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КАСЕТА ЗА HP LaserJet Pro MFP M176/MFP M177 series - /130A/ - Magenta - CF353A - P№
NT-CH353M - G&G - Неоригинален Заб.: 1000k
КАСЕТА ЗА HP LaserJet Pro MFP M176/MFP M177 series - /130A/ - Magenta - CF353A - P№ NT-CH353M - G&G Неоригинален Заб.: 1000k
http://obiavidnes.com/obiava/102093/kaseta-za-hp-laserjet-pro-mfp-m176mfp-m177-series---130a---magenta---cf353a--

КАСЕТА ЗА HP LaserJet Pro MFP M176/MFP M177 series - /130A/ - Magenta - CF353A - PROMO ECO PLUS - PRIME Неоригинален Заб.: 1000k
КАСЕТА ЗА HP LaserJet Pro MFP M176/MFP M177 series - /130A/ - Magenta - CF353A - PROMO - ECO PLUS - PRIME
Неоригинален Заб.: 1000k
http://obiavidnes.com/obiava/102092/kaseta-za-hp-laserjet-pro-mfp-m176mfp-m177-series---130a---magenta---cf353a--

КАСЕТА ЗА HP LaserJet Pro MFP M176/MFP M177 series - /130A/ - Yellow - CF352A - P№
NT-CH352Y - G&G - Неоригинален Заб.: 1000k
КАСЕТА ЗА HP LaserJet Pro MFP M176/MFP M177 series - /130A/ - Yellow - CF352A - P№ NT-CH352Y - G&G - Неоригинален
Заб.: 1000k
http://obiavidnes.com/obiava/102091/kaseta-za-hp-laserjet-pro-mfp-m176mfp-m177-series---130a---yellow---cf352a---

КАСЕТА ЗА HP LaserJet Pro MFP M176
КАСЕТА ЗА HP LaserJet Pro MFP M176, MFP M177 series - /130A/ - Cyan - P№ CF351A - Заб.: 1000k
http://obiavidnes.com/obiava/102090/kaseta-za-hp-laserjet-pro-mfp-m176

КАСЕТА ЗА HP LaserJet Pro MFP M176
КАСЕТА ЗА HP LaserJet Pro MFP M176, MFP M177 series - /130A/ - Magenta - P№ CF353A - Заб.: 1000k
http://obiavidnes.com/obiava/102089/kaseta-za-hp-laserjet-pro-mfp-m176

КАСЕТА ЗА HP COLOR LASER JET CP1215/1515N/1518/CM1312 - CB540A - Black - P№ itcf
cb540b 3632 - IT IMAGE - Неоригинален заб.: 2200k
КАСЕТА ЗА HP COLOR LASER JET CP1215/1515N/1518/CM1312 - CB540A - Black - P№ itcf cb540b 3632 - IT IMAGE Неоригинален заб.: 2200k
http://obiavidnes.com/obiava/102086/kaseta-za-hp-color-laser-jet-cp12151515n1518cm1312---cb540a---black---p-itcf

Шофьорски курсове Пловдив, опреснителни часове/курсове/
Предлагам качествен шофьорски курс категория “В”. Цена за ученици и студенти 555 лв. с възможност за разсрочено
плащане.
За обучение използвам съвременен автомобил Фолксваген Поло, изключително удобен, комфортен и лесен за управление от
курсистите.
Цената е крайна и при успешно положени изпити, срещу нея получавате шофьорска книжка от категория “В”.
За повече информация се обадете на тел. 0876 94 04 04 или посетете следния сайт:
http://shofiorski-kursove-plovdiv.com/
https://plus.google.com/u/0/104396338845051921624/posts
http://obiavidnes.com/obiava/102115/shofyorski-kursove-plovdiv-opresnitelni-chasovekursove

Шофьорски курсове Пловдив, опреснителни часове /курсове/
Предлагам качествен шофьорски курс категория “В”. Цена за ученици и студенти 555 лв. с възможност за разсрочено
плащане.
За обучение използвам съвременен автомобил Фолксваген Поло, изключително удобен, комфортен и лесен за управление от
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курсистите.
Цената е крайна и при успешно положени изпити, срещу нея получавате шофьорска книжка от категория “В”.
За повече информация се обадете на тел. 0876 94 04 04 или посетете следния сайт:
http://shofiorski-kursove-plovdiv.com/
https://plus.google.com/u/0/104396338845051921624/posts
http://obiavidnes.com/obiava/102114/shofyorski-kursove-plovdiv-opresnitelni-chasove-kursove

Шофьорски курсове Пловдив, опреснителни часове /курсове/
Предлагам качествен шофьорски курс категория “В”. Цена за ученици и студенти 555 лв. с възможност за разсрочено
плащане.
За обучение използвам съвременен автомобил Фолксваген Поло, изключително удобен, комфортен и лесен за управление от
курсистите.
Цената е крайна и при успешно положени изпити, срещу нея получавате шофьорска книжка от категория “В”.
За повече информация се обадете на тел. 0876 94 04 04 или посетете следния сайт:
http://obiavidnes.com/obiava/102113/shofyorski-kursove-plovdiv-opresnitelni-chasove-kursove

КАСЕТА ЗА HP COLOR LASER JET CP1215/1515N/1518/CM1312 - CB541A - Cyan - P№ itcf
cb541c 3633 - IT IMAGE - Неоригинален заб.: 2200k
КАСЕТА ЗА HP COLOR LASER JET CP1215/1515N/1518/CM1312 - CB541A - Cyan - P№ itcf cb541c 3633 - IT IMAGE Неоригинален заб.: 2200k
http://obiavidnes.com/obiava/102084/kaseta-za-hp-color-laser-jet-cp12151515n1518cm1312---cb541a---cyan---p-itcf-

Магията на Родопите
Лято е ! Насладете се на прекрасна почивка в Родопите , в най-посещавания град в нея – предлагаме отлично обзаведен
апартамент в град Велинград – подходящ за групи и семейства. За по-продължителен престой отстъпки.
http://obiavidnes.com/obiava/102112/magiyata-na-rodopite

Рекламни игри и промо страници
Рекламните игри в последно време са един от най-често използваните канали за привличане на нови потребители и
събиране на потребителски данни, мнение или създаване на положителни емоции на потребителите свързани с
конкретна марка.
http://obiavidnes.com/obiava/102111/reklamni-igri-i-promo-stranici

КАСЕТА ЗА HP COLOR LASER JET CP1215/1515N/1518/CM1312 - CB542A - Yellow - P№ itcf
cb542y 3634 - IT IMAGE - Неоригинален заб.: 1400k
КАСЕТА ЗА HP COLOR LASER JET CP1215/1515N/1518/CM1312 - CB542A - Yellow - P№ itcf cb542y 3634 - IT IMAGE Неоригинален заб.: 1400k
http://obiavidnes.com/obiava/102083/kaseta-za-hp-color-laser-jet-cp12151515n1518cm1312---cb542a---yellow---p-itc

КАСЕТА ЗА HP COLOR LASER JET CP1215/1515N/1518/CM1312 - CB543A - Magenta - P№ itcf
cb543m 3635 - IT IMAGE - Неоригинален заб.: 1400k
КАСЕТА ЗА HP COLOR LASER JET CP1215/1515N/1518/CM1312 - CB543A - Magenta - P№ itcf cb543m 3635 - IT IMAGE Неоригинален заб.: 1400k
http://obiavidnes.com/obiava/102078/kaseta-za-hp-color-laser-jet-cp12151515n1518cm1312---cb543a---magenta---p-it

Зарядно устройство за Sony Playstation Portable 2004
Зарядно устройство за Sony Playstation Portable 2004,3004,E-1004, 220V
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http://obiavidnes.com/obiava/102077/zaryadno-ustroystvo-za-sony-playstation-portable-2004

Транспорт на мебели, транспортни услуги в София и страната 0885 263674
Транспортни услуги на товари до 1,5 тона и обем 17м3.Транспорт на мебели,личен багаж,бяла и черна
техника,архив,строителни материали,палетизирани стоки,специална техника и апаратура.Пълно оборудване за
обезопасяване и укрепване на товари.Товаро-разтоварна дейност,опаковане,демонтаж/монтаж на мебели.Извозване на
строителен и едрогабаритен отпадък.Бързина,качество и коректност на достъпни цени.Тел:0885 263674; 0898 518852
инж.Росен Николов http://www.hamalite-sofia.com/
http://obiavidnes.com/obiava/102110/transport-na-mebeli-transportni-uslugi-v-sofiya-i-stranata--0885-263674

Транспортни услуги в София и страната 0885 263674
Транспортни услуги на товари до 1,5 тона и обем 17м3.Транспорт на мебели,личен багаж,бяла и черна
техника,архив,строителни материали,палетизирани стоки,специална техника и апаратура.Пълно оборудване за
обезопасяване и укрепване на товари.Товаро-разтоварна дейност,опаковане,демонтаж/монтаж на мебели.Извозване на
строителен и едрогабаритен отпадък.Бързина,качество и коректност на достъпни цени.Тел:0885 263674; 0898 518852
инж.Росен Николов http://www.hamalite-sofia.com/
http://obiavidnes.com/obiava/102109/transportni-uslugi-v-sofiya-i-stranata-0885-263674

Хамалите София 0898518852 професионален пренос и транспорт
Хамалите София ЕООД предлага следните услуги:
-цялостно пренасяне и транспорт на жилища, офиси, складове, търговски обекти, намиращи се на територията на
София и страната;
-монтаж и демонтаж на мебели;
-опаковане и пренос на багаж;
-товаро-разтоварна дейност на контейнери, тирове, камиони, бусове;
-професионален пренос на каси, пиана, рояли, картини, произведения на изкуството;
-сключване на договор за изпълнение, направа на застраховки, издаване на фактури.
Тел.:0898518852 Тел.:0885263674 http://www.hamalite-sofia.com/
http://obiavidnes.com/obiava/102108/hamalite-sofiya-0898518852-profesionalen-prenos-i-transport

LG G4 H525N (сив)
LG G4 H525N (сив), 5.0"(12.7cm) HD IPS Display, четири-ядрен процесор 1.20 GHz, 1GB RAM, 8GB Flash памет(microSD
слот), 8.0 & 5MP, 4G, Wi-Fi/NFC, Bluetooth 4.0, GPS/AGPS, Android 5.0 Lollipop
http://obiavidnes.com/obiava/102068/lg-g4-h525n-siv

LG G4 Stylus H635 (сребрист)
LG G4 Stylus H635 (сребрист), 5.7"(14.48cm) IPS LCD Display, четири-ядрен процесор 1.20 GHz, 1GB RAM, 8GB Flash
памет (microSD слот), 8 & 5Mpix camera, 4G LTE, Wi-Fi/NFC, Bluetooth 4.0, GPS/AGPS, Android 5.0 Lollipop
http://obiavidnes.com/obiava/102067/lg-g4-stylus-h635-srebrist

SSD 120GB
SSD 120GB, SanDisk Plus, SATA 6Gb/s, 2.5" (6.35 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/102064/ssd-120gb

SSD 128GB
SSD 128GB, SanDisk, SATA 6Gb/s, 2.5" (6.35 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/102057/ssd-128gb

SSD 240GB
SSD 240GB, SanDisk Plus, SATA 6Gb/s, 2.5" (6.35 cm)
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http://obiavidnes.com/obiava/102056/ssd-240gb

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/102107/30-50-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/102106/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/102105/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Протектор CaseMate Barely There за Blackberry Z10
Протектор CaseMate Barely There за Blackberry Z10, бял
http://obiavidnes.com/obiava/102104/protektor-casemate-barely-there-za-blackberry-z10

Протектор CaseMate Tough Case за Blackberry Z10
Протектор CaseMate Tough Case за Blackberry Z10, черен
http://obiavidnes.com/obiava/102103/protektor-casemate-tough-case-za-blackberry-z10

Sony HDR-AS200VR (бяла) (тяло) в комплект с Live-View Remote Kit
Sony HDR-AS200VR (бяла) (тяло) в комплект с Live-View Remote Kit, 8,8Mpix, ZEISS Tessar обектив, 1080p FULL HD Video,
Wi-Fi/NFC, GPS, HDMI, SDXC слот
http://obiavidnes.com/obiava/102102/sony-hdr-as200vr-byala-tyalo-v-komplekt-s-live-view-remote-kit

КАСЕТА ЗА HP LaserJet Pro MFP M176/MFP M177 series - /130A/ - Cyan - CF351A - PROMO ECO PLUS - PRIME Неоригинален Заб.: 1000k
КАСЕТА ЗА HP LaserJet Pro MFP M176/MFP M177 series - /130A/ - Cyan - CF351A - PROMO - ECO PLUS - PRIME
Неоригинален Заб.: 1000k
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http://obiavidnes.com/obiava/102101/kaseta-za-hp-laserjet-pro-mfp-m176mfp-m177-series---130a---cyan---cf351a---pr

КАСЕТА ЗА HP LaserJet Pro MFP M176/MFP M177 series - /130A/ - Yellow - CF352A - PROMO ECO PLUS - PRIME Неоригинален Заб.: 1000k
КАСЕТА ЗА HP LaserJet Pro MFP M176/MFP M177 series - /130A/ - Yellow - CF352A - PROMO - ECO PLUS - PRIME
Неоригинален Заб.: 1000k
http://obiavidnes.com/obiava/102100/kaseta-za-hp-laserjet-pro-mfp-m176mfp-m177-series---130a---yellow---cf352a---

КАСЕТА ЗА HP LaserJet Pro MFP M176
КАСЕТА ЗА HP LaserJet Pro MFP M176, MFP M177 series - /130A/ - Yellow - P№ CF352A - Заб.: 1000k
http://obiavidnes.com/obiava/102099/kaseta-za-hp-laserjet-pro-mfp-m176

КАСЕТА ЗА HP COLOR LASER JET CP1215/1515N/1518/CM1312 - CB540A/CRG-716B - Black P№ NT-C0540BK/NT-CH540BH/NT-CH540QFBK/NT-CH540SFBK - G&G - Неоригинален Заб.:
2200k
КАСЕТА ЗА HP COLOR LASER JET CP1215/1515N/1518/CM1312 - CB540A/CRG-716B
NT-C0540BK/NT-CH540BH/NT-CH540QFBK/NT-CH540SFBK - G&G - Неоригинален Заб.: 2200k

-

Black

-

P№

http://obiavidnes.com/obiava/102098/kaseta-za-hp-color-laser-jet-cp12151515n1518cm1312---cb540acrg-716b---black-

КАСЕТА ЗА HP COLOR LASER JET CP1215/1515N/1518/CM1312 - CB542A - Yellow - P№
NT-C0542Y/NT-CH542Y/NT-CH542QFY - G&G - Неоригинален Заб.: 1400k
КАСЕТА
ЗА
HP
COLOR
LASER
JET
CP1215/1515N/1518/CM1312
NT-C0542Y/NT-CH542Y/NT-CH542QFY - G&G - Неоригинален Заб.: 1400k

-

CB542A

-

Yellow

-

P№

http://obiavidnes.com/obiava/102097/kaseta-za-hp-color-laser-jet-cp12151515n1518cm1312---cb542a---yellow---p-nt-

КАСЕТА ЗА HP LaserJet Pro MFP M176/MFP M177 series - /130A/ - Black - CF350A - P№
NT-CH350BK - G&G - Неоригинален Заб.: 1300k
КАСЕТА ЗА HP LaserJet Pro MFP M176/MFP M177 series - /130A/ - Black - CF350A - P№ NT-CH350BK - G&G Неоригинален Заб.: 1300k
http://obiavidnes.com/obiava/102096/kaseta-za-hp-laserjet-pro-mfp-m176mfp-m177-series---130a---black---cf350a---p

КАСЕТА ЗА HP LaserJet Pro MFP M176
КАСЕТА ЗА HP LaserJet Pro MFP M176, MFP M177 series - /130A/ - Black - P№ CF350A - Заб.: 1300k
http://obiavidnes.com/obiava/102095/kaseta-za-hp-laserjet-pro-mfp-m176

КАСЕТА ЗА HP LaserJet Pro MFP M176/MFP M177 series - /130A/ - Cyan - CF351A - P№
NT-CH351C - G&G - Неоригинален Заб.: 1000k
КАСЕТА ЗА HP LaserJet Pro MFP M176/MFP M177 series - /130A/ - Cyan - CF351A - P№ NT-CH351C - G&G - Неоригинален
Заб.: 1000k
http://obiavidnes.com/obiava/102094/kaseta-za-hp-laserjet-pro-mfp-m176mfp-m177-series---130a---cyan---cf351a---p

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.
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www.maksmoris.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/102088/inkubatori-lyupilni

ЧЕХИЯ ЗАКОННА РАБОТА ЧРЕЗ ЧЕШКА АГЕНТУРА С ДОГОВОР ПО ЧЕШКОТО
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
ЧЕХИЯ БЕЗ ТАКСИ В БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ ЧЕШКА АГЕНТУРА КОЯТО ЛИЧНО ВИ ПОСРЕЩА В ПРАГА И НАСТАНЯВА С
ДОГОВОР ПО ЧЕШКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ИСТАЖА СЕ ПРИЗНАВА В БЪЛГАРИЯ. ЧЕХИЯ-жени,мъже,семейства
за европалети,заводи,цехове,фабрики,складове,печатница,пекарна,пералня,бирена фабрика,шоколадова фабрика,завод за
авточасти,цех за пакетиране на кайма,цех за пластмасови бутилки,цех за млечни продукти,цех за боядисване на
джанти,цех за ламинат,сервиз за гуми,лаковна,склад за хранителни продукти,склад за плодове и зеленчуци,склад за
перилни препарати,склад за компютърна техника,склад за парфюми,склад за балатум и много други позиции
ТД,осигуровки,заплата 700-750 евро.Строители всички специалности и общи работници,заварчици СО2,аргон и други
работни места заплата 800-1200 евро,ТД,осигуровки.За всички работни места седмичен аванс 1000 крони,еквивалент на
40 евро. Чехия е страна с нисък стандарт и развита икономика.Език не е задължителен.Подсигурени квартири.
Гарантирано започване на работа и получаване на възнаграждението. За контакти на тел- 0886090826
http://obiavidnes.com/obiava/102087/chehiya-zakonna-rabota-chrez-cheshka-agentura-s-dogovor-po-cheshkoto-zakonodatelstvo

Вилно Еко селище Руминика
Вилно еко селище "Руминика" се намира до село Дорково, в близост до Велинград, Цигов чарк и Батак, както и до много
природни и исторически забележителности. Разполагаме с четири вили и хотелска част - апартаменти и стаи, всички
обзаведени за вашето идеално удобство, в по-старинен, битов стил.
http://obiavidnes.com/obiava/102085/vilno-eko-selishte-ruminika

Курсове за шести клас на Родина
Подготвителни курсове и уроци за 6 клас от Родина!
РОДИНА – България организира курсове за подготовка на шестокласници.
Изберете курсовете за 6 клас на Родина:
• Български език и Литература (БЕЛ)
• Математика
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (два предмета)
• І вноска: 395 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 395 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 395 лв. – до 20 февруари
Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/102082/kursove-za-shesti-klas-na-rodina

