travelkard-e-inovativna-platforma-za-pochivki--doverieto-na-nashite-klienti-i-par

Детективска Агенция Дискрет-Бургас Равда Слънчев Бряг Несебър Созопол Поморие
Приморско
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/101081/detektivska-agenciya-diskret-burgas-ravda-slynchev-bryag-nesebyr-sozopol-pomorie-pr
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специализирана фирма за производство ,доставка и монтаж на алуминиева и PVC дограма,
щори,гаражни врати,противонасекомни мрежи.
АЛЕКСАНДРА-04''ЕООД е специализирана фирма за производство ,доставка и монтаж на алуминиева и PVC дограма,
щори,гаражни врати,противонасекомни мрежи.Профилите,с които работим,са следните:
Немски петкамерни PVC профили ,,TROKAL''
Български четири- и петкамерни PVC профили VIVAPlast
Алуминиеви профили ,,ALTEST''и,,ETEM''.
http://obiavidnes.com/obiava/101080/specializirana-firma-za-proizvodstvo-dostavka-i-montaj-na-aluminieva-i-pvc-dogr

Детективска Агенция АЯКС-Пловдив Сливен Стара Загора Ямбол Бургас
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/101079/detektivska-agenciya-ayaks-plovdiv-sliven-stara-zagora-yambol-burgas

Слушалки JVC HAFX5BE Gumy Plus Noise Isolating Headphones
Слушалки JVC HAFX5BE Gumy Plus Noise Isolating Headphones, бял
http://obiavidnes.com/obiava/101078/slushalki-jvc-hafx5be-gumy-plus-noise-isolating-headphones

Слушалки JVC HAFX5BE Gumy Plus Noise Isolating Headphones
Слушалки JVC HAFX5BE Gumy Plus Noise Isolating Headphones, розов
http://obiavidnes.com/obiava/101077/slushalki-jvc-hafx5be-gumy-plus-noise-isolating-headphones

Консултиране по европейски проекти от Агенция Кариера
Нуждаете ли се от консултация по уроци по бизнес английски? Влезте в страницата ни kariera-bg.Com за повече
информация за европейски проекти! Нашата фирма Кариера Агенция сме специализирани в оперативни програми!
http://obiavidnes.com/obiava/101076/konsultirane-po-evropeyski-proekti-ot-agenciya-kariera

Проточни електрически смесителни батерии
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.
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http://obiavidnes.com/obiava/101075/protochni-elektricheski-smesitelni-baterii

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.

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/101074/limfopresa---aparat-za-presoterapiya

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,
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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/101073/masajna-kushetka-magicpro-2-dvusekcionna

Magic Ex Hose маркуч екс хос Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Magic Ex Hose маркуч екс хос
Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Сгънат 8 метра - разгънат 23 метра
Подарък пистолет с 5 режима на пръскане
без да се усуква, сгъва и заплита
разгъвате и сгъвате за секунди
устойчив на износване
миете двора и колата
поливате-градината, тревата и цветята
Лесно се плъзга през градината, по стълбите, без да се пречупва или усуква!
Маркучът е изработен от висококачествен материал, който го прави здрав и в същото време много гъвкав.
Дебелите стени осигуряват надеждност и дълъг живот на материала.
Градински "магически" маркуч - характеристика:
Размери: 8м./22.5м.
Тегло: 1 кг.
http://obiavidnes.com/obiava/101072/magic-ex-hose-markuch-eks-hos--magicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-
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Абтроник X2 - ФИТНЕС СИСТЕМА ОТ НОВО ПОКОЛЕНИЕ
Абтроник X2 - ФИТНЕС СИСТЕМА ОТ НОВО ПОКОЛЕНИЕ

