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Инкубатори - ниски цени, позвъни и затвори
Инкубатори - автоматично и полуавтоматично въртене на яйцата 40 яйца - 145 лв. 60 яйца - 175 лв. 40 яйца - 145 лв. 80
яйца - 245 лв. 100 яйца - 280 лв. 200 яйца - 360 лв.Tерморегулатор 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=4UEOAA4Isvo
http://inkubatorbg.tk
http://obiavidnes.com/obiava/103886/inkubatori----niski-ceni-pozvyni-i-zatvori

Транспортни услуги и хамали за София и страната
Хамали Грийн ЕООД
Транспортни услуги от 1 до 20 тона
Разполагаме с бусове за центъра
Предлагаме камиони с палетна количка и борд
Курсове за цяла България
Хамалски услуги по желание на клиента
Безплатен оглед
http://obiavidnes.com/obiava/91643/transportni-uslugi-i-hamali-za-sofiya-i-stranata

HTC Desire 626G (син)
HTC Desire 626G (син), поддържа 2 sim карти, 5" (12.7 cm), осем-ядрен 1.7GHz, 1GB RAM, 8GB Flash памет (+microSD
слот), 13.0 & 5.0 Mpix camera, Android, 137g
http://obiavidnes.com/obiava/103188/htc-desire-626g-sin

HTC One M9 (сребрист)
HTC One M9 (сребрист), 5" (12.7 cm), осем-ядрен (четири-ядрен Cortex-A53 1.5GHz & четири-ядрен Cortex-A57 2GHz), 3GB
RAM, 32GB Flash памет (+microSD слот), 20.7 & 4.0 Mpix camera, Android, 157g
http://obiavidnes.com/obiava/103978/htc-one-m9-srebrist

Електровъдица електронна въдица Samus - 725 sonar,Skat-1
Продавам елетровъдици, обхват - 6м, регулируема честота, напрежение-600в, захранване акумулатор,12волта,
12амперчаса или акумулатор от автомобил, защита от прегряване, за реки и малки водоеми, НЕ УБИВА РИБАТА, А Я
ЗАШЕМЕТЯВА за момент цена-200лв,мощна елекровъдица с обхват над 15м,напрежение1200в,за язовири и по големи
водоеми-400лв,мощна елекровъдица с обхват над 20м,напрежение над 1000в,пиково,за язовири и по големи водоеми
зададени честоти за няколко вида риба,микропроцесорен контрол ,500 свободни честоти ,от 22 до 250 херца за
програмиране от оператора,микропроцесорно управление,дигитален дисплей,подходящ и за сом,защита от
прегряване,възможност за регулиране на мощноста цена-600лв,samus-725ms-700.лв,гаранция 1 година,доставка с еконт
експрес, поръчка на-0876494432,видео-https://www.youtube.com/watch?v=wNj_i2O0h3o за частни водоеми,бракониерството
се преследва от закона
http://obiavidnes.com/obiava/103977/elektrovydica-elektronna-vydica-samus---725-sonarskat-1

Електровъдица електронна въдица Samus - 725 sonar,Skat-1
Продавам елетровъдици, обхват - 6м, регулируема честота, напрежение-600в, захранване акумулатор,12волта,
12амперчаса или акумулатор от автомобил, защита от прегряване, за реки и малки водоеми, НЕ УБИВА РИБАТА, А Я
ЗАШЕМЕТЯВА за момент цена-200лв,мощна елекровъдица с обхват над 15м,напрежение1200в,за язовири и по големи
водоеми-400лв,мощна елекровъдица с обхват над 20м,напрежение над 1000в,пиково,за язовири и по големи водоеми
зададени честоти за няколко вида риба,микропроцесорен контрол ,500 свободни честоти ,от 22 до 250 херца за
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програмиране от оператора,микропроцесорно управление,дигитален дисплей,подходящ и за сом,защита от
прегряване,възможност за регулиране на мощноста цена-600лв,samus-725ms-700.лв,гаранция 1 година,доставка с еконт
експрес, поръчка на-0876494432,видео-https://www.youtube.com/watch?v=wNj_i2O0h3o за частни водоеми,бракониерството
се преследва от закона
http://obiavidnes.com/obiava/103976/elektrovydica-elektronna-vydica-samus---725-sonarskat-1