Курсове за седми клас на Родина
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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/102081/kursove-za-sedmi-klas-na-rodina

Подготовка за матура на Родина!
Подготвителни курсове и уроци за МАТУРА от Родина!
РОДИНА – България организира курсове за подготовка за матура.
Изберете курсовете за матура на Родина:
• Български език и Литература
• Математика
• География
• История
• Биология
• Химия
• Английски език
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди МАТУРИТЕ.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (стандартни предмети)
• І вноска: 285 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 285 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 285 лв. – до 20 февруари
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (Химия, Биология, Английски език)
• І вноска: 310 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 310 лв. – до 30 ноември
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• 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/102080/podgotovka-za-matura-na-rodina

Курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ на Родина!
Подготвителни курсове и уроци за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ
РОДИНА – България организира кандидатстудентски курсове за всички университети.
Изберете курсовете за кандидат-студенти на Родина:
• Български език и Литература
• Математика
• География
• История
• Биология
• Химия
• Английски език
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди кандидатстудентските изпити и
МАТУРАТА.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (стандартни предмети)
• І вноска: 285 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 285 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 285 лв. – до 20 февруари
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (Химия, Биология, Английски език)
• І вноска: 310 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 310 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 310 лв. – до 20 февруари
Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/102079/kursove-za-kandidat-studenti-na-rodina

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/ !
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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/102076/30-50-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/102075/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/102074/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Специализирани Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми със Задължения +
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 !
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 !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
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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
Един пример за измамник , който предлага "съдействие" за фирми със задължения, копира съдържанието на наши обяви и
се представя под името на несъществуваща "правна кантора" - PRETOR GROUP Ltd. но ако копирате тел. номера ,
който оставя за контакти - 0892918797 , 0885498209 , 0886346230 - и ги поставите в ГУГЪЛ ще се запознаете с още
няколко самоличности ... Истинския подател на такива обяви е Събко Мулешков от гр. Панагюрище , за когото
направете
справка
в
ГУГЪЛ
http://pia-news.com/panagyuretsat-sabko-muleshkov-v-nov-skandal-tozi-pat-sas-sobstvenostta-na-desetki-firmi/
http://obiavidnes.com/obiava/102073/specializirani-pravni-uslugi-za-izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi-sys-zadyljeniya

Купуваме Фирми : ООД, ЕООД, 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 !
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 !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение !
Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
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ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
0884 57 80 53 - Е. САНДОВ
http://noveconsultvt.blogspot.com
Един пример за измамник , който предлага "съдействие" за фирми със задължения, копира съдържанието на наши обяви и
се представя под името на несъществуваща "правна кантора" - PRETOR GROUP Ltd. но ако копирате тел. номера ,
който оставя за контакти - 0892918797 , 0885498209 , 0886346230 - и ги поставите в ГУГЪЛ ще се запознаете с още
няколко самоличности ... Истинския подател на такива обяви е Събко Мулешков от гр. Панагюрище , за когото
направете
справка
в
ГУГЪЛ
http://pia-news.com/panagyuretsat-sabko-muleshkov-v-nov-skandal-tozi-pat-sas-sobstvenostta-na-desetki-firmi/
http://obiavidnes.com/obiava/102072/kupuvame-firmi--ood-eood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarnat

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 !
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 !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
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
Един пример за измамник , който предлага "съдействие" за фирми със задължения, копира съдържанието на наши обяви и
се представя под името на несъществуваща "правна кантора" - PRETOR GROUP Ltd. но ако копирате тел. номера ,
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който оставя за контакти - 0892918797 , 0885498209 , 0886346230 - и ги поставите в ГУГЪЛ ще се запознаете с още
няколко самоличности ... Истинския подател на такива обяви е Събко Мулешков от гр. Панагюрище , за когото
направете
справка
в
ГУГЪЛ
http://pia-news.com/panagyuretsat-sabko-muleshkov-v-nov-skandal-tozi-pat-sas-sobstvenostta-na-desetki-firmi/
http://obiavidnes.com/obiava/102071/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 !
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 !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
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
Един пример за измамник , който предлага "съдействие" за фирми със задължения, копира съдържанието на наши обяви и
се представя под името на несъществуваща "правна кантора" - PRETOR GROUP Ltd. но ако копирате тел. номера ,
който оставя за контакти - 0892918797 , 0885498209 , 0886346230 - и ги поставите в ГУГЪЛ ще се запознаете с още
няколко самоличности ... Истинския подател на такива обяви е Събко Мулешков от гр. Панагюрище , за когото
направете
справка
в
ГУГЪЛ
http://pia-news.com/panagyuretsat-sabko-muleshkov-v-nov-skandal-tozi-pat-sas-sobstvenostta-na-desetki-firmi/
http://obiavidnes.com/obiava/102070/yuridichesko-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi-sys-zadyljeniya---izkupuvane--os

Покупко - Продажба на Фирми - АД, ЕАД, ООД, ЕООД със Задължения + Освобождаваме от
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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 !
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 !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
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
Един пример за измамник , който предлага "съдействие" за фирми със задължения, копира съдържанието на наши обяви и
се представя под името на несъществуваща "правна кантора" - PRETOR GROUP Ltd. но ако копирате тел. номера ,
който оставя за контакти - 0892918797 , 0885498209 , 0886346230 - и ги поставите в ГУГЪЛ ще се запознаете с още
няколко самоличности ... Истинския подател на такива обяви е Събко Мулешков от гр. Панагюрище , за когото
направете
справка
в
ГУГЪЛ
http://pia-news.com/panagyuretsat-sabko-muleshkov-v-nov-skandal-tozi-pat-sas-sobstvenostta-na-desetki-firmi/
http://obiavidnes.com/obiava/102069/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-

Купуваме Активи на Фирми без запор,Фирми със задължения и юридически проблеми.
Pretor Group Ltd. Изкупуване и Прехвърляне на Фирми със задължения,с юридически проблеми,пред фалит или
несъстоятелност.
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.
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Осигуряваме нов собственик на Вашата фирма, ново седалище и адрес за кореспонденция извършваме пълна промяна по
обстоятелствата.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от финансова, 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://obiavidnes.com/obiava/102066/kupuvame-aktivi-na-firmi-bez-zaporfirmi-sys--zadyljeniya-i-yuridicheski-problemi

Pretor Group Ltd. Купуваме Фирми със задължения..........!!!====
Pretor Group Ltd. Изкупуване и Прехвърляне на Фирми със задължения,с юридически проблеми,пред фалит или
несъстоятелност.
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 финансова, 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://obiavidnes.com/obiava/102065/pretor-group-ltd--kupuvame-firmi-sys--zadyljeniya

Електрическа Пила за пети SkySuper
Електрическа Пила за пети SkySuper
Практична и лесна за употреба, електрическата пила за стъпала "Sky Super" е чудесен инструмент за педикюр в домашни
условия. Благодарение на нежното въртеливо движение на специално разработената ролкова глава, само за няколко
минути ходилата са отново меки и кадифено гладки. Покритието от фини синтетични диамантени кристали е нежно
към кожата, а рискът от нараняване е елиминиран, благодарение на системата за контрол на натиска.
Предимства:

- бърз, лесен и безопасен педикюр у дома
- удобна ергономична дръжка за стабилен захват
- без остри ръбове, без режещи компоненти, без риск от нараняване
- работи със стандартни батерии - 3 бр 1.5V AAА
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- ролката може да се сваля и почиства с вода
- в комплекта - 2 бр ролки с различен размер абразивни кристали - за по-груба и нормална кожа на петите
- възможност за настройка на скоростта на въртене
Въртящата се на 360 градуса с 30 оборота в секунда глава накрайник притежава микро-абразивни частици, които
елиминират загрубялата кожа за дълъг период от време;
Нежен и ефективен метод за полиране на сухата и груба кожа на петите
Комплекта включва:
1бр. Пила за пети SkySuper
2бр. Въртящи се глави
1бр. Четка за почистване
http://obiavidnes.com/obiava/102063/elektricheska-pila-za-peti-skysuper

Мрежа против насекоми с магнити
Мрежа против насекоми с магнити
за врати, с размери 100/200см.
Нов продукт на българският пазар, нашите мрежи са удобен и евтин начин да се предпазите от досадните насекоми през
лятото.
Благодарение на 18-те магнитни закопчалки, разположени на стратегически места, всички могат да влизат и излизат
свободно.
Магнитната лента се самозатваря след Вас, защитавайки дома Ви от насекоми. Мрежата е за дървени, пластмасови и
алуминиеви дограми.
4На дървени дограми се прикрепя с кабарчета, на пластмасови и алуминиеви дограми се закрепя с двустранно залепваща
лента(скоч).
Комплектът включва:
- Мрежа с размер 100 х 200 см
- Магнитна лента
- Кабарчета
-двустранно залепващи лепенки
-Цвят черен
http://obiavidnes.com/obiava/102062/mreja-protiv-nasekomi-s-magniti

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

Масажните легла "MagicPRO 2" се предлагат в следните цветове: кремав, бежов, черен, червен, кафяв, розов,червен и
лилав.
Професионална преносима кушетка за масаж "MagicPRO 2" - здрава, лесна за употреба, изключително комфортна и
удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас!
Кушетката е подходяща както за всички видове масажни и козметични процедури,
така и за иглотерапевтични и татуировъчни сеанси.
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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/102061/masajna-kushetka-magicpro-2-dvusekcionna

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 !
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 !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....

Страница 16/100

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

21.06.2015

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/102060/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 !
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 !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
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/102059/yuridichesko-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi-sys-zadyljeniya---izkupuvane--os
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Покупко - Продажба на Фирми - АД, ЕАД, ООД, ЕООД със Задължения + Освобождаваме от
Солидарната Отговорност за 1 Час ......
ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ .......
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, АД, ЕАД !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от
процедурата по прехвърлянето на фирмата !
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 !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
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/102058/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-

При големи дългове, Ние помагаме
При големи дългове, НИЕ помагаме
ИМАТЕ ПРОБЛЕМИ СЪС:
1. Съдебен изпълнител;
2. Банките;
3. Дължат Ви много пари;
4. Имате много длъжници;
5. Имате проблеми с данъчните;
6. Не знаете какво да правите с многото си кредити и многото си дългове;
7. Не можете да разрешите финансовите си проблеми на своята фирма;
8. Имате да събирате много пари от много хора;
НИЕ РЕШАВАМЕ ВАШИТЕ ПРОБЛЕМИ!
ОБАДЕТЕ НИ СЕ!
Адрес за контакти: „ДЕЛОВИ ГРУП” ООД
Град Пловдив, ул. „Драва” № 5
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Телефони: 0876 / 61 27 91
http://obiavidnes.com/obiava/102055/pri-golemi-dylgove-nie-pomagame

КАСЕТА ЗА CANON i-SENSYS LBP7780Cx - Black - CRG-732BK - P№ CR6263B002AA - Заб.:
6100k
КАСЕТА ЗА CANON i-SENSYS LBP7780Cx - Black - CRG-732BK - P№ CR6263B002AA - Заб.: 6100k
http://obiavidnes.com/obiava/102054/kaseta-za-canon-i-sensys-lbp7780cx---black---crg-732bk---p-cr6263b002aa---zab

КАСЕТА ЗА CANON i-SENSYS LBP7780Cx - Black - CRG-732H - P№ CR6264B002AA - Заб.:
12000k
КАСЕТА ЗА CANON i-SENSYS LBP7780Cx - Black - CRG-732H - P№ CR6264B002AA - Заб.: 12000k
http://obiavidnes.com/obiava/102053/kaseta-za-canon-i-sensys-lbp7780cx---black---crg-732h---p-cr6264b002aa---zab-

КАСЕТА ЗА CANON i-SENSYS LBP7780Cx - Cyan - CRG-732C - P№ CR6262B002AA - Заб.: 6400k
КАСЕТА ЗА CANON i-SENSYS LBP7780Cx - Cyan - CRG-732C - P№ CR6262B002AA - Заб.: 6400k
http://obiavidnes.com/obiava/102052/kaseta-za-canon-i-sensys-lbp7780cx---cyan---crg-732c---p-cr6262b002aa---zab-6

КАСЕТА ЗА CANON i-SENSYS LBP7780Cx - Magenta - CRG-732M - P№ CR6261B002AA - Заб.:
6400k
КАСЕТА ЗА CANON i-SENSYS LBP7780Cx - Magenta - CRG-732M - P№ CR6261B002AA - Заб.: 6400k
http://obiavidnes.com/obiava/102051/kaseta-za-canon-i-sensys-lbp7780cx---magenta---crg-732m---p-cr6261b002aa---zab

КАСЕТА ЗА CANON i-SENSYS LBP7780Cx - Yellow - CRG-732Y - P№ CR6260B002AA - Заб.:
6400k
КАСЕТА ЗА CANON i-SENSYS LBP7780Cx - Yellow - CRG-732Y - P№ CR6260B002AA - Заб.: 6400k
http://obiavidnes.com/obiava/102050/kaseta-za-canon-i-sensys-lbp7780cx---yellow---crg-732y---p-cr6260b002aa---zab

КАСЕТА ЗА HP P2055/CANON LBP6300/6650/MF5840/5880/5980/6670/6180/6140/C-EXV40 IT
IMAGE - P№ CE505X /719H - Неоригинален заб.: 6500k
КАСЕТА ЗА HP P2055/CANON LBP6300/6650/MF5840/5880/5980/6670/6180/6140/C-EXV40 IT IMAGE - P№ CE505X /719H Неоригинален заб.: 6500k
http://obiavidnes.com/obiava/102049/kaseta-za-hp-p2055canon-lbp63006650mf584058805980667061806140c-exv40-it

Защитно фолио CaseMate AntiFingerprint за Samsung Galaxy S3 i9300
Защитно фолио CaseMate AntiFingerprint за Samsung Galaxy S3 i9300, S3 Neo, два броя
http://obiavidnes.com/obiava/102048/zashtitno-folio-casemate-antifingerprint-za-samsung-galaxy-s3-i9300

Протектор CaseMate Barely There за HTC Sensation XL
Протектор CaseMate Barely There за HTC Sensation XL, черен
http://obiavidnes.com/obiava/102047/protektor-casemate-barely-there-za-htc-sensation-xl

Най-икономичната пералня – ултразвуковата
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
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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/102046/nay-ikonomichnata-peralnya--ultrazvukovata

Мини пералня - вибрационна
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/102045/mini-peralnya----vibracionna

Уред за Сребърна вода "Volcano Dr. Silver 101+"
Създаден по разработка на НАСА - САЩ, уредът е предназначен за подобряване състоянието при повече от 100
труднолечими заболявания, за дезинфекция на вода с неизвестен произход и много други положителни ефекти за
човешкото здраве. Сребърните йони във водата (сребърна вода) са сигурна защита срещу повече от 700 вида вируси и
бактерии, гъбички и паразити, от които страдат една трета от хората на планетата. Предлагаме многофункционален
уред за добиване на сребърна вода, който едновременно с процеса на отделяне на сребърни йони, осигурява магнитна
обработка и структуриране на водата за постигане на максимален биологичен ефект. Напълно дезинфикцирана и полезна
вода за пиене от всякаква чешма можете да си приготвите за по-малко от 1 минута. Малко по-дълго се приготвя
по-концентрирана сребърна вода за ефективно антибактериално и възстановяващо действие при простуда, грип, ангини,
висока температура; гастрити, хранителни отравяния, дезинтерии; кожни болести, изгаряния; дезинфекция и
обработка на плодове и зеленчуци; дезинфекция на вода за къпане на деца, дезинфекция на детски играчки и дрехи и др.
Доверете се на е-магазина за високотехнологич ни продукти www.Tehnomag.net или на тел 02/8298504 , 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/102044/ured-za-srebyrna-voda-volcano-dr-silver-101

Дрегери - алкохолни тестери от ТехноМаг
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
http://obiavidnes.com/obiava/102043/dregeri---alkoholni-testeri-ot-tehnomag

Универсален ултразвуков активатор Експерт М
За дезинфекция на напитки (вода, мляко, сок, вино, ракия) и за изкуствено състаряване на алкохол (деструктурират се
тежките вредни алкохоли, което облагородява напитката и води до мек вкус, по-силен аромат и най-важното –
избягване на сутрешното главоболие). За почистване на бижута, монети, часовници, очила и всякакви метални,
пластмасови и дървени съдове и прибори. Запитвания и поръчки в е-магазина www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504,
0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/102042/universalen-ultrazvukov-aktivator-ekspert-m

Йонизираща душ-слушалка с филтър от германий и турмалин
Йонизираща душ-слушалка с филтър от германий и турмалин – за домашна спа-терапия с йонизирана по естествен път
(под действието на природни минерали) вода и 8 режима воден масаж. За преодоляване на стреса и умората на тялото и
възстановяване на енергийния баланс, за хидратирана гладка кожа и свежа коса, за стимулиране на кръвообръщението и
подобряване на съня, за пречистване на водата от хлор, токсини и бактерии, за предпазване от кожни заболявания. Само
срещу 33 лв. с ДДС. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти „ТехноМаг” или на тел. 02/8298504,
02/422 422 8, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
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http://obiavidnes.com/obiava/102041/yonizirashta-dush-slushalka-s-filtyr-ot-germaniy-i-turmalin

Протектор CaseMate Tough Case за Samsung Galaxy S6
Протектор CaseMate Tough Case за Samsung Galaxy S6, черен
http://obiavidnes.com/obiava/102040/protektor-casemate-tough-case-za-samsung-galaxy-s6

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/102039/moshten-generator-na-ozon-za-vyzduh

Мини въздухочистител с озон
Мини въздухочистител с озон – проектиран така, че да може да работи автоматично, дълго и безопасно, за да улеснява
максимално потребителя. За затворени помещения до 50 кв.м. Уредът ефективно прeмахва миризми, вредни газове,
прахови частици, алергени, въздушни микроби, спори на плесени и гъбички, и др. Увеличава кислородното съдържание и
опреснява въздуха в помещението. Предпазва от заразни микроби и бацили, прехвърляни по въздушен път. Цена 46,50 лв. с
ДДС. За подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/102038/mini-vyzduhochistitel-s-ozon

Плазмен въздухочистител, комбиниран с озонатор за вода
Плазмен въздухочистител, комбиниран с озонатор за вода – най-съвременна технология 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. За подробности и поръчки заповядайте онлайн или на място в магазин ТехноМаг, или се обадете на
посочените телефони.
http://obiavidnes.com/obiava/102037/plazmen-vyzduhochistitel-kombiniran-s-ozonator-za-voda

Дестилатор за вода
Домашен дестилатор за вода - за ефикасно и безопасно приготвяне на качествена дестилирана вода (най-чистата вода
на планетата) за пиене, за готвене, за лечение, за битови уреди (ютии, овлажнители), за автомобилни акумулатори и
т.н. Производителност 1 л/час. С едно зареждане можете да пречистите максимално 3,5 л вода. Цена: 335 лв. с ДДС. Две
години гаранция. За подробности и поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504,
0884386878, 0896046994, 0876046994.
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
http://obiavidnes.com/obiava/102036/destilator-za-voda

Кожен калъф Iphone 5/5s
Кожен калъф Iphone 5/5s
http://obiavidnes.com/obiava/102035/kojen-kalyf-iphone-55s