Искате да имате секси корем без да се борите с фитнес оборудване и фитнес зали?
Искате да имате коремни мускули, които да накарат другите да застинат щом ви видят?
Представяме ви новия Абтроник X2 – новата фитнес система на бъдещето!
-лесен за употреба – той върши цялата работа вместо вас
-удобен за носене
-спестява време – необходими са ви само 10 минути на ден
-електро-мускулна стимулация – до седем пъти по-ефективна от нормалните упражнения
-най-малко 400 мускулни контракции в минута
-оформя, стяга и тонизира всяка част на тялото
-двуканална технология, тренираща две отделни мускулни групи едновременно
-идеален както за начинаещи, така и напреднали
-8 програми и 10 нива на интензивност
-неопренови контактни подложки
-лесно поставим управляващ микропроцесор
-голям LCD дисплей
http://obiavidnes.com/obiava/101071/abtronik-x2---fitnes-sistema-ot-novo-pokolenie

Слушалки JVC HAFX5BE Gumy Plus Noise Isolating Headphones
Слушалки JVC HAFX5BE Gumy Plus Noise Isolating Headphones, син
http://obiavidnes.com/obiava/101070/slushalki-jvc-hafx5be-gumy-plus-noise-isolating-headphones

Работа за 30 мин на ден
Предлагам възможност за изкарване на допълнителни доходи с тенденция след време да надхвърлят и изместят вашите
основни.Това,което е нужно е интернет,не повече от 30 минути на ден и абсолютно никаква инвестиция. Ако ви
удовлетворяват условията може да се запознаете с подробностите на сайт:
http://www.minionsmoney.com
http://obiavidnes.com/obiava/101069/rabota-za-30-min-na-den

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
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сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
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/101068/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 !
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение !
Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
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гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
0884 57 80 53 - Е. САНДОВ
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/101067/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
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
0884 57 80 53 - Е. САНДОВ
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/101066/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-

Слушалки JVC HAFX5BE Gumy Plus Noise Isolating Headphones
Слушалки JVC HAFX5BE Gumy Plus Noise Isolating Headphones, червен
http://obiavidnes.com/obiava/101065/slushalki-jvc-hafx5be-gumy-plus-noise-isolating-headphones
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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/101064/30-50-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/101063/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/101062/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Слушалки JVC HAFX5BE Gumy Plus Noise Isolating Headphones
Слушалки JVC HAFX5BE Gumy Plus Noise Isolating Headphones, черен
http://obiavidnes.com/obiava/101061/slushalki-jvc-hafx5be-gumy-plus-noise-isolating-headphones

JBL Go Speaker
JBL Go Speaker, оранжева, Bluetooth, 600mAh Li-ion батерия
http://obiavidnes.com/obiava/101060/jbl-go-speaker

JBL Go Speaker
JBL Go Speaker, синя, Bluetooth, 600mAh Li-ion батерия
http://obiavidnes.com/obiava/101059/jbl-go-speaker

JBL Go Speaker
JBL Go Speaker, червена, Bluetooth, 600mAh Li-ion батерия
http://obiavidnes.com/obiava/101058/jbl-go-speaker

JBL Go Speaker
JBL Go Speaker, черна, Bluetooth, 600mAh Li-ion батерия
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http://obiavidnes.com/obiava/101057/jbl-go-speaker

LogiLink SP0006
LogiLink SP0006, 4W
http://obiavidnes.com/obiava/101056/logilink-sp0006

D-Link DAP-3410
D-Link DAP-3410, Access Point, 300 Mbps, 5GHz, PoE
http://obiavidnes.com/obiava/101055/d-link-dap-3410

Слушалки JBL Synchros E30
Слушалки JBL Synchros E30, бели, микрофон, сгъваеми
http://obiavidnes.com/obiava/101054/slushalki-jbl-synchros-e30

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

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 .
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- 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

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 :
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- 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

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 !
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение !
Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
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гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - 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
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 !
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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/101033/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-

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.
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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-

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.
http://obiavidnes.com/obiava/101027/pochivki-v-ispaniya

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
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