LG G4c (H525N) (черен)
LG G4c (H525N) (черен), черен, 5" (12.7 cm) екран, четири-ядрен Qualcomm MSM8916 1.2 GHz, 1GB RAM, 8GB Flash памет
(+microSD слот), 8.0 & 5.0 Mpix camera, Android, 136g
http://obiavidnes.com/obiava/103164/lg-g4c-h525n-cheren

GF GTX 980 Ti
GF GTX 980 Ti, 6GB, MSI, PCI-E 3.0, GDDR5, 384bit, DisplayPort, HDMI, DVI
http://obiavidnes.com/obiava/103975/gf-gtx-980-ti

Сексуални стимуланти за мъже и жени на СУПЕР ЦЕНИ
Секс стимуланти са специално разработени за мъже, разбира се има и за жени секс стимуланти. Мъжете, които искат
да имат здрава и качествена ерекция могат да използват качествени секс стимуланти от нас, освен това всички секс
стимуланти имат много положителни качества освен добра ерекция. Ние гарантираме за качеството и най-добра цена
на всички секс стимуланти. Други качества на секс стимулантите са :елиминира импотентност и еректилна
дисфункция, предизвиква мощна и пълноценна ерекция 30 до 40 минути след прием, действието продължава до 48 часа,
премахва ефекта на преждевременна еякулация ( бързо изпразване ), уголемява пениса, като го разширява кръвоностните
съдове в него, действат бързо и безотказно, повишава либидото и възвръща самочуствието на мъжа, увеличава
драстично сексуалните възможности, увеличава енергията и издръжливостта, увеличава значително удоволствието от
секса, както и самия оргазъм. Едни от най-често използваните секс стимуланти или да кажем най известните са Levitra,
Cialis, Black Ant ( черна мравка ), Kamagra, Max Man, Viagra, Super p-force и други които може да разгледате в
www.erekciq.com Знаете,че в днешно време ежедневието ни е и зпълнено със стрес и напрежение, което се отразява на
мъжкото либиото. Всеки мъж е имал неприятни моменти, поради стрес, натоварен от работа, притеснение,
напрежение и какво ли още не, но не се притеснявайте, това вече няма как да ви се случи. В www.erekciq.com ще намерите
голям избор от различни, качествени изпробвани секс стимуланти за мъже и жени.
http://obiavidnes.com/obiava/103974/seksualni-stimulanti-za-myje-i-jeni-na-super-ceni

Виагра 007 - 10 таблетки - секс стимуланти за мъже
Искате ли да получите качествена и твърда ерекция, искате ли да сте като лъв в леглото и да задоволите всяка
жена.Отговора е секс стимулант VIAGRA AGENT 007 Получавате:Качествена ерекция, Няма да се изпразвате
преждевременно, Ще може да повторите и потретите, Ще изпитвате по голямо удоволствие в секса VIAGRA 007
(ВИАГРА 007) GENERIC VIAGRA /ГЕНЕРИК НА ВИАГРА/ е последна субстанция на ВИАГРА / VIAGRA 007 и е с може би
най-ефективното въздействие за мъжката ерекция достъпно днес.Този секс стимулант въздейства на мъжката
ерекция, като внася повече кръв и азот в пениса, а следствие на това той става много по голям и твърд от
обикновено.Освен това VIAGRA 007 предотвратявапреждевременната еякулация (преждевременно изпразване).Това е
един от най-добрите продукти за качествена ерекция.Милиони мъже по света използват вълшебното sex хапче Viagra
007 Промоция за 10 таблетки на 38 лв.
http://obiavidnes.com/obiava/103973/viagra-007---10-tabletki---seks-stimulanti-za-myje