Кожен калъф Iphone 5/5s
Кожен калъф Iphone 5/5s
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http://obiavidnes.com/obiava/102034/kojen-kalyf-iphone-55s

ремонт на стъклени врати
т Ремонт и реглаж и изработка на стъклени врати и витрини .Смяна на брави панти гами и вси4ки видове аксесоари за
тях.Смяна на врати и витрини,преправки. Поставяне на силиконови уплатнения на врати против студ и те4ение.,ремонт
на всички видове душкабини стъклени мебели и аксесоари поставяне на огледала и стъкла смяна на стъклопакети и др
услуги
tel0877841521
http://obiavidnes.com/obiava/102033/remont-na-stykleni-vrati

промоция на дограма
Възползваите се от нашата лятна промоция на 5камерна дограмаVEKA и 3, 4, 5камерна дограма PROFILINK, ALUPLAST
И VIVAPLAST.Ние предлагаме едни от НАИ НИСКИТЕ ЦЕНИ в софия.Към всяка конструкция получавате
безплатно;щори комарник или ал, пвс перваз по ваш избор.Изработваме в рамките на 14дни, а също така извозваме
старата дограма.Ако вие изберете нас избирате ниска цена и качествен монтаж в срок tel0877841521
http://obiavidnes.com/obiava/102032/promociya-na-dograma

ремонт на дограма
Подменяме, ремонтираме обков, уплътнения , дръжки на алуминиева , пвц дограми и врати независимо от профилът и
марката им! отваряне на врати и прозорци при повреди в механизмите!!! преработваме врати и прозорци, осигуряваме
подмяна на стъклопакети дръжки извършваме монтaж на допълнителни брави за алуминиеви , пвц и стъклени врати!
поставяме силиконови уплътнения на стъклени врати за изолация! ремонтираме външноролетни и вертикални щори!
работим включително събота и неделя! подменяме стъкла на хоризонтални и вертикални витрини и др телефон за
записвания и контакти 0877841521
http://obiavidnes.com/obiava/102031/remont-na-dograma

ремонт на щори и охранителни ролетки
Ремонтира ме всички видове пластмасови и алуминиеви щори и охранителни ролетки. Смяна на ламели, табакери, скъсани
въжета и ширити. Смяна на кутий и водачи Поставяме дистанциони и мотори. Работим включително събота и неделя
тел. за връзка0877841521
http://obiavidnes.com/obiava/102030/remont-na-shtori-i-ohranitelni-roletki

Кожен калъф Iphone 5/5s
Кожен калъф Iphone 5/5s
http://obiavidnes.com/obiava/102029/kojen-kalyf-iphone-55s

SEO оптимизация на уеб сайтове
Искате ли да вашата уеб страница да бъде откриваема? Искате ли да имате повече нови клиенти? Ще ви бъде ли от
полза, ако вашият сайт излиза в първите 10 позиции и посещенията към него многократно се увеличат?
Ако на тези въпроси отговорът Ви е „ДА”, то тогава не се колебайте да се свържете с нас! SЕО оптимизацията с
Козарев и Панов е гарант за вашият успех и развитие.
Ние предлагаме надежно оптимизиране на уеб сайтове, назависимо в коя дейност са те!
http://obiavidnes.com/obiava/102028/seo-optimizaciya-na-ueb-saytove

Йонизатор, озонатор и ароматизатор – настолен уред
Йонизатор, озонатор и ароматизатор – настолен уред - най-съвременен мултифункционален настолен
въздухопречиствател. Може да произвежда отрицателни йони, да генерира озон и дифузира есенции за ароматерапия.
Уредът ефективно пречиства миризми, прах, алергени, въздушни микроби, спори на плесени, гъбички и др. Осигурява чист
и здравословен въздух, ароматизира помещението с успокояващи благоухания. С повишена ефективност, благодарение на
мини вграден вентилатор. Предпазва от зарази по въздушен път, както и от вредното действие на телевизори и
компютри. Противодейства на вредните положителни йони, излъчвани от други ел.уреди в помещението. Цена 65,00 лв. с
ДДС. За подробности и поръчки посетете е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878,
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0896046994, 0876046994
Плюс подарък 10 мл Етерично масло АРЕОН по избор от ТехноМаг!
Промоцията е валидна за м. юни 2015г.!
http://obiavidnes.com/obiava/102027/yonizator-ozonator-i-aromatizator--nastolen-ured

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/102026/generator-na-ozon-za-vyzduh-i-voda-za-zdrave-u-doma

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.
Купете сега за 135,15 лв. и спестете 15% от нормалната цена!
Промоцията е валидна за м.юни 2015г.!
http://obiavidnes.com/obiava/102025/ozonator-za-vyzduh-i-voda-s-melodichen-zvukov-indikator

Автоматична пила за пети, ходила и мазоли с диамантени кристали
Лесно за 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/102024/avtomatichna-pila-za-peti-hodila-i-mazoli-s-diamanteni-kristali

Кожен калъф Iphone 6
Кожен калъф Iphone 6
http://obiavidnes.com/obiava/102023/kojen-kalyf-iphone-6

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.
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Извършва услуги на територията на Цялата страна.
За контакти:
тел:0896747344,
e-mail:detectivi@abv.bg,
http://avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/102022/detektivska-agenciya-avalon--24ch-diskretni-detektivski-uslugi

Кожен калъф Iphone 6
Кожен калъф Iphone 6
http://obiavidnes.com/obiava/102021/kojen-kalyf-iphone-6

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/102020/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

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

Кожен калъф Iphone 6
Кожен калъф Iphone 6
http://obiavidnes.com/obiava/102019/kojen-kalyf-iphone-6

Кожен калъф Iphone 6
Кожен калъф Iphone 6
http://obiavidnes.com/obiava/102018/kojen-kalyf-iphone-6

Кожен калъф Iphone 6
Кожен калъф Iphone 6
http://obiavidnes.com/obiava/102017/kojen-kalyf-iphone-6

Смартчасовник LG Watch Urbane LGW150
Смартчасовник LG Watch Urbane LGW150, сив
http://obiavidnes.com/obiava/102016/smartchasovnik-lg-watch-urbane-lgw150

Матраци София
В информационният сайт www.matraci-online.bg ще откриете много полезна информация и богата гама от еднолицеви,
двулицеви, пружинни, непружинни, дунапренени, пенополиуретанови, латексови и мемори, ортопедични и анатомични
матраци. Стремежът ни е максимално да задоволим изискванията и нуждите на свойте клиенти.
Вярваме, че ще откриете точния продукт за Вас в www.matraci-online.bg.
Разгледайте нашето голямо разнообразие от матраци на http://goo.gl/XFuLz2
http://obiavidnes.com/obiava/102015/matraci-sofiya

LG Leon H320 (титаниево-сив) 4.5”(11.43cm) Touch Display
LG Leon H320 (титаниево-сив) 4.5”(11.43cm) Touch Display, четири-ядрен процесор 1.30GHz, 1GB RAM LPDDR3, 8GB
Flash памет(micro SD слот), 5 & 0.3Mpix камера, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth, USB, AGPS, Android 5.0 Lollipop
http://obiavidnes.com/obiava/102014/lg-leon-h320-titanievo-siv-451143cm-touch-display

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
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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/102013/30-50-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/102012/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/102011/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Безжичен обектив за смартфон Sony DSC-QX10 (бял)
Безжичен обектив за смартфон Sony DSC-QX10 (бял), 20Mpix, 10x Optical Zoom (Carl Zeiss Lens), Wi-Fi/NFC, USB Li-Ion
батерия
http://obiavidnes.com/obiava/102010/bezjichen-obektiv-za-smartfon-sony-dsc-qx10-byal

Интериорни и входни врати на топ цени
Предлагаме Ви богат избор от интериорни и входни врати, като не забравяме, че добрите цени и правилните оферти са
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/102009/interiorni-i-vhodni-vrati-na-top-ceni

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 !
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ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от
процедурата по прехвърлянето на фирмата !
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 !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
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/102008/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi---eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojd

Безжичен обектив за смартфон Sony ILCE-QX1L (черен) в комплект с обектив Power Zoom Lens
16-50mm
Безжичен обектив за смартфон Sony ILCE-QX1L (черен) в комплект с обектив Power Zoom Lens 16-50mm, 20.1Mpix,
Wi-Fi/NFC, micro USB, SDXC слот
http://obiavidnes.com/obiava/102007/bezjichen-obektiv-za-smartfon-sony-ilce-qx1l-cheren-v-komplekt-s-obektiv-power-z

Безжичен обектив за смартфон Sony ILCE-QX1 (черен)
Безжичен обектив за смартфон Sony ILCE-QX1 (черен), Wi-Fi/NFC, 20.1Mpix, micro USB, SDXC слот
http://obiavidnes.com/obiava/102006/bezjichen-obektiv-za-smartfon-sony-ilce-qx1-cheren

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 .
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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/102005/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
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/102004/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/102003/cours-de-bulgare-pour-trangers

Немски език - Индивидуално и в малки групи
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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/102002/nemski-ezik---individualno--i-v-malki-grupi

SSD Samsung 850 EVO
SSD Samsung 850 EVO, 120GB, SATA 6 Gb/s 2.5" (6.35 cm), 3D V-NAND
http://obiavidnes.com/obiava/102001/ssd-samsung-850-evo

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/102000/30-50-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/
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http://obiavidnes.com/obiava/101999/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/101998/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Таблет 8.3" (21.08 cm) Lenovo ThinkPad 8 (20BN002TBM) в пакет с калъф
Таблет 8.3" (21.08 cm) Lenovo ThinkPad 8 (20BN002TBM) в пакет с калъф, четири-ядрен Intel Atom Z3770 1.46/2.39 GHz,
2GB RAM, 64GB Flash памет (+microSD слот), micro HDMI, 8.0 & 2.0Mpix camera, Windows 8.1 Pro, 400g
http://obiavidnes.com/obiava/101997/tablet-83-2108-cm-lenovo-thinkpad-8-20bn002tbm-v-paket-s-kalyf

Лаптоп 15.6" (39.62 cm) HP ProBook 450 G2 (K9K27EA) +подарък 8GB HP v285w USB памет
Лаптоп 15.6" (39.62 cm) HP ProBook 450 G2 (K9K27EA) +подарък 8GB HP v285w USB памет, дву-ядрен Broadwell Intel
Core i3-5010U 2.1 GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB, 500GB, 2x USB3.0, Free DOS, 2.06 kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/101996/laptop-156-3962-cm-hp-probook-450-g2-k9k27ea-podaryk-8gb-hp-v285w-usb-pa

Охлаждаща поставка за лаптоп
Охлаждаща поставка за лаптоп, Antec Cooler Designer, за лаптопи до 17" (43.18 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/101995/ohlajdashta-postavka-za-laptop

Охлаждаща поставка за лаптоп
Охлаждаща поставка за лаптоп, Spire NC354BK, за лаптопи до 15.6" (39.62 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/101994/ohlajdashta-postavka-za-laptop

Kомуникационен шкаф
Kомуникационен шкаф, IBM 93074RX, 42U/1000mm, свободно-стоящ, перфорирани врати
http://obiavidnes.com/obiava/101993/komunikacionen-shkaf

Медиа плейър Dune HD Base 3D
Медиа плейър Dune HD Base 3D, поддържа 3D формати, 512MB RAM, 256MB, HDMI 1.4, Wi-Fi, LAN, SD card slot, 3x USB
2.0
http://obiavidnes.com/obiava/101992/media-pleyyr-dune-hd-base-3d

Медиа плейър Dune HD Connect
Медиа плейър Dune HD Connect, поддържа 3D формати, 512MB RAM, HDMI, работещ под Android и IOS
http://obiavidnes.com/obiava/101991/media-pleyyr-dune-hd-connect

Медиа плейър Dune HD TV-102W
Медиа плейър Dune HD TV-102W, поддържа 3D формати, 512MB RAM, 256MB, HDMI 1.4, Wi-Fi, LAN,
http://obiavidnes.com/obiava/101990/media-pleyyr-dune-hd-tv-102w

Медиа плейър Dune HD TV-303D
Медиа плейър Dune HD TV-303D, поддържа 3D формати, 512MB RAM, 256MB, HDMI 1.4, Wi-Fi, LAN,2x USB 2.0
http://obiavidnes.com/obiava/101989/media-pleyyr-dune-hd-tv-303d
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Медиа плейър Mede8er MED600X3D
Медиа плейър Mede8er MED600X3D, поддържа 3D формати, 512MB DDR3 SDRAM, Wi-Fi, HDMI, USB 2.0
http://obiavidnes.com/obiava/101988/media-pleyyr-mede8er-med600x3d

Canon PowerShot G1 X Mark II в комплект с фотопринтер Canon SELPHY CP910 (черен)
Canon PowerShot G1 X Mark II в комплект с фотопринтер Canon SELPHY CP910 (черен), 13.1Mpix, 5x Optical Vario Zoom,
3.0"(7.62cm) PureColor LCD Display, Wi-Fi/NFC, GPS, micro HDMI, USB, SDXC слот
http://obiavidnes.com/obiava/101987/canon-powershot-g1-x-mark-ii-v-komplekt-s-fotoprinter-canon-selphy-cp910-cheren

Canon PowerShot G7 X (черен) в комплект с фотопринтер Canon SELPHY CP910 (черен)
Canon PowerShot G7 X (черен) в комплект с фотопринтер Canon SELPHY CP910 (черен), 20.2Mpix, 4.2x Optical Zoom,
3.0"(7.62cm) PureColor сензорен дисплей, Wi-Fi/NFC, micro HDMI, USB, SDXC слот
http://obiavidnes.com/obiava/101986/canon-powershot-g7-x-cheren-v-komplekt-s-fotoprinter-canon-selphy-cp910-cheren

Canon PowerShot SX410 IS (червен) в комплект с чантичка Canon Soft Case DCC-950 и SD карта
Transcend 8GB
Canon PowerShot SX410 IS (червен) в комплект с чантичка Canon Soft Case DCC-950 и SD карта Transcend 8GB, 20Mpix,
40x Optical Vario Zoom, 3.0"(7.62cm) QuickBright Display, USB, SDXC слот
http://obiavidnes.com/obiava/101985/canon-powershot-sx410-is-cherven-v-komplekt-s-chantichka-canon-soft-case-dcc-950-

Canon PowerShot SX410 IS (черен) в комплект с чантичка Canon Soft Case DCC-950 и SD карта
Transcend 8GB
Canon PowerShot SX410 IS (черен) в комплект с чантичка Canon Soft Case DCC-950 и SD карта Transcend 8GB, 20Mpix, 40x
Optical Vario Zoom, 3.0"(7.62cm) QuickBright Display, USB, SDXC слот
http://obiavidnes.com/obiava/101984/canon-powershot-sx410-is-cheren-v-komplekt-s-chantichka-canon-soft-case-dcc-950-i

Canon PowerShot SX410 IS (черен) в комплект с чантичка Canon Soft Case DCC-950 и SD карта
Transcend 8GB
Canon PowerShot SX410 IS (черен) в комплект с чантичка Canon Soft Case DCC-950 и SD карта Transcend 8GB, 20Mpix, 40x
Optical Vario Zoom, 3.0"(7.62cm) QuickBright Display, USB, SDXC слот
http://obiavidnes.com/obiava/101983/canon-powershot-sx410-is-cheren-v-komplekt-s-chantichka-canon-soft-case-dcc-950-i

Canon PowerShot SX610 HS (бял) в комплект с чантичка Canon Soft Leather case DCC-1570 и SD
карта Transcend 8GB
Canon PowerShot SX610 HS (бял) в комплект с чантичка Canon Soft Leather case DCC-1570 и SD карта Transcend 8GB,
20.2Mpix, 18x Vario Optical Zoom, 3.0"(7.62cm) Quick-Bright LCD Display, FULL HD Video, Wi-Fi/NFC, GPS, micro HDMI,
USB, SDXC слот
http://obiavidnes.com/obiava/101982/canon-powershot-sx610-hs-byal-v-komplekt-s-chantichka-canon-soft-leather-case-dcc

Богата гама от Интериорни врати
Фирмата е производител на ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ за жилищни сгради, за апартаменти, за складове и за
промишлеността. Нашите интериорни врати могат да бъдат произведени от МДФ с ламинатно покритие, от
висококачествен ХДФ и от закалено стъкло и дървена каса.
Фирма КАРАКАШЕВ И СИН ЕООД е създадена през 1993 год. Фирмата е производителка на интериорни врати с над 15
години опит зад гърба си. При нас ще намерите качествени интериорни врати на наистина изгодни цени – достъпни за
всеки потребител.
За повече информация:
http://obiavidnes.com/obiava/101981/bogata-gama-ot-interiorni-vrati
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Здрави и стилни пощенски кутии
Нашата компания Каракашев и Син ЕООД произвежда висококачествени МЕТАЛНИ ПОЩЕНСКИ КУТИИ ЗА ВХОДОВЕ
на световно ниво, конкуриращо се със известните фирми производителки на метални врати и пощенски кутии.
За поръчки:
http://obiavidnes.com/obiava/101980/zdravi-i-stilni-poshtenski-kutii

Много изгодни метални врати
МЕТАЛНИ ВРАТИ от фирма Каракашев и Син ЕООД
За да осигурите спокойствие и сигурност за вашия дом или офис, използвайте здравите и двойно блиндирани метални
врати за мазета или входове. Нашите метални врати и решетки могат да се монтират, там където Вие желаете. За
пример можем да Ви посочим случеи в които жилища, вили и офиси са лесно достъпни за крадците, защото не са добре
подсигурени и защитени както биха били с нашите блиндирани метални врати или метални решетки. Избирайки нашите
блиндирани метални врати или метални решетки, Вие предприемата една важна крачка за да подсигурите защитата и
сигурността на дома или офиса си.
За поръчки:
http://obiavidnes.com/obiava/101979/mnogo-izgodni-metalni-vrati

Стилни и качествени блиндирани врати
Каракашев и Син ЕООД е фирма производителка на висококачествени БЛИНДИРАНИ ВРАТИ (МЕТАЛНИ ВРАТИ),
МЕТАЛНИ РЕШЕТКИ, МЕТАЛНИ ПОЩЕНСКИ КУТИИ И МОНТАЖ ВРАТИ, за вашия дом, офис, склад, и т.н.
Компанията има изключително надеждни ВРАТИ ЗА МАЗЕТА, които служат много добре както за вашия дом така и за
вашите бизнес сгради. Нашите врати могат да бъдат с покритие фолио, грунд, прахово боядисване или покрити с
фурнир.
За повече информация:
http://obiavidnes.com/obiava/101978/stilni-i-kachestveni-blindirani-vrati

Метални врати на изгодни цени
Фирмата (Каракашев и Син ЕООД) е производител на МЕТАЛНИ ВРАТИ, БЛИНДИРАНИ ВРАТИ, ВХОДНИ ВРАТИ, за
апартаменти, за складове, ВРАТИ ЗА МАЗЕТА и за промишлеността, РЕШЕТКИ и също така брава (монтаж на брави).
Вратите могат да бъдат с покритие грунд, фолио, прахово боядисване или покрити с фурнир.
За поръчка: http://www.metalnivratibg.com/
http://obiavidnes.com/obiava/101977/metalni-vrati-na-izgodni-ceni