Циалис - секс стимулант 10 таблетки по 20 мг
Cialis / Циалис е един от качествените секс хапчета за без странични ефекти.CIALIS ще задоволите и най-изискания
парньор в леглото.Cialis ви дава мощ, сила и здрава ерекция.Cialis е продукт номер едно в света, предпочитан от милиони
мъже по света. Cialis предотвратява преждевременната еякулация и прави пениса голям, твърд и готов за
действие.Cialis / Циалис – 1 хапче циалис се взима 30 до 50 мин. преди секс с чаша вода.Действие: Cialis трае до 36 часа
без да са забелязани странични ефекти,защото действа само със сексуална стимулация. Ако имате прекалена и
продължителна ерекция изпийте 1-2 чаши студена вода и ерекцията ще спадне.Препоръчителна доза 1хапче на ден за
дълготраен ефект. Не взимайте повече от 1 капсула на 24ч. Как действа Cialis Ерекцията обикновено се контролира от
баланса на две телесни вещества. Първото допринася за ерекцията, второто премахва ерекцията. Ако двете вещества не
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се балансират, вие може да не получите ерекция. Cialis действа като намалява ефекта на второто вещество (наречено
PDE-5). Cialis позволява ерекцията да продължи достатъчно дълго време за извършване на успешен полов акт. Приема се
около 40 до 50 минути преди полов акт и Cialis действа само когато има сексуално стимулиране Промоция Промоция за
10 таблетки по 20mg на 38 лв
http://obiavidnes.com/obiava/103972/cialis---seks-stimulant-10-tabletki-po-20-mg

Камагра ГЕЛ - сексуални стимуланти за мъже
Kamagra Oral Jelly е сексуален стимулант с различни и приятни вкусове, които се гълтат (ядът), преди полов акт.
Уникалните им съставки са напълно натурални и добре познати.Kamagra Oral Jelly (Камагра) e сексуален стимулант за
увеличаване на ерекцията и удоволствието от сексуалния акт. Този продукт е произведен за мъже, които искат да
подобрят сексуалната си мощ. Камагра гелче е точно този сексуален продукт, който действа много благоприятно върху
ерекцията и преждевременната еякулация. Възбудата с Kamagra гел е по-добра, усеща се по голямо удоволствие от
половия акт. Кръвта в пениса се увеличава от обикновенна ерекция без Камагра и пениса изглежа по голям и е по-твърд
от обикновено. Kamagra е един от най-използваните продукти, защото действието му е уникално и безопасно, а цената е
нищожна за сметка на удоволствието, което ще изпитате с партньора си.Kamagra (Kamagra) Oral Jelly на Ajanta
Pharma има синергичен ефект.Действа, като блокира отделянето на хормона phosphodiesterase type ( PDE – 5), който
отговаря за еякулацията и продължителността на ерекцията след, което повишава многократно сексуалното усещане.17.90 лв. 4 бр.
http://obiavidnes.com/obiava/103971/kamagra-gel---seksualni-stimulanti-za-myje

Виагра за мъже 24 лв.
Виагра (Viagra) е много добре познат сексуален стимулант. Когато се заговори за Viagra, винаги се вижда усмивка на
лицето. Това е може би един от най-известните секс хапчета, добре познати на пазара и използвани от хиляди мъже за
повдигане на сексуалното либидо (мощ), подобряване на ерекцията, задържане на преждевременна еякулация и подобрено
усещане при възбуда - 24 лв.4 бр.
http://obiavidnes.com/obiava/103970/viagra-za-myje-24-lv

Левитра - секс стимулант за мъже
Левитра (Bayer) се приема при мъже, които трудно получават ерекция (не им става).При хора, които са изморени
физически и психически и немогат да осъществят нормален полов акт, като състояния на стрес, умора, отпадналост.
Ефекта на Levitra (Vardenafil) се постига след физическо въздействие. Начин на прием: 1 таблетка от 30 до 60 мин преди
полов акт - 19.90 лв. 4 таблетки
http://obiavidnes.com/obiava/103969/levitra---seks-stimulant-za-myje

Циалис - секс стимулант 4таблетки- Секс стимулант
Cialis е секс стимулант, който доказано действа на мъжкото либидо, мъжката ерекция. Действието на Циалис започва
30-40 минути от от приемането му. Cialis (Jilly Icos) е продукт, който стимулира сексуалната мощ. Съставката, която
действа в Циалис е Tadalafil (Таданафил). Таданафил действа, като стимулира кръвоностните съдове на пениса, които в
последствие се разширяват и по този начин пениса се изпълва с кръв, което води да изглежда по-голям от обикновено и
ерекцията е по-здрав и силна, съпроводена с голяма сексуална мощ.Tadanafil (Таданафил) е доказано ефективен за борба с
импотентността или други проблеми с ерекцията.Cialis е продукт, който :- Циалис подобрява сексуалното
усещане- Cialis повишава сексуалната мощ- Tadanafil действа за по-дълга и по- качествена ерекция- Таданафил се
приема през устата (орално) около 40-50 мин преди сексуален акт - Cialis (Tadanafil) съдържа 20 мг. активна съставка в
таблетка Tadalafil (Tadanafil) - Циалис (Tadalafil) е за хора, които искат да се докажат и да почувстват по-добро
изживяване с парньора си Странични ефекти не се наблюдават. В редки случаи зачервяване или леко
гловоболие.Препоръчително е да не се приема алкохол или много мазни храни, защото забавят действието на Cialis Cialis
(Jilly Icos) се предлага без рецепта Циалис е клинично тестван и безопасен за вашата сексуална мощ Tedanafil не се
приема повече от една таблетка за 24 часа. 19 лв. 4 броя
http://obiavidnes.com/obiava/103968/cialis---seks-stimulant-4tabletki--seks-stimulant

Виагра- секс стимуланти за мъже
Виагра (Viagra) е много добре познат сексуален стимулант. Когато се заговори за Viagra, винаги се вижда усмивка на
лицето. Това е може би един от най-известните секс хапчета, добре познати на пазара и използвани от хиляди мъже за
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повдигане на сексуалното либидо (мощ), подобряване на ерекцията, задържане на преждевременна еякулация и подобрено
усещане при възбуда.Какво представлява точно VIAGRA на PFIZER ?Това са сини таблетки с активно вещество Sildenafil.
Всяка таблетка съдържа 100 мг от Силденафил. Основните и характерни функции на синьото хапче Виагра са да
подпомогнат да разширят кръвоносните съдове на пениса, като навлезе повече кръв в него. Това води до качествена и
здрава ерекция.Sildenafil e сексуалния медикамент използван за мъжката полова мощ. Ефекта се получава при физическо
действие по-време на полов акт.При прием на Viagra, трябва внимателно да се спазват препоръките описани в
листовката. Ако приемате други лекарства или имате здравословни проблеми се консултирайте с вашия лекар.Да не се
превишава препоръчителния прием на VIAGRA (Phizer), която е една таблетка с малко вода около 60 мин. Преди полов
акт. Съхранява се далеч от деца на тъмно място. - 35лв. - 10 бр.
http://obiavidnes.com/obiava/103967/viagra--seks-stimulanti-za-myje

Секс стимуланти за мъже - Черна мравка
Черната мравка (Black Ant) при затруднена ерекция,искаш здрава, твърда и дълга ерекция,подобрява многократно
сексуалната активност,работи много успешно при подобряване на либидото,много силен ефект на афродизиак, черна
мравка подобрява сексуалната мощ, подобрява секс изпълнението, много здрава и качествена ерекция, изключително
силен секс стимулант, без странични ефекти, без рецепта, клинично тестван и безопасен продукт, черна мравка / black
ant е секс стимулант номер едно. Черна мравка (Black Ant) е мощен сексуален стимулант, който се използва и при слаба
ерекция, сексуално разтройство, малък пенис. Дозировка:По една таблетка 30 до 40 минути преди сексуален акт.Да се
пази от деца на тъмно и сухо място. 28 лева – 6 таблетки
http://obiavidnes.com/obiava/103966/seks-stimulanti-za-myje---cherna-mravka