Canon PowerShot SX610 HS (червен) в комплект с чантичка Canon Soft Leather case DCC-1570 и
SD карта Transcend 8GB
Canon PowerShot SX610 HS (червен) в комплект с чантичка Canon Soft Leather case DCC-1570 и SD карта Transcend 8GB,
20.2Mpix, 18x Vario Optical Zoom, 3.0"(7.62cm) Quick-Bright LCD Display, FULL HD Video, Wi-Fi/NFC, GPS, micro HDMI,
USB, SDXC слот
http://obiavidnes.com/obiava/101976/canon-powershot-sx610-hs-cherven-v-komplekt-s-chantichka-canon-soft-leather-case-

NovMac.com - Магазин за Apple продукти
NovMac.com е интернет магазин официално оторизиран за продажба на Apple продукти онлайн. Никога не е било по-лесно
да поръчате Вашият Mac, където и да сте в България! Поръчайте онлайн MacBook, MacBook Pro, MacBook Air ,iMac, Mac
mini, iPod, iPad и много аксесоари! Нови продукти предлагани официално на българския пазар на най-добри цени!
Актуални промоции, доставка до посочен адрес. Продуктите са с международна гаранция!
Контакти
тел: 02/439 09 93
e-mail: office@novmac.com
адрес: гр. София, бул. Евлоги Георгиев 99
http://novmac.com/
http://obiavidnes.com/obiava/101975/novmaccom---magazin-za-apple-produkti
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Canon PowerShot SX610 HS (черен) в комплект с чантичка Canon Soft Leather case DCC-1570 и
SD карта Transcend 8GB
Canon PowerShot SX610 HS (черен) в комплект с чантичка Canon Soft Leather case DCC-1570 и SD карта Transcend 8GB,
20.2Mpix, 18x Vario Optical Zoom, 3.0"(7.62cm) Quick-Bright LCD Display, FULL HD Video, Wi-Fi/NFC, GPS, micro HDMI,
USB, SDXC слот
http://obiavidnes.com/obiava/101974/canon-powershot-sx610-hs-cheren-v-komplekt-s-chantichka-canon-soft-leather-case-d

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/101973/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

TОНЕР ЗА КОПИРНА МАШИНА RICOH AFICIO MP301E/MP301SP/MP301SF - Type MP301E P№ 841711/841913/842025 - Заб.: 8000k
TОНЕР ЗА КОПИРНА МАШИНА RICOH AFICIO MP301E/MP301SP/MP301SF - Type MP301E - P№ 841711/841913/842025 Заб.: 8000k
http://obiavidnes.com/obiava/101972/toner-za-kopirna-mashina-ricoh-aficio-mp301emp301spmp301sf---type-mp301e---p-8

Входни и интериорни врати
Шоурум „Врати Бургас” Ви предлага богат избор от модели и цветова гама входни и интериорни врати на добри
цени!Направете правилния избор като изберете нас!
http://obiavidnes.com/obiava/101971/vhodni-i-interiorni-vrati

Безжична клавиатура Mede8er MEDX2KEY за смарт телевизори
Безжична клавиатура Mede8er MEDX2KEY за смарт телевизори
http://obiavidnes.com/obiava/101970/bezjichna-klaviatura-mede8er-medx2key-za-smart-televizori

Давам Зъболекарски кабинет под наем в Плевен, Дружба4, обзаведен, с разрешения, работи от 15
години-Давам Зъболекарски кабинет под наем в Плевен, Дружба4, обзаведен, с разрешения, работи от 15 години--0885544373
http://obiavidnes.com/obiava/101969/davam-zybolekarski-kabinet-pod-naem-v-pleven-drujba4-obzaveden-s-razresheniya-

Качествени интериорни врати на супер цени
Врати Порта Нова предлага богато разнообразие от интериорни и входни врати на изключително атрактивни цени. В
шоурумът, ще намерите богат избор от модели и цветове. Всички предлагани модели врати за Варна са с постоянна
складова наличност, което гарантира кратки срокове за изпълнение на поръчката Ви.
Адрес: гр.Варна, Цветен квартал, ул. Хризантема 1 (срещу стадион Спартак)
Тел. 0894627707
http://porta-nova.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/101968/kachestveni-interiorni-vrati-na-super-ceni

CaseMate Barely There за iPhone 5/5S
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CaseMate Barely There за iPhone 5/5S, розов
http://obiavidnes.com/obiava/101967/casemate-barely-there-za-iphone-55s

Протектор CaseMate Barely There за iPhone 5/5S
Протектор CaseMate Barely There за iPhone 5/5S
http://obiavidnes.com/obiava/101966/protektor-casemate-barely-there-za-iphone-55s

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/94850/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/94849/interiorni-vrati-na-top-ceni

Най-изгодните цени на интериорни и входни врати!
Най-изгодните цени на интериорни и входни врати!
Искате качество, стил и съвършенство?
DOORMANN
Вратите, за които твоят дом мечтае!
За контакти:
Варна, бул. Христо Смирненски 13
Тел.: 0894/614-730
Офис: 0899/691-096
e-mail: officevarna@doormann.bg
http://varna.doormann.bg
http://obiavidnes.com/obiava/101965/nay-izgodnite-ceni-na-interiorni-i-vhodni-vrati

Протектор CaseMate Safe Skin за HTC Sensation XL
Протектор CaseMate Safe Skin за HTC Sensation XL, черен
http://obiavidnes.com/obiava/101964/protektor-casemate-safe-skin-za-htc-sensation-xl

Електрическа Пила за пети SkySuper
Електрическа Пила за пети SkySuper
Практична и лесна за употреба, електрическата пила за стъпала "Sky Super" е чудесен инструмент за педикюр в домашни
условия. Благодарение на нежното въртеливо движение на специално разработената ролкова глава, само за няколко
минути ходилата са отново меки и кадифено гладки. Покритието от фини синтетични диамантени кристали е нежно
към кожата, а рискът от нараняване е елиминиран, благодарение на системата за контрол на натиска.
Предимства:

- бърз, лесен и безопасен педикюр у дома
- удобна ергономична дръжка за стабилен захват
- без остри ръбове, без режещи компоненти, без риск от нараняване
- работи със стандартни батерии - 3 бр 1.5V AAА
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- ролката може да се сваля и почиства с вода
- в комплекта - 2 бр ролки с различен размер абразивни кристали - за по-груба и нормална кожа на петите
- възможност за настройка на скоростта на въртене
Въртящата се на 360 градуса с 30 оборота в секунда глава накрайник притежава микро-абразивни частици, които
елиминират загрубялата кожа за дълъг период от време;
Нежен и ефективен метод за полиране на сухата и груба кожа на петите
Комплекта включва:
1бр. Пила за пети SkySuper
2бр. Въртящи се глави
1бр. Четка за почистване
http://obiavidnes.com/obiava/101963/elektricheska-pila-za-peti-skysuper

Магнитна титаниева гривна
Магнитна титаниева гривна
МАГНИТНА ГРИВНА - ПРОТИВОДЕЙСТВАЙТЕ НА ВИСОКОТО КРЪВНО НАЛЯГАНЕ!
Искате да намалите високото кръвно, да премахнете главоболието,
шума в ушите и виенето на свят, да повишите имунитета и др.?
Използвайте световния хит на доказалата се високоефективна титано магнитна гривна!
Гривната влияе на сърдечно-съдовата система и кръвообращението и спомага за намаляване на високото кръвно,
укрепва жизнените функции на организма, повишава имунитета, регулира хемоглобина и намалява болките в ставите.
Магнитната гривна е мощен източник на магнитно поле, което нормализира артериалното налягане дори при хронична
хипертония.
ПРЕДИМСТВА:
- дизайн съчетаващ здраве и красота;
- поддържане на имунната система;
- адаптиране към промените в околната среда;
- осигуряване на здравословен комфорт на организма;
- подобряване на кръвообращението;
- съчетаване на съвременни технологии с благоприятен
Магнитната гривна е със сребрист цвят, дължината и е 20,5 см., ширината: 11 мм.
Магнитната гривна е със сребрист цвят, дължината и е 21.00 см., ширината: 13 мм.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/101962/magnitna-titanieva-grivna

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.
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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/101961/limfopresa---aparat-za-presoterapiya

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/101960/30-50-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/101959/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/101958/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Електронен нашийник за дресура на кучета
Електронен нашийник за дресура на кучета (Телетакт)
Обхват на сигнала от телетакта: 300 м;
Излъчвани от нашийника за дресура сигнали: вибриращ, шоко, светлинен, звуков;
Електронният нашийник разполага със 100 степени на въздействие, LCD екран, фенерче и е удароустойчив;
Възможно е едновременното командване на 2 кучета - от едно дистанционно!
Кучето ви не знае как да се държи: бяга, лае, хапе, разкъсва и не отговоря на вашите команди.
Решението на проблема е нашийник за дресура на кучета с дистанционно управление - телетакт,
използващ вибрации или лек токов удар за премахване на всички лоши навици на кучето.
Електронният нашийник е много полезен при дресировка и обучение на домашни любимци, ловни кучета, кучета-водачи и
кучета-охрана,
независимо от теглото им (от 2 до 90 кг.).
При обучение и дресировка, електронният нашийник е незаменим помощник за формирането на желаното от вас
поведение на вашия любимец.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/101957/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta

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
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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/101956/razgovoren-angliyski

Bulgarian for foreigners
For more information:
Phone . 0878 467 429
Address : Sofia ,Ivan Vazov distr. Bobotinov str. Bl.5
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
ABILITY Language School offers individual and group studies in Bulgarian for foreigner speakers through the following
languages:
- English
- French
-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/101955/bulgarian-for-foreigners

Руски език - Индивидуално и в малки групи
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За повече информация:
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа АБИЛИТИ организира индивидуално и групово обучение по Руски език в удобно за Вас време. Предлагаме
посещения и в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи, като се използват и допълнителни
материали, съобразени с нуждите на обучаващите се.
Цена на индивидуално обручение - 10 лева на учебен час
Цена за участник в група - 150 лева за 30 учебни часа .
В цената са включени учебните материали .
Предлагаме :
- обучение за начинаещи
- обучение за напреднали
- обучение за подготовка за сертификатни нива
- обучение за деца и ученици
- 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/101954/ruski-ezik---individualno-i-v-malki-grupi

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/101953/inkubatori-lyupilni

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 .
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Заниманията са : понеделник от 18.30 до 20.30
Продължителност на курса – 30 учебни часа
Цена : 150 лева
Предлагаме малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
За повече информация:
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/101952/razgovoren-angliyski-s-biznes-nasochenost

Всички ски курорти в България !
Обичате ли да ходите на почивка в български ски курорти? Ако сте търсачи на силни усещания,то нашите курорти като
Боровец и Пампорово могат да ви предложат незабравимо изживяване на много добри цени!
http://obiavidnes.com/obiava/101951/vsichki-ski-kurorti-v-bylgariya-

Кожен калъф Iphone 5/5s
Кожен калъф Iphone 5/5s
http://obiavidnes.com/obiava/101950/kojen-kalyf-iphone-55s

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 !
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 !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
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
Един пример за измамник , който предлага "съдействие" за фирми със задължения, копира съдържанието на наши обяви и
се представя под името на несъществуваща "правна кантора" - PRETOR GROUP Ltd. но ако копирате тел. номера ,
който оставя за контакти - 0892918797 , 0885498209 - и ги поставите в ГУГЪЛ ще се запознаете с още няколко
самоличности ... Истинския подател на такива обяви е Събко Мулешков от гр. Панагюрище , за когото направете
справка в ГУГЪЛ - http://pia-news.com/panagyuretsat-sabko-muleshkov-v-nov-skandal-tozi-pat-sas-sobstvenostta-na-desetki-firmi/
http://obiavidnes.com/obiava/101949/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 !
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 !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
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 41/100

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

21.06.2015

Един пример за измамник , който предлага "съдействие" за фирми със задължения, копира съдържанието на наши обяви и
се представя под името на несъществуваща "правна кантора" - PRETOR GROUP Ltd. но ако копирате тел. номера ,
който оставя за контакти - 0892918797 , 0885498209 - и ги поставите в ГУГЪЛ ще се запознаете с още няколко
самоличности ... Истинския подател на такива обяви е Събко Мулешков от гр. Панагюрище , за когото направете
справка в ГУГЪЛ - http://pia-news.com/panagyuretsat-sabko-muleshkov-v-nov-skandal-tozi-pat-sas-sobstvenostta-na-desetki-firmi/
http://obiavidnes.com/obiava/101948/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 !
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 !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
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
Един пример за измамник , който предлага "съдействие" за фирми със задължения, копира съдържанието на наши обяви и
се представя под името на несъществуваща "правна кантора" - PRETOR GROUP Ltd. но ако копирате тел. номера ,
който оставя за контакти - 0892918797 , 0885498209 - и ги поставите в ГУГЪЛ ще се запознаете с още няколко
самоличности ... Истинския подател на такива обяви е Събко Мулешков от гр. Панагюрище , за когото направете
справка в ГУГЪЛ - http://pia-news.com/panagyuretsat-sabko-muleshkov-v-nov-skandal-tozi-pat-sas-sobstvenostta-na-desetki-firmi/
http://obiavidnes.com/obiava/101947/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-
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Кожен калъф Iphone 6
http://obiavidnes.com/obiava/101946/kojen-kalyf-iphone-6

Тъч-скриин за Nokia Lumia 610
Тъч-скриин за Nokia Lumia 610, свитло-сив
http://obiavidnes.com/obiava/101945/tych-skriin-za-nokia-lumia-610

Тъч-скриин за Nokia Lumia 610
Тъч-скриин за Nokia Lumia 610, тъмно-сив
http://obiavidnes.com/obiava/101944/tych-skriin-za-nokia-lumia-610

Слушалки Asus STRIX 2.0
Слушалки Asus STRIX 2.0, гейминг, микрофон, черни
http://obiavidnes.com/obiava/101943/slushalki-asus-strix-20

Слушалки Asus STRIX 7.1
Слушалки Asus STRIX 7.1, гейминг, микрофон, черни
http://obiavidnes.com/obiava/101942/slushalki-asus-strix-71

Слушалки Plantronics Audio 307 в комплект с игра Dungeon Siege 3
Слушалки Plantronics Audio 307 в комплект с игра Dungeon Siege 3, микрофон, mute бутон, черни
http://obiavidnes.com/obiava/101941/slushalki-plantronics-audio-307-v-komplekt-s-igra-dungeon-siege-3

Слушалки Plantronics Audio 655 DSP
Слушалки Plantronics Audio 655 DSP, микрофон, USB, сиви
http://obiavidnes.com/obiava/101940/slushalki-plantronics-audio-655-dsp

Слушалки Plantronics AudioTM 478 DSP
Слушалки Plantronics AudioTM 478 DSP, сгъваеми, микрофон, USB, черни
http://obiavidnes.com/obiava/101939/slushalki-plantronics-audiotm-478-dsp

Слушалки Plantronics BackBeat 216
Слушалки Plantronics BackBeat 216, тип "тапи", микрофон, черни
http://obiavidnes.com/obiava/101938/slushalki-plantronics-backbeat-216

Слушалки Plantronics Backbeat FIT
Слушалки Plantronics Backbeat FIT, безжични, влагоустойчиви, Bluetooth, микрофон, сини
http://obiavidnes.com/obiava/101937/slushalki-plantronics-backbeat-fit

Слушалки Plantronics BackBeat Go 2 Case Version
Слушалки Plantronics BackBeat Go 2 Case Version, безжични, тип "тапи", Bluetooth, водо/влагоустойчиви, микрофон, черни
http://obiavidnes.com/obiava/101936/slushalki-plantronics-backbeat-go-2-case-version

Детективска агенция Хамелеон!!! Гарантирана анонимност, коректност, професионализъм!!!
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
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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/101935/detektivska-agenciya-hameleon-garantirana-anonimnost-korektnost-profesionali

Детективска Агенция Инкогнито -издиване,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/101934/detektivska-agenciya-inkognito--izdivanenablyudenieprouchvanespravkiineveri

Детективск
Детективски услуги от Детективска агенция Фокс
Предлаганите Детективски услуги са
с гарантирана поверителност!
Разкриване на изневери,фирмено разследване,
издирване-лица,наблюдение,консултации.
Съдействие при сделки с имоти-проверка.
Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация и др.
Извършваме ефективни детективски услуги в София, Пловдив, Варна,Бургас
Русе, Плевен, Хасково, Пазарджик, Благоевград, Перник, Стара Загора
и др. населени места в България, а и в чужбина.
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
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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/101933/detektivska-agenciya-foks-burgas-nesebyr-pomorie-slynchev-bryag-sozopol

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/101932/detektivska-agenciya-avalon--24ch-diskretni-detektivski-uslugi

65" (165.1 cm) Philips 65PFS5909/12
65" (165.1 cm) Philips 65PFS5909/12, Full HD LED TV,DVB-T/T2/C/S/S2, Wi-Fi, HDMI, USB
http://obiavidnes.com/obiava/101931/65-1651-cm-philips-65pfs590912

Кожен калъф за Iphone 5/5s
Кожен калъф за Iphone 5/5s
http://obiavidnes.com/obiava/101930/kojen-kalyf-za-iphone-55s

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/101929/chehiya---skladovi-rabotnici-i-elektrokaristi-bez-posrednici

ЧЕХИЯ - НАБИРА РАБОТНИЦИ БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ
Работници за Чехия без посредници в България - мъже , жени , семейства до 55 години :
- Складови работници : пакетиране и сортиране на хранителни и нехранителни продукти .
- Заводи за производство на пластмасови изделия , за перилни и почистващи препарати .
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- 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/101928/chehiya---nabira-rabotnici-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/101927/chehiya---stroiteli-i-zavarchici-bez-posrednici

Инкубатори 8-вида автоматични и 8-вида полуавтоматични !!!
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/101926/inkubatori-8-vida-avtomatichni-i-8-vida-poluavtomatichni-

Кожен калъф за Iphone 6
Кожен калъф за Iphone 6
http://obiavidnes.com/obiava/101925/kojen-kalyf-za-iphone-6

Мини пералня- ултразвукова от ТехноМаг

Страница 46/100

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

21.06.2015

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/101924/mini-peralnya--ultrazvukova-ot-tehnomag

Уред за Сребърна вода "Volcano Dr. Silver 101+"
Създаден по разработка на НАСА - САЩ, уредът е предназначен за подобряване състоянието при повече от 100
труднолечими заболявания, за дезинфекция на вода с неизвестен произход и много други положителни ефекти за
човешкото здраве. Сребърните йони във водата (сребърна вода) са сигурна защита срещу повече от 700 вида вируси и
бактерии, гъбички и паразити, от които страдат една трета от хората на планетата. Предлагаме многофункционален
уред за добиване на сребърна вода, който едновременно с процеса на отделяне на сребърни йони, осигурява магнитна
обработка и структуриране на водата за постигане на максимален биологичен ефект. Напълно дезинфикцирана и полезна
вода за пиене от всякаква чешма можете да си приготвите за по-малко от 1 минута. Малко по-дълго се приготвя
по-концентрирана сребърна вода за ефективно антибактериално и възстановяващо действие при простуда, грип, ангини,
висока температура; гастрити, хранителни отравяния, дезинтерии; кожни болести, изгаряния; дезинфекция и
обработка на плодове и зеленчуци; дезинфекция на вода за къпане на деца, дезинфекция на детски играчки и дрехи и др.
Доверете се на е-магазина за високотехнологич ни продукти www.Tehnomag.net или на тел 02/8298504 , 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/101923/ured-za-srebyrna-voda-volcano-dr-silver-101

Професионален алкохолен тестер (дрегер)
Прецизен южнокорейски уред с 4-разреден LCD-дисплей за измерване на алкохолното съдържание в диапазон от 0 до 4
промила, независимо от цигарен дим, лекарства, дъвка и други подобни субстанции в дъха на човека. Подходящ за редовни
проверки в транпортни, куриерски, охранителни и други подобни дейности, свързани с професионално шофиране и
неупотреба на алкохол. Притежаващ TUV/CE сертификат. Със сменяем високопрецизен полупроводников сензор
(същият, като в полицейските дрегери). В комплекта: алкални батерии АА 1.5V, захранващ адаптор за включване в
автомобила, 55 броя мундщуци, елегантна чантичка за съхранение и дръжка за безопасно пренасяне на комплекта,
инструкция за експлоатация на български език. Цена 192 лв.(с ДДС). Запитвания и поръчки в е-магазина ТехноМаг или на
тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994
Осигурени консумативи.
http://obiavidnes.com/obiava/101922/profesionalen-alkoholen-tester-dreger

Мощен генератор на озон за въздух
За премахване на миризми и вредни газове, стерилизация и дезинфекция на въздух в жилищни, офисни, складови,
транспортни и промишлени помещения, вентилационни и климатични въздуховоди. Приложение: в хотели, транспортни
средства, цехове, оранжерии, гъбарници, хранителни заведения, учебни заведения, обществени зали, болници (вкл.
операционни стаи, болнични отделения), поточни линии в хранителната промишленост, за дълго съхранение на прясна
храна в промишлени или домашни условия. С 16 програмируеми диапазона на работа за автоматично включване в
определени часове и дни от седмицата. За професионална и домашна употреба. Вижте подробности и поръчайте в
е-магазина ТехноМаг или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
http://obiavidnes.com/obiava/101921/moshten-generator-na-ozon-za-vyzduh

Приставка биде за топла и студена вода с 2 дюзи
Приставка биде за топла и студена вода с 2 дюзи – с приятен италиански дизайн и удобна, елегантна странична метална
ръкохватка-смесител за едновременно управление на температурата и силата на водната струя. С въртящ ключ за
избор от 3 възможни функции (1.Нормално задно измиване; 2.Дамско измиване; 3.Миене на дюзите). С две скрити
подвижни дюзи. В пълен комплект с необходимите за монтажа водни съединители и маркучи. Съвместимо с нормалните
тоалетни чинии. За съжаление, все още много хора у нас смятат едва ли не за лукс бидето в тоалетната. И не си дават
сметка, че с него могат да се отърват и забравят за модерните болести на седящите хора, като хемороиди, инфекции на
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дебелото черво, запек, уретрит, цистит и т.н. (Доказано е, не е просто реклама)! За подробности и поръчки посетете
интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/101920/pristavka-bide-za-topla-i-studena-voda-s-2-dyuzi

Дестилатор за вода
Домашен дестилатор за вода - за ефикасно и безопасно приготвяне на качествена дестилирана вода (най-чистата вода
на планетата) за пиене, за готвене, за лечение, за битови уреди (ютии, овлажнители), за автомобилни акумулатори и
т.н. Производителност 1 л/час. С едно зареждане можете да пречистите максимално 3,5 л вода. Цена: 335 лв. с ДДС. Две
години гаранция. За подробности и поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504,
0884386878, 0896046994, 0876046994.
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
http://obiavidnes.com/obiava/101919/destilator-za-voda

Електронни бидета
Електронно биде - роботизирана седалка за тоалетна - Може да се монтира на всяка тоалетна чиния (или моноблок) със
стандартна форма и размери. Изпълнява 15 функции (подгрява седалката и водата, подмива и ви подсушава с топъл
въздух, обезмирисява тоалетната и т.н.). С две отделни самоизмиващи подвижни прибиращи се дюзи. С
антибактериален воден филтър. Осигурява висока лична хигиена, здраве и комфорт за цялото семейство. Пести време и
тоалетна хартия, предпазва от редица заболявания. Незаменим помощник при гледане на възрастни или хора с
увреждания. Южнокорейско качество. За подробности и поръчки заповядайте онлайн или на място в магазин ТехноМаг,
или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/101918/elektronni-bideta

Звукови четки за зъби SEAGO
Звукови четки за зъби SEAGO – от най-големия световен производител на електрически четки. Няма такива цени за
толкова качествени продукти! Ако все още не сте опитвали действието и ефекта на звуковата четка за зъби, съветваме
Ви, побързайте – резултатите са уникални. Плаката се почиства идеално, зъбите се белват максимално, а венците се
заздравяват за броени дни. Пести се време и паста за зъби, а ползването е удоволствие. Проверено! 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/101917/zvukovi-chetki-za-zybi-seago

Йонизатор, озонатор и ароматизатор – настолен уред
Йонизатор, озонатор и ароматизатор – настолен уред - най-съвременен мултифункционален настолен
въздухопречиствател. Може да произвежда отрицателни йони, да генерира озон и дифузира есенции за ароматерапия.
Уредът ефективно пречиства миризми, прах, алергени, въздушни микроби, спори на плесени, гъбички и др. Осигурява чист
и здравословен въздух, ароматизира помещението с успокояващи благоухания. С повишена ефективност, благодарение на
мини вграден вентилатор. Предпазва от зарази по въздушен път, както и от вредното действие на телевизори и
компютри. Противодейства на вредните положителни йони, излъчвани от други ел.уреди в помещението. Цена 65,00 лв. с
ДДС. За подробности и поръчки посетете е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878,
0896046994, 0876046994
http://obiavidnes.com/obiava/101916/yonizator-ozonator-i-aromatizator--nastolen-ured

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.
http://obiavidnes.com/obiava/101915/generator-na-ozon-za-vyzduh-i-voda-za-zdrave-u-doma
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Автоматична пила за пети, ходила и мазоли с диамантени кристали
Автоматична пила за пети, ходила и мазоли с диамантени кристали
Лесно за 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/101914/avtomatichna-pila-za-peti-hodila-i-mazoli-s-diamanteni-kristali

Кожен калъф за Iphone 6
Кожен калъф за Iphone 6
http://obiavidnes.com/obiava/101913/kojen-kalyf-za-iphone-6

Кожен калъф за Iphone 6
Кожен калъф за Iphone 6
http://obiavidnes.com/obiava/101912/kojen-kalyf-za-iphone-6

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/101911/detektivska-agenciya-diskret-burgas-ravda-slynchev-bryag-nesebyr-sozopol-pomorie-pr

Частен Детектив -Агенция Аякс-Велико Търново Русе Плевен Варна
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
офис-гр София ул Христо Ботев 34 партер
http://obiavidnes.com/obiava/101910/chasten-detektiv--agenciya-ayaks-veliko-tyrnovo-ruse-pleven-varna

Слушалка Plantronics ML12
Слушалка Plantronics ML12, Bluetooth, A2DP, черна
http://obiavidnes.com/obiava/101909/slushalka-plantronics-ml12
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Слушалка Plantronics Voyager Legend CS530
Слушалка Plantronics Voyager Legend CS530, Bluetooth, A2DP, докинг станция за зареждане, черна
http://obiavidnes.com/obiava/101908/slushalka-plantronics-voyager-legend-cs530

Ниски цени на врати
Врати София предлага висококачествени и стилни входни метални врати на едро и дребно. Складовите бази се намират в
София и Варна. Отлична шумоизолация и топлоизолация на Вашето жилище на ниска цена, складова наличност, богат
избор на цветове, модели и размери. Заповядайте при нас и изберете Вашата нова врата!
http://obiavidnes.com/obiava/101907/niski-ceni-na-vrati

Батерия (oригинална) за Samsung Galaxy S2 (EB-F1A2GBU)
Батерия (oригинална) за Samsung Galaxy S2 (EB-F1A2GBU), 1650mAh, 3.7V, 6.11Wh
http://obiavidnes.com/obiava/101906/bateriya-originalna-za-samsung-galaxy-s2-eb-f1a2gbu

Батерия (oригинална) за Samsung Galaxy S3 mini (EB-F1M7FLU)
Батерия (oригинална) за Samsung Galaxy S3 mini (EB-F1M7FLU), 1500mAh, 3.8V
http://obiavidnes.com/obiava/101905/bateriya-originalna-za-samsung-galaxy-s3-mini-eb-f1m7flu

Батерия (oригинална) за Samsung Galaxy S4 mini (B500AE)
Батерия (oригинална) за Samsung Galaxy S4 mini (B500AE), 1900mAh, 3.7V
http://obiavidnes.com/obiava/101904/bateriya-originalna-za-samsung-galaxy-s4-mini-b500ae

#Входни блиндирани и интериорни врати на скандално ниски цени!
Предлагаме разнообразие от стилни и качествени интериорни врати с модерен дизайн, при това на изключително ниски
цени. Разполагаме със складова наличност от модели, размери и цветове.
Адрес: бул. Акад. Иван Гешов № 102
http://www.vratiexpress.com/
Тел: 0899691075
Мейл: info@vratiexpress.com
http://obiavidnes.com/obiava/101903/vhodni-blindirani-i-interiorni-vrati-na-skandalno-niski-ceni

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/101902/30-50-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.
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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/101901/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/101900/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Батерия (oригинална) за Samsung Galaxy S5 (EB-BG900BBC)
Батерия (oригинална) за Samsung Galaxy S5 (EB-BG900BBC), 2800mAh, 3.85V
http://obiavidnes.com/obiava/101899/bateriya-originalna-za-samsung-galaxy-s5-eb-bg900bbc

Блиндирани врати Порта Нова Пловдив
Голямо разнообразие на модели и цветове на блиндирани входни врати можете да намерите в шоурум Порта Нова на бул.
Шести септември 225 в Пловдив. Има големи количества на склад и кратки срокове за изпълнение на поръчките!
http://obiavidnes.com/obiava/101898/blindirani-vrati-porta-nova-plovdiv

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 !
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 !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
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 !

Страница 51/100

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

21.06.2015

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
Един пример за измамник , който предлага "съдействие" за фирми със задължения, копира съдържанието на наши обяви и
се представя под името на несъществуваща "правна кантора" - PRETOR GROUP Ltd. но ако копирате тел. номера ,
който оставя за контакти - 0892918797 , 0885498209 - и ги поставите в ГУГЪЛ ще се запознаете с още няколко
самоличности ... Истинския подател на такива обяви е Събко Мулешков от гр. Панагюрище , за когото направете
справка в ГУГЪЛ - http://pia-news.com/panagyuretsat-sabko-muleshkov-v-nov-skandal-tozi-pat-sas-sobstvenostta-na-desetki-firmi/
http://obiavidnes.com/obiava/101897/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 !
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 !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
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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Един пример за измамник , който предлага "съдействие" за фирми със задължения, копира съдържанието на наши обяви и
се представя под името на несъществуваща "правна кантора" - PRETOR GROUP Ltd. но ако копирате тел. номера ,
който оставя за контакти - 0892918797 , 0885498209 - и ги поставите в ГУГЪЛ ще се запознаете с още няколко
самоличности ... Истинския подател на такива обяви е Събко Мулешков от гр. Панагюрище , за когото направете
справка в ГУГЪЛ - http://pia-news.com/panagyuretsat-sabko-muleshkov-v-nov-skandal-tozi-pat-sas-sobstvenostta-na-desetki-firmi/
http://obiavidnes.com/obiava/101896/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 !
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 !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
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
Един пример за измамник , който предлага "съдействие" за фирми със задължения, копира съдържанието на наши обяви и
се представя под името на несъществуваща "правна кантора" - PRETOR GROUP Ltd. но ако копирате тел. номера ,
който оставя за контакти - 0892918797 , 0885498209 - и ги поставите в ГУГЪЛ ще се запознаете с още няколко
самоличности ... Истинския подател на такива обяви е Събко Мулешков от гр. Панагюрище , за когото направете
справка в ГУГЪЛ - http://pia-news.com/panagyuretsat-sabko-muleshkov-v-nov-skandal-tozi-pat-sas-sobstvenostta-na-desetki-firmi/
http://obiavidnes.com/obiava/101895/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-
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Батерия (oригинална) за Samsung Galaxy S5 mini (EB-BG800BBE), 2100mAh, 3.85V, 8.09Wh
http://obiavidnes.com/obiava/101894/bateriya-originalna-za-samsung-galaxy-s5-mini-eb-bg800bbe

Български език за чужденци
За повече информация :
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/101893/bylgarski-ezik-za-chujdenci

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 –
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Elementary .
Цена 250 лв.Продължителност -50 учебни часа. В цената не е включена цената на учебника .
Предлагаме квалифицирани препсдаватели , аудио и видео уроци.
За повече информация : тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
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 .
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/101892/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/101891/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
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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
http://obiavidnes.com/obiava/101890/angliyski-ezik---individualno-obuchenie-i-v-malki-grupi

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/101889/stik-za-selfi-s-vgraden-bluetooth

Мрежа против насекоми с магнити
Мрежа против насекоми с магнити
за врати, с размери 100/200см.
Нов продукт на българският пазар, нашите мрежи са удобен и евтин начин да се предпазите от досадните насекоми през
лятото.
Благодарение на 18-те магнитни закопчалки, разположени на стратегически места, всички могат да влизат и излизат
свободно.
Магнитната лента се самозатваря след Вас, защитавайки дома Ви от насекоми. Мрежата е за дървени, пластмасови и
алуминиеви дограми.

Страница 56/100

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

21.06.2015

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
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/101888/mreja-protiv-nasekomi-s-magniti

Дарсонвал за тонизирана и еластична кожа
Дарсонвал за тонизирана и еластична кожа
Дарсонвал за козметични салони, така и за домашно ползване
Предназначен както за професионална употреба от козметични салони, така и за домашно ползване
Характеристики:
Апаратът включва 4 приставки (електрода), които се подменят в зависимост от мястото на третиране.
Интензитетът на работа може да се променя според чувствителността на кожата.
Дарсонвализацията е лечебен метод.
Чрез нея се получава дразнене на нервните окончания и на нервните апарати в кожата и по рефлекторен
път се причинява кратко свиване на кръвоносните съдове, последвано от продължителното им разширение и засилване на
притока на кръв в кожата,
което води до подобряване на обмяната на веществата в нея. Токът на Дарсонвала намалява възбудимостта на нервните
окончания в кожата,
които възприемат болката и има обезболяващ ефект. В резултат на всичко това тонусът на кожата и подлежащите
тъкани се повишава,
увеличава се еластичността на кожата и на стените на кожните съдове, подобрява се дейността на мастните жлези.
Високочестотният ток,
действа антисептично на кожата, т.е. унищожава бактериите, които могат да предизвикат възпаления,
облекчава самите възпаления и стимулира кръвообращението на кожата. Резултатът е по-свежа, по-чиста и
по-тонизирана кожа.
Процедурите с дарсонвал трябва да бъдат част от всяко почистване на кожата.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/101887/darsonval-za-tonizirana-i-elastichna-koja

2 бр очила за нощно и дневно шофиране HD Vision
2 бр очила за нощно и дневно шофиране HD Vision
2 бр очила за нощно и дневно шофиране HD Vision WrapArounds
HD Vision & NightVision - 2 чифта очила за перфектна видимост на пътя! Шофирате, четете или играете голф тези
очила ще ви направят свидетели на изцяло ново преживяване!
Тегло - 0.200 кг.HD NightVision - очила за нощно шофиране
Изработени специално за акцентиране върху релефите. Подобряват визуалния комфорт по време на шофиране и

Страница 57/100

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

21.06.2015

допринасят за отчетливото разпознаване на обектите, за перфектна яснота през нощта.
Намаляват вероятността от заслепяване, причинено от фарове и улично осветление.
Подобряват видимостта при здрач и при лоши атмосферни условия.
Прилягат добре, могат да се носят върху диоптрични очила.
Комбиниран модел с широки стъкла и с малки отстрани, от жълт акрил.Рамка от пластмаса.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/101886/2-br-ochila-za-noshtno-i-dnevno-shofirane-hd-vision

Magic Ex Hose маркуч екс хос Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Magic Ex Hose маркуч екс хос
Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Сгънат 8 метра - разгънат 23 метра
Подарък пистолет с 5 режима на пръскане
без да се усуква, сгъва и заплита
разгъвате и сгъвате за секунди
устойчив на износване
миете двора и колата
поливате-градината, тревата и цветята
Лесно се плъзга през градината, по стълбите, без да се пречупва или усуква!
Маркучът е изработен от висококачествен материал, който го прави здрав и в същото време много гъвкав.
Дебелите стени осигуряват надеждност и дълъг живот на материала.
Градински "магически" маркуч - характеристика:
Размери: 8м./22.5м.
Тегло: 1 кг.
Произход: Китай
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/101885/magic-ex-hose-markuch-eks-hos--magicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-

Таблет 7" (17.78 cm) Samsung SM-T235 Galaxy Tab 4
Таблет 7" (17.78 cm) Samsung SM-T235 Galaxy Tab 4, LTE, четири-ядрен Cortex-A7 1.2 GHz, 1.5GB RAM, 8GB Flash памет
(+microSD слот), 3.15 & 1.3Mpix camera, Android, 276g
http://obiavidnes.com/obiava/101884/tablet-7-1778-cm-samsung-sm-t235-galaxy-tab-4

Sony SRS-X88
Sony SRS-X88, преносима, Bluetooth, Wi-Fi/NFC, USB, черна
http://obiavidnes.com/obiava/101883/sony-srs-x88
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Sony SRS-X99
Sony SRS-X99, преносима, Bluetooth, Wi-Fi/NFC, USB, черна
http://obiavidnes.com/obiava/101882/sony-srs-x99

Switch Repotec (RP-0802GI) 8Port 100Mbps
Switch Repotec (RP-0802GI) 8Port 100Mbps, 2Port 1000Mbps TX, 1Port 1000Mbps TX/SFP
http://obiavidnes.com/obiava/101881/switch-repotec-rp-0802gi-8port-100mbps

AVerMedia Smart Микрофон AW310
AVerMedia Smart Микрофон AW310, 2.4Ghz, с обхват 15 метра
http://obiavidnes.com/obiava/101880/avermedia-smart-mikrofon-aw310

Слушалки Plantronics BackBeat 216
Слушалки Plantronics BackBeat 216, тип "тапи", микрофон, бели
http://obiavidnes.com/obiava/101879/slushalki-plantronics-backbeat-216

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/101878/sigurna-rabota

НАБИРАМЕ УЧАСТНИЦИ ЗА ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТ
Разнообразете живота си ако ви е скучно и висите цял ден в нета.Спечелете допълнителни приходи като участвате в
нашият мащабен проект,където ще ви научим как да печелите приходи от интернет и ще получите пълна подкрепа по
Skype от наша страна за повече информация пишете ни на Skype име obqva10 или посетете сайта ни www.partybux.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/101877/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt

ЗАКОННА И СИГУРНА ПЕЧАЛБА ПО ИНТЕРНЕТ
Аз се занимавам с PTC вече 18 месеца и си докарвам по около 300$ на месец. Работата е лесна и дстъпна за всеки, който
има желание да се занимава както и достатъчно свободно време пред компютъра. Около 1 час на ден е напълно
достатъчен, за да взимате средната работна заплата в България. Това не са "лесни пари" както много лъжливи обяви в
интернет пространството гласят. За сметка на това обаче можем да сме убедени, че ще си получим парите на 100%.
Няма ограничение на това колко можем да печелим, може да взимаме по 50$ на месец, може и по 500$. На запад има
хора, които правят по над 3000 само от PTC. Ако сте заинтересовани и искате повече информация прегледайте сайта
www.partybux.ovo.bg или ни пишете на Skype име obqva10 Сложил съм и ДОКАЗАТЕЛСТВА за извършените плащания
Поздрави, Галин Кръстев :)
http://obiavidnes.com/obiava/101876/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

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/101875/predlagam-dopylnitelna-rabota-po-internet

Слушалки Sony MDR-XB450BV
Слушалки Sony MDR-XB450BV, сгъваеми, BassBoost, черни
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http://obiavidnes.com/obiava/101874/slushalki-sony-mdr-xb450bv

Слушалки Sony MDR-ZX330BT
Слушалки Sony MDR-ZX330BT, Bluetooth, микрофон, Wi-Fi/NFC, черни
http://obiavidnes.com/obiava/101873/slushalki-sony-mdr-zx330bt

Бетон София
Доставка на бетон и хидробетон, с миксери и бетон помпи от най-добър клас, за жилищно строителство и бизнес
търговски обекти. Ние влагаме в продуктите си само материали от доказани и сертифицирани производители, което
гарантира максимална дълготрайност на вашите бетонни конструкции и за което даваме пълна гаранция.
http://obiavidnes.com/obiava/101872/beton-sofiya

Бетон
Производство и доставка на бетон и хидробетон, от най-висок клас, за наливане на плочи, колони и трегери. Полагане на
бетонови разтвори, на строежи и обекти със собствени бетон помпи и миксери. Нашите производствени бази, са
разположени в четирите краища на столицата и обслужват всички райони на град София и околностите.
http://obiavidnes.com/obiava/101871/proizvodstvo-i-dostavka-na-beton-i-hidrobeton-ot-nay-visok-klas-za-nalivane-na

ГЛАВА HP Officejet Pro X451/X476/ X551/576 - Black - (970XLBK) CN625AE - P№
NP-H-970XLBK(P) - G&G - Неоригинален Заб.: 9200p/173.5ml
ГЛАВА HP Officejet Pro X451/X476/ X551/576 - Black - (970XLBK) CN625AE - P№ NP-H-970XLBK(P) - G&G - Неоригинален
Заб.: 9200p/173.5ml
http://obiavidnes.com/obiava/101870/glava-hp-officejet-pro-x451x476-x551576---black---970xlbk-cn625ae---p-np-h

ГЛАВА HP Officejet Pro X451/X476/ X551/576 - Cyan - (971XLC) - CN626AE - P№ NP-H0971XLC(P)
- G&G - Неоригинален Заб.: 6600p/86.5ml
ГЛАВА HP Officejet Pro X451/X476/ X551/576 - Cyan - (971XLC) - CN626AE - P№ NP-H0971XLC(P) - G&G - Неоригинален
Заб.: 6600p/86.5ml
http://obiavidnes.com/obiava/101869/glava-hp-officejet-pro-x451x476-x551576---cyan---971xlc---cn626ae---p-np-h

ГЛАВА HP Officejet Pro X451/X476/ X551/576 - Magenta - (971XLM) - CN627AE - P№
NP-H0971XLM(P) - G&G - Неоригинален Заб.: 6600p/86.5ml
ГЛАВА HP Officejet Pro X451/X476/ X551/576 - Magenta - (971XLM) - CN627AE - P№ NP-H0971XLM(P) - G&G Неоригинален Заб.: 6600p/86.5ml
http://obiavidnes.com/obiava/101868/glava-hp-officejet-pro-x451x476-x551576---magenta---971xlm---cn627ae---p-n

ГЛАВА HP Officejet Pro X451/X476/ X551/576 - Yellow - (971XLY) - CN628AE - P№
NP-H0971XLY(P) - G&G - Неоригинален Заб.: 6600p/86.5ml
ГЛАВА HP Officejet Pro X451/X476/ X551/576 - Yellow - (971XLY) - CN628AE - P№ NP-H0971XLY(P) - G&G - Неоригинален
Заб.: 6600p/86.5ml
http://obiavidnes.com/obiava/101867/glava-hp-officejet-pro-x451x476-x551576---yellow---971xly---cn628ae---p-np

42"(106.68cm) LG 42LF5800
42"(106.68cm) LG 42LF5800, LED 1080p Full HD TV, DVB-C/T2/S2, Wi-Fi, Smart, DVR Ready, HDMI, USB 2.0, Speakers
http://obiavidnes.com/obiava/101866/4210668cm-lg-42lf5800

CaseMate Naked Tough Case за Samsung Galaxy Note 4
CaseMate Naked Tough Case за Samsung Galaxy Note 4, прозрачен
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http://obiavidnes.com/obiava/101865/casemate-naked-tough-case-za-samsung-galaxy-note-4

CaseMate Tough Naked Case за Google Nexus 6
CaseMate Tough Naked Case за Google Nexus 6, поставка, прозрачен
http://obiavidnes.com/obiava/101864/casemate-tough-naked-case-za-google-nexus-6

Инкубатори-Избери Българското
Избери качество а не цена !!!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.
http://obiavidnes.com/obiava/101863/inkubatori-izberi-bylgarskoto

Комплекти за инфрачервено подово отопление
Фирма ТЕЗО ООД предлага комплекти за електрическо подово отопление с инфрачервено фолио.
Подовото отопление от Heating Floor е чудесна алтернатива за мразовитите зимни дни и нощи - помислете колко
приятно би било да стъпвате боси по теракота или паркета , а под краката си да чувствате мека топлина, която ви
изпълва с блаженство и комфорт.
При това, тази топлина сякаш се капсулира в рамките на помещението, издигайки се към тавана и създавайки
температурен баланс в цялата стая.
Защо ли? Защото близо 50 % от топлината, излъчвана от подовото отопление, е ЛЪЧИСТА ЕНЕРГИЯ, която се поглъща
от хората и мебелите, без да се влияе от температурата навън.
Обаче ви трябва топъл под, а това се постига единствено чрез качествено подово отопление!
Примерни комплекти от:
7кв.м. – 310,52лв.
10кв.м. – 435,84лв.
15кв.м. – 641,16лв.
http://obiavidnes.com/obiava/101862/komplekti-za-infracherveno-podovo-otoplenie

Комплекти за инфрачервено подово отопление
Фирма ТЕЗО ООД предлага комплекти за електрическо подово отопление с инфрачервено фолио.
Подовото отопление от Heating Floor е чудесна алтернатива за мразовитите зимни дни и нощи - помислете колко
приятно би било да стъпвате боси по теракота или паркета , а под краката си да чувствате мека топлина, която ви
изпълва с блаженство и комфорт.
При това, тази топлина сякаш се капсулира в рамките на помещението, издигайки се към тавана и създавайки
температурен баланс в цялата стая.
Защо ли? Защото близо 50 % от топлината, излъчвана от подовото отопление, е ЛЪЧИСТА ЕНЕРГИЯ, която се поглъща
от хората и мебелите, без да се влияе от температурата навън.
Обаче ви трябва топъл под, а това се постига единствено чрез качествено подово отопление!
Примерни комплекти от:
7кв.м. – 310,52лв.
10кв.м. – 435,84лв.
15кв.м. – 641,16лв.
http://obiavidnes.com/obiava/101861/komplekti-za-infracherveno-podovo-otoplenie

Протектор CaseMate Barely There за LG G3
Протектор CaseMate Barely There за LG G3, черен
http://obiavidnes.com/obiava/101860/protektor-casemate-barely-there-za-lg-g3

Протектор CaseMate Barely There за Samsung Galaxy S4 i9500
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Протектор CaseMate Barely There за Samsung Galaxy S4 i9500, бял
http://obiavidnes.com/obiava/101859/protektor-casemate-barely-there-za-samsung-galaxy-s4-i9500

Български език за чужденци – корпоративно обучение
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ:
Тел: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа Абилити организира
чуждоезиково обучение по :
Български език за чужденци
гарантиращо бързо и качествено овладяване на езика .
- индивидуално и групово обучение по български език за чужденци с работни езици :
- английски
-френски
-немски
- руски
- сръбски
- хърватски
- словенски
Обучението обхваща всички нива – от начално (А1) до експертно( С2) .
В учебния процес вие не само ще учите български , но и ще се запознаете с бита и обичаите , особеностите и
народопсихологията на българите . Ще придобиете представа за общественото , културното , икономическото и
историческото развитие на България – всичко това е с цел да се постигне максимален комфорт за по- добра и бърза
адаптация в новата чуждо езикова среда .
Школа Абилити предлага собствена учебна система . Методиката , която предлагаме е актуална и съвременна . Тя е
базирана на комуникативния подход и логическото усвояване на необходимия лексикално – граматически и фонетичен
материал . На курсистите се предоставя комплексно :
• Грамматика
• Фонетика
• Разговор
• Четене
• Слушане
.
Школа Абилити предлага няколко програми за изучаване на български език от чужденци .
• общ курс по български
• бизнес курс
• разговорен курс за усъвършенстване на езиковите умения .
При завършване на всяко ниво , се издава удостоверение , в което са посочени броят часове и нивото на езикова
компетентност на всеки курсист .
Всички учебни материали са включени в цената .
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
*Забележка: Предлагаме езиково обучение и по английски ,немски , френски , руски , сръбски , хърватски , словенски ,.
*Забележка: Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
- Индивидуално обучение в офиса,
- Фирмено обучение във Вашия офис.
- Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ:
Тел: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
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ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/101858/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/101857/frenski-ezik-pyrvo-nivo--za-nachinaeshti

Английски език - корпоративно обучение
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ:
Тел: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа Абилити организира
чуждоезиково обучение по :
Английски
гарантиращо бързо и качествено овладяване чуждия език .
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
обучението обхваща :
- всички нива – общ английски от Elementary до Advanced по 50 учебни часа за всяко ниво .
Занятията се провеждат два пъти седмично по два или три учебни часа , в зависимост от създадения учебен план-график
.
- Бизнес английски - всички нива - по 50 учебни часа за всяко ниво
- Разговорни езикови курсове за поддържане на постигнатата езикова компетентност.
Подготовка за изпити IELTS , TOEFL ,FCE
*Забележка: Предлагаме езиково обучение и по немски , френски , руски , сръбски , хърватски , словенски , български език
за чужденци .
*Забележка: Тестът за определяне на нивото е безплатен.
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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 .
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/101856/angliyski-ezik----korporativno-obuchenie

Метални конструкции, изработка, доставка и монтаж.
Над 20 години опит в металните конструкции. Висококачествено оборудване и конкурентни цени. Изработка, доставка и
монтаж на метални конструкции. Облицовка с термо панели.
Обнова Метал ООД
http://obiavidnes.com/obiava/101855/metalni-konstrukcii-izrabotka-dostavka-i-montaj

Протектор CaseMate Barely There за Samsung Galaxy S4 i9500
Протектор CaseMate Barely There за Samsung Galaxy S4 i9500, черен
http://obiavidnes.com/obiava/101854/protektor-casemate-barely-there-za-samsung-galaxy-s4-i9500

Протектор CaseMate Barely There за Samsung Galaxy S5 mini
Протектор CaseMate Barely There за Samsung Galaxy S5 mini, прозрачен
http://obiavidnes.com/obiava/101853/protektor-casemate-barely-there-za-samsung-galaxy-s5-mini

Превод и легализация на официални документи
Преводаческа агенция НОВ ВЕК осъществява преводи на фирмени и лични документи. Агенцията разполага с лицензирани
преводачи, владеещи английски, руски, немски, френски, гръцки, турски, румънски, чешки, италиански, испански и други
езици. Агенцията предлага стандартни, бързи и експресни услуги. Работим с висококвалифицирани и опитни преводачи и
извършваме обемни писмени преводи в кратки срокове, като това не рефлектира върху качеството. Заверки на преводи на
документи от чужбина в МВнР и ЛЕГАЛИЗАЦИЯ на дипломи, академични справки, нотариални актове, медицински
документи, свидетелства за съдимост, съдебни решения и други във всички държавни институции и чуждестранни
посолства в Република България.
гр. София, ул. Св. 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/101852/prevod-i-legalizaciya-na-oficialni-dokumenti

Протектор CaseMate Barely There за Samsung Galaxy S5 mini
Протектор CaseMate Barely There за Samsung Galaxy S5 mini, черен
http://obiavidnes.com/obiava/101851/protektor-casemate-barely-there-za-samsung-galaxy-s5-mini

Евтини блиндирани врати – Врати Пловдив
Директен вносител- най-добрите врати, на най-добри цени!
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Страхотни цени на блиндирани врати в Пловдив!
Заповядайте в нашия шоурум на адрес пл. "Антон Чехов" 5 (до моста на Герджика)!
Предлагаме разнообразие от модели и цветове!Нови модели блиндирани врати!
телефони за контакт:
032207039
0899691016
http://www.vrati-plovdiv.com/?cat=7
http://obiavidnes.com/obiava/101850/evtini-blindirani-vrati--vrati-plovdiv

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/101849/30-50-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/101848/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/101847/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Протектор CaseMate Tough Case за Sony Xperia Z3
Протектор CaseMate Tough Case за Sony Xperia Z3, черен
http://obiavidnes.com/obiava/101846/protektor-casemate-tough-case-za-sony-xperia-z3

Интериорна HDF врата с код 021, цвят Орех
Интериорна врата, със структура на крилото, изградена от две HDF плоскости, всяка с дебелина 6 мм, 4-сантиметрова
рамка от масивна иглолистна дървесина, HDF оребрение и 4-милиметрово, релефно, допълнително подсилено стъкло.
Покритието на вратата представлява машинно поставено, топло пренесено PVC фолио, имитиращо дървесна шарка.
В цената са включени:
http://obiavidnes.com/obiava/101845/interiorna-hdf-vrata-s-kod-021-cvyat-oreh
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Протектор CaseMate Tough Naked Case за Google Nexus 5
Протектор CaseMate Tough Naked Case за Google Nexus 5, прозрачен
http://obiavidnes.com/obiava/101844/protektor-casemate-tough-naked-case-za-google-nexus-5

Турмалинов Колан-Турмалинова яка,наколенки и нараменник
Турмалинов Колан-Турмалинова яка,наколенки и нараменник
Турмалинов Колан е създаден по японска технология с използването на турмалинови кристали,
постоянни магнити, бамбукови въглища и органичен германий. Те са имплантирани в трислойна структура на специална
тъкан,
изградена от високотехнологични полимерни влакна. Коланът идеално поддържа кръста
Турмалинов Колан -29 лв
Турмалинова яка -15 лв
Турмалинови наколенки -29 лв
Турмалинов нараменник -29 лв
Турмалинов налакътник -29 лв
Ефективно подпомага при:

• Болка и схващане в областта на шията
• Болки в раменете и горната част на гърба
• Стрес, напрежение, тежка умствена работа
• Шипове, ревматизъм, плексит
• Главоболие, простуда, настинка, умора
• Световъртеж
• Втрисане
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/101843/turmalinov-kolan-turmalinova-yakanakolenki-i-naramennik

Чехия набира зидари и общи работници
Набираме зидари и общи работници за Чехия. Заплане при зидарите на кв.м.
- общи рабоници 80 крони на час което се равнява на 3 евро.
- подсигурена квартира
- всяка седмица аванси от 1000 крони до заплата.
телефон за контакт: 0876 526 244
http://obiavidnes.com/obiava/101842/chehiya-nabira-zidari-i-obshti-rabotnici

Работа за половин час на ден
Предлагам възможност за изкарване на допълнителни доходи с тенденция след време да надхвърлят и изместят вашите
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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/101841/rabota-za-polovin-chas-na-den

Слушалка Plantronics 390 Explorer
Слушалка Plantronics 390 Explorer, Bluetooth, Li-Ion батерия, черна
http://obiavidnes.com/obiava/101840/slushalka-plantronics-390-explorer

Таблет 13.3"(33.78cm) HANNspree SN14T72B2
Таблет 13.3"(33.78cm) HANNspree SN14T72B2, дву-ядрен RK3188 Cortex A9 1.6Ghz, 2GB DDR3 RAM, 16GB Flash памет
(+SDHC/SDXC слот), Android 4.4, 5.0 & 2.0Mpix camera, WiFi
http://obiavidnes.com/obiava/101839/tablet-1333378cm-hannspree-sn14t72b2

32" (81.28 cm) Asus PB328Q
32" (81.28 cm) Asus PB328Q, VA панел, WQHD, 4ms, 100 000 000:1, 300 cd/m2, DisplayPort, HDMI, DVI
http://obiavidnes.com/obiava/101838/32-8128-cm-asus-pb328q

19" (48.26 cm) HP LA1956X (A9S75AA)
19" (48.26 cm) HP LA1956X (A9S75AA), LED LCD, 5ms, 1 000 000:1, 250 cd//m2, VGA, DVI-D, DP
http://obiavidnes.com/obiava/101837/19-4826-cm-hp-la1956x-a9s75aa

40" (101.6cm) Публичен дисплей Samsung LH40DMEPLGC
40" (101.6cm) Публичен дисплей Samsung LH40DMEPLGC, FULL HD LED
http://obiavidnes.com/obiava/101836/40-1016cm-publichen-displey-samsung-lh40dmeplgc

55" (139.7cm) Публичен дисплей Samsung LH55UEDPLGC
55" (139.7cm) Публичен дисплей Samsung LH55UEDPLGC, FULL HD LED
http://obiavidnes.com/obiava/101835/55-1397cm-publichen-displey-samsung-lh55uedplgc

HP Combo Drive (PA850A)
HP Combo Drive (PA850A), 9.5mm, DVD-ROM/CD-RW, вътрешен, Multibay II
http://obiavidnes.com/obiava/101834/hp-combo-drive-pa850a

Лаптоп 15.6" (39.62 cm) Acer Aspire E5-571G-330Q в комплект с рутер ASUS RT-N10E
Лаптоп 15.6" (39.62 cm) Acer Aspire E5-571G-330Q в комплект с рутер ASUS RT-N10E, дву-ядрен Intel® Core™ i3 4005U
1.7 GHz, HD LED Display & GeForce GT 820M 2GB (HDMI), 6GB, 1TB, USB3.0, Windows 8.1, 2.5kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/101833/laptop-156-3962-cm-acer-aspire-e5-571g-330q-v-komplekt-s-ruter-asus-rt-n10e