Секс стимуланти - испанска муха за мъже
Испанска муха - възбуждащ афродизияк за повишаване на либидото! Независимо дали се намирате под влиянието на
стрес, загубили сте желанието си за секс или просто се нуждаете от малко разнообразие, ще Ви помогне да разпалите
страстта между Вас и Вашият партньор! Съдържа екстракти от най-известните природни афродизиаци – Испанска
муха (Кантарис), Йохимбин и Муира Пуама! Издържали изпитанията на времето, те са се превърнали в иконични билки
не само за племената,които са ги открили, но и за голяма част от хората в нашето близко и далечно минало. С помощта
на тези възбуждащи капки Вие и Вашата половинка ще изпитате необуздано желание за секс и бурна страст! След
необходимата лабораторна обработка възбуждащата Испанска муха е напълно годна за консумация от хора! Едно
съвсем малко количество, разредено във вода или друга напитка е достатъчно, за да повиши либидото и настроението.
При правилна употреба - напълно безвредни - 10 лева - 1 бро
http://obiavidnes.com/obiava/103965/seks-stimulanti---ispanska-muha-za-myje

Секс стимуланти - Макс мен - ерекция
MAxMan е билково базирана формула, която е разработена с цел предотвратяване и премахване на импотентността.
MAxMan формулата може да започне да работи в рамките на 20 минути. Въпреки че тази формула е ясно фокусирана
върху мъжката ерекцията, тя съдържа и екстракти, които помагат за да се увеличи либидото, издръжливостта и
желанието за секс. Въздейства положително при мъже, които страдат от преждевременна еякулация.
Предимства на MaxMan:100% билкова формула.Ефекта се усеща още след 20 минута.Здрава и продължителна
ерекцияРегулира преждивремената еякулация 42 лева – 10 таблетки в опаковка.
http://obiavidnes.com/obiava/103964/seks-stimulanti---maks-men---erekciya

Секс стимуланти - билкова виагра
Билкова виагра -Vegetal VIAGRA – билкова виагра, растителна виагра 6 броя капсули в опаковка по 120 мг. Специално
разработена от няколко вида билки. Напълно безвредна и няма странични ефекти като повишаване на кръвното налягане,
главозамайване. Действа за нормална и качествена ерекция, преждевременна еякулация, повишава сексуалното
удоволствие и желание, подобрява успехите с партньора. Носи по голяма наслада от половия акт, повдигане на
сексуалното либидо (мощ), подобряване на ерекцията, задържане на преждевременна еякулация и подобрено усещане при
възбуда. Приема се по една капсула 20-30 мин преди сексуален акт.Viagra Vegetal дори може да смесва с алкохол, но не е
препорачитено тъй, като може да намали ефекта в някои случаи. 29.90 за 6 броя.
http://obiavidnes.com/obiava/103963/seks-stimulanti---bilkova-viagra

Камагра за ерекция 17.90лв.
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Камагра e официалният заместител по съдържание и действие на Виагра. Той спомага за по-здрава и дълга ерекция и е
отлично средство за борба с проблемите с ерекцията като разширява кръвоносните съдове на пениса и по този начин
увеличава притока на кръв към него. Не е афродизиак, нито хормон. Kamagra е във вид на гелчета с различен вкус и
работи при всички мъже без изключение, независимо от това дали еректилната дисфункция е в лека или остра форма.
Камагра Гел работи по един и същи начин независимо от вкуса (ягода, банан,праскова или др.), който сте
избрали.Принципът на действие е следният: Два хормона се произвеждат в мъжкото тяло по време на сексуална
възбуда: Cyclic GMP, който кара мускула в артериалната стена на пениса да повиши нивото на кръвта и
Phosphodiesterase type5 (PDE-5), който намалява ерекцията. Камагра Гел съдържа активната съставка Силденафил
(Sildenafil citrate). Силденафилът възпрепятства PDE-5. Докато е активна, Камаграта задържа отделянето на хормона
PDE-5, което позволява на пениса да е в ерекция по-дълго време. Това се случва при наличие на сексуална възбуда. Това
свойство на медикамента е открито случайно в изследванията на силденафил като средство за терапия на високо кръвно
и Angina Pectoris (гръдна жаба). Освен като средство за повишаване на потентността, Sildenafil е разрешен за употреба
от 2006г. за терапия на идиопатична пулмонално-артериална хипертония (търговско име Revatio). 17.90 лв – 7 броя.
http://obiavidnes.com/obiava/103962/kamagra-za-erekciya-1790lv