Лаптоп 15.6" (39.62 cm) Acer Aspire ES1-512-C94L в комплект с чанта и безжична мишка
Лаптоп 15.6" (39.62 cm) Acer Aspire ES1-512-C94L в комплект с чанта и безжична мишка, дву-ядрен Intel Celeron N2840
2.16/2.58 GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB, 1TB, USB3.0, Windows 8.1, 2.4 kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/101832/laptop-156-3962-cm-acer-aspire-es1-512-c94l-v-komplekt-s-chanta-i-bezjichna-m

Лаптоп 17.3" (43.94 cm) Acer Aspire (ES1-711-P05N)
Лаптоп 17.3" (43.94 cm) Acer Aspire (ES1-711-P05N), четири-ядрен Intel Pentium N3540 2.16/2.66 GHz, HD LED Display,
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4GB, 1TB HDD, USB3.0, Linux, 3.0kg
http://obiavidnes.com/obiava/101831/laptop-173-4394-cm-acer-aspire-es1-711-p05n

Лаптоп 15.6" (39.62cm) Lenovo ThinkPad L540 (20AU006FBM)
Лаптоп 15.6" (39.62cm) Lenovo ThinkPad L540 (20AU006FBM), дву-ядрен Intel Core i5 4210M 2.6/3.2 GHz, HD LED Display
(mDP), 4GB, 500GB 7200prm, USB3.0, Windows 7/8.1 pro, 2.49kg
http://obiavidnes.com/obiava/101830/laptop-156-3962cm-lenovo-thinkpad-l540-20au006fbm

Охлаждаща поставка за лаптоп CoolerMaster NotePal L1
Охлаждаща поставка за лаптоп CoolerMaster NotePal L1, за лаптопи до 17" (43.18 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/101829/ohlajdashta-postavka-za-laptop-coolermaster-notepal-l1

Детективска агенция - Частен детектив „Агент 007“
Детективска агенция „Агент 007“ предлага услугите си на
територията на цяла България и чужбина.
Благодарение на големия си опит и професионализъм, екипът на Детективска агенция и частен детектив „Агент 007“ ще
Ви помогне да разрешите всяка една ситуация и проблем в адекватни срокове.
Днес Детективска агенция „Агент 007“ се явява една от сериозните
детективски агенции в България с доказан опит и репутация.
Изключителната конфиденциалност и индивидуална работа с всеки един
клиент ще Ви позволи да преодолеете всяка една ситуация без допълнителен
стрес и главоболия.
Днес ние, от Детективска агенция „Агент 007“, можем с високо вдигната
глава да кажем, че за нас няма неразрешим случай и че всичко докарваме
докрай.
Колко струва наемането на детективска агенция?
Отдавна е известен фактът, че не всичко в този живот се измерва с пари.
Детективската работа е сложен процес, който минава през много етапи и
този процес е добре да се знае, че струва пари. По време на едно
разследване има разходи за гориво, храна, снимки, видео, организация по
следене, събиране на необходимата информация и хотел при необходимост.
Точно поради тази причина всеки един случай е строго индивидуален и
конкретна цена можем да Ви кажем след като анализираме съответния
случай.
Всичко в Детективска агенция и частен детектив „Агент 007“ е строго
конфиденциално и остава между нас и Вас.
Обръщайки се към Детективска агенция „Агент 007“, Вие ще решите своя
проблем и ще дишате свободно!
http://obiavidnes.com/obiava/101828/detektivska-agenciya---chasten-detektiv-agent-007

Калъф за таблет LENOVO YOGA2 11 до 11" (27.94 cm)
Калъф за таблет LENOVO YOGA2 11 до 11" (27.94 cm), "джоб", черен
http://obiavidnes.com/obiava/101827/kalyf-za-tablet-lenovo-yoga2-11-do-11-2794-cm

Cable & Connector management rings
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Cable & Connector management rings, 1U 96 cable capacity, 5x rings
http://obiavidnes.com/obiava/101826/cable--connector-management-rings

Cable & Connector management rings
Cable & Connector management rings, 2U 192 cable capacity, 5x rings
http://obiavidnes.com/obiava/101825/cable--connector-management-rings

Switch 4800-24G-PoE (JD008A)
Switch 4800-24G-PoE (JD008A), 20x 1000Mbps, 4x dual-personality 1000Mbps, PoE
http://obiavidnes.com/obiava/101824/switch-4800-24g-poe-jd008a

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/101823/30-50-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/101822/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/101821/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Sony Cyber Shot DSC-HX50 (сребрист) в комплект с портативно зарядно у-во Sony CP-F5 Portable
5000mAh
Sony Cyber Shot DSC-HX50 (сребрист) в комплект с портативно зарядно у-во Sony CP-F5 Portable 5000mAh, 20.4Mpix, 30x
Optical Zoom (Carl Zeiss® lens), 3.0"(7.62cm) XtraFine LCD Display, micro HDMI, micro USB, SDXC слот
http://obiavidnes.com/obiava/101820/sony-cyber-shot-dsc-hx50-srebrist-v-komplekt-s-portativno-zaryadno-u-vo-sony-cp

Sony Cyber Shot DSC-HX60 black в комплект с калъф Sony LCJ-HN Jacket case и портативно
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зарядно у-во Sony CP-F5 Portable 5000mAh
Sony Cyber Shot DSC-HX60 black в комплект с калъф Sony LCJ-HN Jacket case и портативно зарядно у-во Sony CP-F5
Portable 5000mAh, 20.4Mpix, 30x Optical Zoom, 3.0"(7.62cm) XtraFine LCD Display, FULL HD Video, micro HDMI, USB, SDXC
слот
http://obiavidnes.com/obiava/101819/sony-cyber-shot-dsc-hx60-black-v-komplekt-s-kalyf-sony-lcj-hn-jacket-case-i-port

Дарсонвал за тонизирана и еластична кожа
Дарсонвал за тонизирана и еластична кожа
Дарсонвал за козметични салони, така и за домашно ползване
Предназначен както за професионална употреба от козметични салони, така и за домашно ползване
Характеристики:
Апаратът включва 4 приставки (електрода), които се подменят в зависимост от мястото на третиране.
Интензитетът на работа може да се променя според чувствителността на кожата.
Дарсонвализацията е лечебен метод.
Чрез нея се получава дразнене на нервните окончания и на нервните апарати в кожата и по рефлекторен
път се причинява кратко свиване на кръвоносните съдове, последвано от продължителното им разширение и засилване на
притока на кръв в кожата,
което води до подобряване на обмяната на веществата в нея. Токът на Дарсонвала намалява възбудимостта на нервните
окончания в кожата,
които възприемат болката и има обезболяващ ефект. В резултат на всичко това тонусът на кожата и подлежащите
тъкани се повишава,
увеличава се еластичността на кожата и на стените на кожните съдове, подобрява се дейността на мастните жлези.
Високочестотният ток,
действа антисептично на кожата, т.е. унищожава бактериите, които могат да предизвикат възпаления,
облекчава самите възпаления и стимулира кръвообращението на кожата. Резултатът е по-свежа, по-чиста и
по-тонизирана кожа.
Процедурите с дарсонвал трябва да бъдат част от всяко почистване на кожата.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
онлайн магазин BGmag.
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/101818/darsonval-za-tonizirana-i-elastichna-koja

Sony Cyber Shot DSC-HX90V (черен) в комплект с портативно зарядно у-во Sony CP-F5 5000mAh
Sony Cyber Shot DSC-HX90V (черен) в комплект с портативно зарядно у-во Sony CP-F5 5000mAh, 18.2Mpix, 30x Optical
Zoom (ZEISS Vario-Sonnar T* Lens), 3.0"(7.62cm) XtraFine LCD Display, Wi-Fi/NFC, GPS, micro HDMI, USB, SDXC слот
http://obiavidnes.com/obiava/101817/sony-cyber-shot-dsc-hx90v-cheren-v-komplekt-s-portativno-zaryadno-u-vo-sony-cp-f

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.

Страница 70/100

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

21.06.2015

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
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/101816/mreja-protiv-nasekomi-s-magniti

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.
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За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/101815/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
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/101814/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta

Детоксикатор
ДЕТОКСИКАТОР
Детоксикатор-моделът е с инфрачервен колан за подгряване, 5 режима на работа при йонна детоксикация.
Голям LCD дисплей, показващ режима и параметрите на работа. Алуминиев куфар Цена 265лв
ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ СЕГА !
КУПУВАЙКИ ДЕТОКСИКАТОР "ST-901C+" за 350.00 лв., Вие получавате като БОНУС : .
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ВТОРИ ЕЛЕКТРОД / 30 лв/ + 1 чифт ЕЛЕКТРОИМПУЛСНИ МАСАЖНИ ДЖАПАНКИ / 40лв./ +
АЛУМИНИЕВ, ЗАКЛЮЧВАЩ СЕ КУФАР / 36лв./ !
ДЕТОКСИКАТОР -265лв, за едновременна работа с двама пациенти, цена 350 лв.;
Идеални за СПА, физиотерапевтични и рехабилитационни центрове!
** ДЕТОКСИКАТОРИ за пречистване на тялото; извличане на токсини, шлаки и вредни вещества от тялото чрез «водна
детоксикация»; спомага за: активност на мозъка; качествен сън; нормализиране на кръвното; пречистване на черния и
белите дробове и бъбреците и др.,
** АПАРАТУРА за ОТСЛАБВАНЕ и ДЕТОКСИКАЦИЯ (5 уреда в един); комплексно решение на телесните проблеми:
наднормено тегло, забавена обмяна на веществата, цена: 480 лв !
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/101813/detoksikator

Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
МОДЕЛ 2015 Г С ВГРАДЕН СОФТУЕР НА БЪЛГАРСКИ
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Резултатите от диагностиката излизат директно на български език
Био скенерът изважда 39 подробни отчета (35 за мъж/35 за жена) с общо над 245 различни резултата от
диагностиката,
плюс обобщен пълен и обобщен кратък отчет на здръвословното състояние на пациента, явяващ се 40-я файл.
Квантовият Анализатор е високотехнологичено електронно устройство за преглед на здравното състояние на човешкия
организъм.
Теоретически основан върху квантовата медицина, Квантовият анализатор използва научните постижения в
електронната техника,
за отчитане и анализ на слабото магнитно поле на човешката клетка и на базата на този анализ, дава здравния статус
на организма и проблемни зони в техния най-ранен стадий.
Квантовият Анализатор интегрира в себе си медицина, био-информатика, електро инженерство и други съвременни
науки.
Чрез сензорен проводник в рамките на минута от дланта Ви ще бъдат получени повече от 240 показатели за Вашето
здраве
Квантовият метод на диагностика е комплексен, неинвазивен, практичен, лесен, бърз и ефикасен.
Цена 450 лв
0877540309
0895611643
БГ-Магазин
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/101812/kvantov-analizator---bioskener-3to-pokolenie-na-bylgarski-ezik

Корпоративно обучение по английски ,български , немски , руски
За повече информация :.
Телефон за контакти 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа Абилити организира
Чуждоезиково обучение по :
Английски,
български език за чужденци
Немски
френски,
руски,
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
Бизнес английски - всички нива
Разговорни езикови курсове по посочените езици
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
Предлагаме също и пакетна цена за корпоративни клиенти , в която влиза цената на учебните материали .
След завършване на ниво, курсистите полагат тест и получават сертификат .
Индивидуално обучение в офиса,
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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/101811/korporativno-obuchenie-po-angliyski-bylgarski--nemski--ruski

Болгарский язык для иностранцев
Подробную информацию Вы можете получить :
тел. 0878 467 429
Адр.: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Школа иностранных языков АБИЛИТИ организует индивидуальное и групповое обучение по болгарскому языку для
русскоговорящих . Обучение проводится на русском языке. Наши занимания от начального уровня (А1) до уровня эксперта
(С2).
Если Вы ведете бизнес в Болгарии, купили недвижимость, ездите на отдых, то обязательно нужно говорить на
болгарском .
В процессе обучения на курсах болгарского языка Вы сможете не только изучить язык, но и познакомиться с
особенностями, нравом и бытом болгарского народа.
Интересно изучать язык, с которым есть общий алфавит и в котором слова читаются так же, как у русского, но имеют
другое значение.
На курсах происходит ознакомление курсистов с общественными, культурными, экономическими и историческими
реалиями Болгарии, с целью максимально комфортной и быстрой адаптации в языковой среде.
Для обучения Вам не надо покупать учебник , т.к. наша школа предлагает свою систему обучения и методику.
Наша методика , которая предлагаем -очень современяя и актуальная . Она
заключается в совмещении коммуникативного подхода с логическим и естественным освоением необходимого
лексико-грамматического и фонетического материала .
Обучение предусматривает комплекс аспектов:
• Грамматика
• Фонетика
• Практика речи
• Чтение
• Аудирование
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/101810/bolgarskiy-yazk-dlya-inostrancev

Английски, немски , френски , руски- групово и индивидуално
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ: тел.: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа Абилити предлага групово и индивидуално обучение по английски, немски , френски и руски за всички нива.
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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/101809/angliyski-nemski--frenski--ruski--grupovo-i-individualno

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
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O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 19 см
O Тегло: 15 кг
Преносимата масажна кушетката " MagicPRO 2" се състои от 2 секции. Дървеният материал, използван за направата
на сгъваемото козметично легло е германски европейски бук.
Масажната кушетка е тапицирана с винил -водоустойчив и устойчив на масажно олио материал на основата на
полимери.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
онлайн магазин BGmag.
www.miramarket.net
онлайн магазин MiraMarket.
www.shopbg.info
онлайн магазин SHOPBG.
www.tehno.shopbg.info
онлайн магазин ШОПБГ.
www.miramarket.eu
онлайн магазин MiraMarket.
www.market99.net
онлайн магазин Market99.
www.gabimarket.com
онлайн магазин Gabimarket.
http://obiavidnes.com/obiava/101808/masajna-kushetka-magicpro

КАСЕТА ЗА OKI PAGE 6w/8w/8p/4500/4550/4580 - GraphicJet - P№ 00079801 - Неоригинален Заб.:
1500k
КАСЕТА ЗА OKI PAGE 6w/8w/8p/4500/4550/4580 - GraphicJet - P№ 00079801 - Неоригинален Заб.: 1500k
http://obiavidnes.com/obiava/101807/kaseta-za-oki-page-6w8w8p450045504580---graphicjet---p-00079801---neorigin

Електронно биде
Електронно биде - роботизирана седалка за тоалетна - Може да се монтира на всяка тоалетна чиния (или моноблок) със
стандартна форма и размери. Изпълнява 15 функции (подгрява седалката и водата, подмива и ви подсушава с топъл
въздух, обезмирисява тоалетната и т.н.). С две отделни самоизмиващи подвижни прибиращи се дюзи. С
антибактериален воден филтър. Осигурява висока лична хигиена, здраве и комфорт за цялото семейство. Пести време и
тоалетна хартия, предпазва от редица заболявания. Незаменим помощник при гледане на възрастни или хора с
увреждания. Южнокорейско качество. За подробности и поръчки заповядайте онлайн или на място в магазин ТехноМаг,
или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
Плюс подарък Домашен парфюм на клечки „Пачули, лавандула и ванилия”!
Промоцията е валидна за м. юни 2015г.!
http://obiavidnes.com/obiava/101806/elektronno-bide

Звукова четка за зъби с 3 режима на работа и УВ стерилизатор
Звукова четка за зъби с 3 режима на работа и УВ стерилизатор - за идеално почистване и/или избелване на зъбите и
здравословен масаж на венците. Работи с презареждаема литиева батерия. С ултравиолетова камера за стерилизация с
цел предпазване от вируси и зарази. Звукочестотна вибрация до 33000 удара в минута. 4 резервни глави (за 4-членно
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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/101805/zvukova-chetka-za-zybi-s-3-rejima-na-rabota-i-uv-sterilizator

Йонизатор, озонатор и ароматизатор – настолен уред
Йонизатор, озонатор и ароматизатор – настолен уред - най-съвременен мултифункционален настолен
въздухопречиствател. Може да произвежда отрицателни йони, да генерира озон и дифузира есенции за ароматерапия.
Уредът ефективно пречиства миризми, прах, алергени, въздушни микроби, спори на плесени, гъбички и др. Осигурява чист
и здравословен въздух, ароматизира помещението с успокояващи благоухания. С повишена ефективност, благодарение на
мини вграден вентилатор. Предпазва от зарази по въздушен път, както и от вредното действие на телевизори и
компютри. Противодейства на вредните положителни йони, излъчвани от други ел.уреди в помещението. Цена 65,00 лв. с
ДДС. За подробности и поръчки посетете е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878,
0896046994, 0876046994
Плюс подарък 10 мл Етерично масло АРЕОН по избор от ТехноМаг!
Промоцията е валидна за м. юни 2015г.!
http://obiavidnes.com/obiava/101804/yonizator-ozonator-i-aromatizator--nastolen-ured

Озонатор за въздух и вода – здраве у дома от ТехноМаг
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/101803/ozonator-za-vyzduh-i-voda--zdrave-u-doma-ot-tehnomag

Автоматична пила за пети, ходила и мазоли с диамантени кристали
Автоматична пила за пети, ходила и мазоли с диамантени кристали
Лесно за 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/101802/avtomatichna-pila-za-peti-hodila-i-mazoli-s-diamanteni-kristali

Изкупуване и Прехвърляне на Фирми - ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения + Освобождаваме
от Солидарната Отговорност за 1 Час ......
ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ .......
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, АД, ЕАД !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
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Компетентно Съдействие !
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от
процедурата по прехвърлянето на фирмата !
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 !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
Един пример за измамник , който предлага "съдействие", копира съдържанието на наши обяви и последно се представя
под името на несъществуваща "правна кантора" - PRETOR GROUP Ltd. но ако копирате тел. номер , който оставя за
контакти - 0892918797 - и го поставите в ГУГЪЛ ще се запознаете с още няколко самоличности ... Истинския подател на
такива обяви е Събко Мулешков от гр. Панагюрище , за когото направете справка в ГУГЪЛ http://pia-news.com/panagyuretsat-sabko-muleshkov-v-nov-skandal-tozi-pat-sas-sobstvenostta-na-desetki-firmi/
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/101801/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 !
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 !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
Един пример за измамник , който предлага "съдействие", копира съдържанието на наши обяви и последно се представя
под името на несъществуваща "правна кантора" - PRETOR GROUP Ltd. но ако копирате тел. номер , който оставя за
контакти - 0892918797 - и го поставите в ГУГЪЛ ще се запознаете с още няколко самоличности ... Истинския подател на
такива обяви е Събко Мулешков от гр. Панагюрище , за когото направете справка в ГУГЪЛ http://pia-news.com/panagyuretsat-sabko-muleshkov-v-nov-skandal-tozi-pat-sas-sobstvenostta-na-desetki-firmi/
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/101800/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 !
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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ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
Един пример за измамник , който предлага "съдействие", копира съдържанието на наши обяви и последно се представя
под името на несъществуваща "правна кантора" - PRETOR GROUP Ltd. но ако копирате тел. номер , който оставя за
контакти - 0892918797 - и го поставите в ГУГЪЛ ще се запознаете с още няколко самоличности ... Истинския подател на
такива обяви е Събко Мулешков от гр. Панагюрище , за когото направете справка в ГУГЪЛ http://pia-news.com/panagyuretsat-sabko-muleshkov-v-nov-skandal-tozi-pat-sas-sobstvenostta-na-desetki-firmi/
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/101799/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-

Протектор CaseMate Barely There за iPhone 5/5S
Протектор CaseMate Barely There за iPhone 5/5S, оранжев
http://obiavidnes.com/obiava/101798/protektor-casemate-barely-there-za-iphone-55s

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/101797/30-50-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/101796/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/101795/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Протектор CaseMate Glam Snap On за iPhone 5/5S
Протектор CaseMate Glam Snap On за iPhone 5/5S, шампанско
http://obiavidnes.com/obiava/101794/protektor-casemate-glam-snap-on-za-iphone-55s

Pretor Group Ltd. Купуваме Активи на Фирми без запор,Фирми със задължения и юридически
проблеми.
Pretor Group Ltd. Купуваме Фирми АД ЕАД ООД ЕООД с Активи и Пасиви-със задължения,пред фалит или
несъстоятелност.
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 финансова, 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://obiavidnes.com/obiava/101793/pretor-group-ltd-kupuvame-aktivi-na-firmi-bez-zaporfirmi-sys--zadyljeniya-i-yuri

Pretor Group Ltd. Купуваме Фирми АД ЕАД ООД ЕООД с Активи и Пасиви-със
задължения,пред фалит или несъстоятелност.
Pretor Group Ltd. Купуваме Фирми АД ЕАД ООД ЕООД с Активи и Пасиви-със задължения,пред фалит или
несъстоятелност.
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 финансова, 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.
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Pretor Group Ltd.
За контакти тел.0892918797
http://obiavidnes.com/obiava/101792/pretor-group-ltd-kupuvame-firmi-ad-ead-ood-eood-s-aktivi-i-pasivi-sys-zadyljeni

Microsoft Lumia 620
Microsoft Lumia 620, бял, 3.8" (9.65 cm) екран, дву-ядрен Qualcomm Snapdragon S4 1GHz, 512MB RAM, 8GB Flash памет
(+microSD слот), 5Mpix & 0.3Mpix camera, Windows Phone 8, 127g
http://obiavidnes.com/obiava/101791/microsoft-lumia-620

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/101790/interiorni-i-vhodni-vrati-na-primamlivi-ceni

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/101789/interiorni-i-vhodni-vrati-na-primamlivi-ceni

Pretor Group Ltd. Купуваме Фирми АД ЕАД ООД ЕООД с Активи и Пасиви-със
задължения,пред фалит или несъстоятелност.
Pretor Group Ltd. Купуваме Фирми АД ЕАД ООД ЕООД с Активи и Пасиви-със задължения,пред фалит или
несъстоятелност.
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 финансова, 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.
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Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
Pretor Group Ltd.
За контакти тел.0892918797
http://obiavidnes.com/obiava/101788/pretor-group-ltd-kupuvame-firmi-ad-ead-ood-eood-s-aktivi-i-pasivi-sys-zadyljeni

Pretor Group Ltd. Купуваме Активи на Фирми без запор,Фирми със задължения и юридически
проблеми.
Pretor Group Ltd. Купуваме Фирми АД ЕАД ООД ЕООД с Активи и Пасиви-със задължения,пред фалит или
несъстоятелност.
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 финансова, 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://obiavidnes.com/obiava/101787/pretor-group-ltd-kupuvame-aktivi-na-firmi-bez-zaporfirmi-sys--zadyljeniya-i-yuri

Специални летни цени на входни и интериорни врати!
Заедно можем да направим дома Ви по - уютен! Предлагаме свежи идеи и изгодни предложения! Очакваме Ви!
За контакти:
Варна, ул. Беласица 20
Тел.: 052/69 1000
Офис: 0899/691014
0899/691026
Варна, бул. Цар Освободител 189
Тел : 052/992 555
Офис: 0899/69 1001
e-mail: vrativarna@gmail.com
www.vrati-varna.com
facebook.com/vrativarna
http://obiavidnes.com/obiava/101786/specialni-letni-ceni-na-vhodni-i-interiorni-vrati

Nokia 225 (бял)
Nokia 225 (бял), 2.8" (7.11 cm), 2Mpix camera, 2 г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/101785/nokia-225-byal
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Таблет 10.1" (25.65 cm) Prestigio MultiPad Visconte 3
Таблет 10.1" (25.65 cm) Prestigio MultiPad Visconte 3, 3G, четири-ядрен Intel Atom Z3735F 1.83 GHz, 2GB RAM, 16GB Flash
памет (+microSD слот), micro HDMI, 5.0 & 2.0Mpix camera, Windows 8.1, 660g
http://obiavidnes.com/obiava/101784/tablet-101-2565-cm-prestigio-multipad-visconte-3

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 !
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 !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
Един пример за измамник , който предлага "съдействие", копира съдържанието на наши обяви и последно се представя
под името на несъществуваща "правна кантора" - PRETOR GROUP Ltd. но ако копирате тел. номер , който оставя за
контакти - 0892918797 - и го поставите в ГУГЪЛ ще се запознаете с още няколко самоличности ... Истинския подател на
такива обяви е Събко Мулешков от гр. Панагюрище , за когото направете справка в ГУГЪЛ http://pia-news.com/panagyuretsat-sabko-muleshkov-v-nov-skandal-tozi-pat-sas-sobstvenostta-na-desetki-firmi/
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/101783/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
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ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ .......
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, АД, ЕАД !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от
процедурата по прехвърлянето на фирмата !
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 !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
Един пример за измамник , който предлага "съдействие", копира съдържанието на наши обяви и последно се представя
под името на несъществуваща "правна кантора" - PRETOR GROUP Ltd. но ако копирате тел. номер , който оставя за
контакти - 0892918797 - и го поставите в ГУГЪЛ ще се запознаете с още няколко самоличности ... Истинския подател на
такива обяви е Събко Мулешков от гр. Панагюрище , за когото направете справка в ГУГЪЛ http://pia-news.com/panagyuretsat-sabko-muleshkov-v-nov-skandal-tozi-pat-sas-sobstvenostta-na-desetki-firmi/
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/101782/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

Страница 85/100

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

21.06.2015

процедурата по прехвърлянето на фирмата !
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 !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
Един пример за измамник , който предлага "съдействие", копира съдържанието на наши обяви и последно се представя
под името на несъществуваща "правна кантора" - PRETOR GROUP Ltd. но ако копирате тел. номер , който оставя за
контакти - 0892918797 - и го поставите в ГУГЪЛ ще се запознаете с още няколко самоличности ... Истинския подател на
такива обяви е Събко Мулешков от гр. Панагюрище , за когото направете справка в ГУГЪЛ http://pia-news.com/panagyuretsat-sabko-muleshkov-v-nov-skandal-tozi-pat-sas-sobstvenostta-na-desetki-firmi/
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/101781/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-

Таблет 10.1" (25.65 cm) Prestigio MultiPad Visconte 3
Таблет 10.1" (25.65 cm) Prestigio MultiPad Visconte 3, 3G, четири-ядрен Intel Atom Z3735F 1.83 GHz, 2GB RAM, 64GB Flash
памет (+microSD слот), micro HDMI, 5.0 & 2.0Mpix camera, Windows 8.1, 660g
http://obiavidnes.com/obiava/101780/tablet-101-2565-cm-prestigio-multipad-visconte-3

Инкубатори-Люпилни
Избери качество а не цена !!!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
http://obiavidnes.com/obiava/101779/inkubatori-lyupilni

Дисплей за Samsung Galaxy S4
Дисплей за Samsung Galaxy S4, LCD with touch and frame, бял
http://obiavidnes.com/obiava/101778/displey-za-samsung-galaxy-s4
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Дисплей за Samsung Galaxy S4
Дисплей за Samsung Galaxy S4, LCD with touch and frame, син
http://obiavidnes.com/obiava/101777/displey-za-samsung-galaxy-s4

Дисплей за Samsung Galaxy S4
Дисплей за Samsung Galaxy S4, LCD with touch and frame, черен
http://obiavidnes.com/obiava/101776/displey-za-samsung-galaxy-s4

Дисплей за Samsung i8260/i8262 Galaxy Core
Дисплей за Samsung i8260/i8262 Galaxy Core, LCD
http://obiavidnes.com/obiava/101775/displey-za-samsung-i8260i8262-galaxy-core

Дисплей за Samsung Mega
Дисплей за Samsung Mega, LCD with touch and frame, бял
http://obiavidnes.com/obiava/101774/displey-za-samsung-mega

Дисплей за Samsung Mega
Дисплей за Samsung Mega, LCD with touch and frame, черен
http://obiavidnes.com/obiava/101773/displey-za-samsung-mega

Дисплей за Samsung Mega
Дисплей за Samsung Mega, LCD with touch, бял
http://obiavidnes.com/obiava/101772/displey-za-samsung-mega

Дисплей за Samsung Mega LCD with touch
Дисплей за Samsung Mega LCD with touch, черен
http://obiavidnes.com/obiava/101771/displey-za-samsung-mega-lcd-with-touch

Тъч-скриин за Huawei Ascend G510
Тъч-скриин за Huawei Ascend G510, бял
http://obiavidnes.com/obiava/101770/tych-skriin-za-huawei-ascend-g510

Тъч-скриин за Huawei Ascend G510
Тъч-скриин за Huawei Ascend G510, черен
http://obiavidnes.com/obiava/101769/tych-skriin-za-huawei-ascend-g510

Тъч-скриин за Huawei Ascend G610
Тъч-скриин за Huawei Ascend G610, бял
http://obiavidnes.com/obiava/101768/tych-skriin-za-huawei-ascend-g610

Тъч-скриин за Huawei Ascend G610
Тъч-скриин за Huawei Ascend G610, черен
http://obiavidnes.com/obiava/101767/tych-skriin-za-huawei-ascend-g610

Тъч-скриин за Huawei Ascend Y210
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Тъч-скриин за Huawei Ascend Y210, черен
http://obiavidnes.com/obiava/101766/tych-skriin-za-huawei-ascend-y210

Тъч-скриин за Huawei Ascend Y220
Тъч-скриин за Huawei Ascend Y220, черен
http://obiavidnes.com/obiava/101765/tych-skriin-za-huawei-ascend-y220

Тъч-скриин за Huawei Ascend Y330
Тъч-скриин за Huawei Ascend Y330, черен
http://obiavidnes.com/obiava/101764/tych-skriin-za-huawei-ascend-y330

Тъч-скриин за Huawei Ascend Y500
Тъч-скриин за Huawei Ascend Y500, бял
http://obiavidnes.com/obiava/101763/tych-skriin-za-huawei-ascend-y500

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/101762/30-50-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/101761/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

Тъч-скриин за Huawei Ascend Y500
Тъч-скриин за Huawei Ascend Y500, черен
http://obiavidnes.com/obiava/101760/tych-skriin-za-huawei-ascend-y500

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/101759/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-
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Инкубатори - ниски цени, позвъни и затвори
Инкубатор - автоматично и полуавтоматично въртене на яйцата (подарък сгъваема касетка за малки пиленца)40/60/80
яйца 145/175/245 лв, терморегулатор аналогов или с PIC контролер (0,1 градуса С)и дисплей. Вижте клипчетата в нашия
сайт показващи работата на инкубаторите ни, a не обяснения по телефона (Често откровени лъжи)
https://www.youtube.com/watch?v=trISQfvwzS4
https://www.youtube.com/watch?v=UL2QbDodaUY&feature=youtu.be
Http://inkubatorbg.tk
http://obiavidnes.com/obiava/101758/inkubatori---niski-ceni-pozvyni-i-zatvori

Тъч-скриин за Huawei Ascend Y511
Тъч-скриин за Huawei Ascend Y511, бял
http://obiavidnes.com/obiava/101757/tych-skriin-za-huawei-ascend-y511

Тъч-скриин за Huawei Ascend Y511
Тъч-скриин за Huawei Ascend Y511, черен
http://obiavidnes.com/obiava/101756/tych-skriin-za-huawei-ascend-y511

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 !
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 !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка ... ! Един пример за
измамник , който предлага "съдействие", копира съдържанието на наши обяви и последно се представя под името на
несъществуваща "правна кантора" - PRETOR GROUP Ltd. но ако копирате тел. номер , който оставя за контакти 0892918797 - и го поставите в ГУГЪЛ ще се запознаете с още няколко самоличности ...
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/101755/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi---eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojd

Изкупуване и Прехвърляне на Фирми - ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения + Освобождаваме
от Солидарната Отговорност за 1 Час ......
ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ .......
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, АД, ЕАД !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от
процедурата по прехвърлянето на фирмата !
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 !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка ... ! Един пример за
измамник , който предлага "съдействие", копира съдържанието на наши обяви и последно се представя под името на
несъществуваща "правна кантора" - PRETOR GROUP Ltd. но ако копирате тел. номер , който оставя за контакти 0892918797 - и го поставите в ГУГЪЛ ще се запознаете с още няколко самоличности ...
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/101754/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi---eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojd

ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ФИРМИ - АД, ЕАД, ООД, ЕООД със ЗАДЪЛЖЕНИЯ +
Освобождаваме от Солидарната Отговорност за 1 Час ......
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ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ .......
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, АД, ЕАД !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от
процедурата по прехвърлянето на фирмата !
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 !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка ... ! Един пример за
измамник , който предлага "съдействие", копира съдържанието на наши обяви и последно се представя под името на
несъществуваща "правна кантора" - PRETOR GROUP Ltd. но ако копирате тел. номер , който оставя за контакти 0892918797 - и го поставите в ГУГЪЛ ще се запознаете с още няколко самоличности ...
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/101753/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-

Купуваме Фирми : ООД, ЕООД, 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 !
ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
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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 !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка ... ! Един пример за
измамник , който предлага "съдействие", копира съдържанието на наши обяви и последно се представя под името на
несъществуваща "правна кантора" - PRETOR GROUP Ltd. но ако копирате тел. номер , който оставя за контакти 0892918797 - и го поставите в ГУГЪЛ ще се запознаете с още няколко самоличности ...
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/101752/kupuvame-firmi--ood-eood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarnat

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 !
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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ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка ... ! Един пример за
измамник , който предлага "съдействие", копира съдържанието на наши обяви и последно се представя под името на
несъществуваща "правна кантора" - PRETOR GROUP Ltd. но ако копирате тел. номер , който оставя за контакти 0892918797 - и го поставите в ГУГЪЛ ще се запознаете с още няколко самоличности ...
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/101751/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 !
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 !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка ... ! Един пример за
измамник , който предлага "съдействие", копира съдържанието на наши обяви и последно се представя под името на
несъществуваща "правна кантора" - PRETOR GROUP Ltd. но ако копирате тел. номер , който оставя за контакти 0892918797 - и го поставите в ГУГЪЛ ще се запознаете с още няколко самоличности ...
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/101750/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 !
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 !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка ... ! Един пример за
измамник , който предлага "съдействие", копира съдържанието на наши обяви и последно се представя под името на
несъществуваща "правна кантора" - PRETOR GROUP Ltd. но ако копирате тел. номер , който оставя за контакти 0892918797 - и го поставите в ГУГЪЛ ще се запознаете с още няколко самоличности ...
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/101749/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-

Тъч-скриин за Huawei Ascend Y600
Тъч-скриин за Huawei Ascend Y600, бял
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http://obiavidnes.com/obiava/101748/tych-skriin-za-huawei-ascend-y600

Тъч-скриин за Huawei Ascend Y600
Тъч-скриин за Huawei Ascend Y600, черен
http://obiavidnes.com/obiava/101747/tych-skriin-za-huawei-ascend-y600

Тъч-скриин за Huawei Ascend Y610
Тъч-скриин за Huawei Ascend Y610, бял
http://obiavidnes.com/obiava/101746/tych-skriin-za-huawei-ascend-y610

Купуваме Активи на Фирми без запор,Фирми със задължения и юридически проблеми.
Pretor Group Ltd. Купуваме Фирми АД ЕАД ООД ЕООД с Активи и Пасиви-със задължения,пред фалит или
несъстоятелност.
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 финансова, 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://obiavidnes.com/obiava/101745/kupuvame-aktivi-na-firmi-bez-zaporfirmi-sys--zadyljeniya-i-yuridicheski-problemi

Pretor Group Ltd. Купуваме Активи на Фирми без запор,Фирми със задължения и юридически
проблеми.
Pretor Group Ltd. Купуваме Фирми АД ЕАД ООД ЕООД с Активи и Пасиви-със задължения,пред фалит или
несъстоятелност.
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 финансова, 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.
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Pretor Group Ltd.
За контакти тел.0892918797
http://obiavidnes.com/obiava/101744/pretor-group-ltd-kupuvame-aktivi-na-firmi-bez-zaporfirmi-sys--zadyljeniya-i-yuri

Купуваме Активи на Фирми без запор,Фирми със задължения и юридически проблеми.
Pretor Group Ltd. Купуваме Фирми АД ЕАД ООД ЕООД с Активи и Пасиви-със задължения,пред фалит или
несъстоятелност.
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 финансова, 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://obiavidnes.com/obiava/101743/kupuvame-aktivi-na-firmi-bez-zaporfirmi-sys--zadyljeniya-i-yuridicheski-problemi

Pretor Group Ltd. Купуваме Активи на Фирми без запор,Фирми със задължения и юридически
проблеми.
Pretor Group Ltd. Купуваме Фирми АД ЕАД ООД ЕООД с Активи и Пасиви-със задължения,пред фалит или
несъстоятелност.
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 финансова, 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://obiavidnes.com/obiava/101742/pretor-group-ltd-kupuvame-aktivi-na-firmi-bez-zaporfirmi-sys--zadyljeniya-i-yuri
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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/101741/30-50-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/101740/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/101739/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Тъч-скриин за Huawei Ascend Y610
Тъч-скриин за Huawei Ascend Y610, черен
http://obiavidnes.com/obiava/101738/tych-skriin-za-huawei-ascend-y610

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 !
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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/101737/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 !
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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/101736/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/101735/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-

Тъч-скриин за Samsung Galaxy Core 2
Тъч-скриин за Samsung Galaxy Core 2
http://obiavidnes.com/obiava/101734/tych-skriin-za-samsung-galaxy-core-2-
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Тъч-скриин за Samsung i8260/i8262 Galaxy Core
Тъч-скриин за Samsung i8260/i8262 Galaxy Core
http://obiavidnes.com/obiava/101733/tych-skriin-za-samsung-i8260i8262-galaxy-core

TP-Link TL-R470T+
TP-Link TL-R470T+, Multi-WAN Рутер
http://obiavidnes.com/obiava/101732/tp-link-tl-r470t

Слушалки Hama HK-1104
Слушалки Hama HK-1104, тип "тапи", черни
http://obiavidnes.com/obiava/101731/slushalki-hama-hk-1104

Слушалки Hama HK-3032
Слушалки Hama HK-3032, черни
http://obiavidnes.com/obiava/101730/slushalki-hama-hk-3032

Слушалки Hama HS-101
Слушалки Hama HS-101, микрофон, зелени
http://obiavidnes.com/obiava/101729/slushalki-hama-hs-101

Слушалки Hama HS-250
Слушалки Hama HS-250, микрофон, черно/бели
http://obiavidnes.com/obiava/101728/slushalki-hama-hs-250
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