Секс стимуланти за ЖЕНИ
ЧЕРВЕНА ЧЕРЕША Aмпулите за орален прием Red Cherry (Червена череша) са най-съвременното средство за сексуална
стимулация при жени. Продуктът е развит на базата на най-новите научни изследвания в областта от немски учен,
лекар, и са гарантирано изключително ефикасни.Действие: Дамите усещат желание за секс 5 мин. след приема им, тъй
като се увеличава притока на кръв към гениталиите и чувствителността във вагиналната област. Това от своя страна
води до повишаване степента на удоволствие по време на половия акт и сексуална стимулация. Ред Чери елиминира
т.нар. сексуална “студенина” и симптомите на “суха вагина”. По време на секс предизвиква дори интензивност, стигаща
до бурна страст. Многократно увеличава чувствителността на интимните зони и гърдите, отделянето на течности и
сексуалната възбуда, което води до неконтролируемо желание и много силни и множествени оргазми при жената.Прием:
Ампулите са създадени, за да осигурят сексуална задоволеност на жени, търсещи максимално удоволствие. Удължават и
усилват оргазмите. Ако искате да да си върнете удоволствието от секса и да изпитате разтърсващ оргазъм и то не
един, използвайте този магичен продукт и всичко ще бъде добре, дори повече от добре. Продуктът се предлага в
елегантна кутия, съдържаща 5 броя ампули по 5 мг. с вкус на череша. Препоръчва се, неспосредствено преди половия акт
ампулата да бъде разтворена в 100мл. течност - плодов сок, вода или напитка по Ваш избор. Ефектът настъпва почти
незабавно. Цена 35 лв. - 5 опаковки
http://obiavidnes.com/obiava/103961/seks-stimulanti-za-jeni

Слаби и здрави с Гарсиния Камбоджа
Garcinia Cambogia е един уникален продукт, който е известен по целия свят със своето действие за отслабване и
подобряване на общото състояние на организма.Гарциния Камбоджа е уникален продукт с който за месец ще свалите до
12 килограма без диети или тренировки.Тази билка е много популярна и редуцира теглото много бързо, видими резултати
се наблюдават още на първата седмица от приема и. Гарциния Камбоджа започва да гори мазнините веднага след първия
прием, помага на тялото ви да гори излишните мазнини и ги превръща в енергия за тялото ви, вместо да ги складира
превръща в мастни депа (мазнини)Гарциния Камбодажа / Garcinia Cambogia намалява телесните мазнини и
предотваратява формирането на нови,мазнини, като регулира и засилва мастния метаболизъ, което води до много бързо
и видимо сваляне на проблемните зони, като паласки, корем, крака и седалищни части. Този природен продукт действа на
всеки един човек и ние сме сигурни, че ще отслабнете. Прием: по една капсула сутрин на гладно с една чаша хладка
вода.Цената за една опаковка е 39лв. + БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА до вашият дом или офис на еконт.
http://obiavidnes.com/obiava/103960/slabi-i-zdravi-s-garsiniya-kambodja

Отслабвай с Малинови кетони
МАЛИНОВИ КЕТОНИ за бързо отслабване без диета или упражнения са напълно натурални полифенолни химични
съединения.Малиновите кетони са напълно безвредни и безопасни.Rasberry Ketones помагат за да отслабнете, като
регулира и стимулират секрецията на адипонектина – това е естествен белтъчен хормон, който регулира
разграждането на мазнините, като засилва метаболизма, намалява значително апетита и превръща новоприетите
калории в енергия за тялото, а не в натрупване на мазнини (уголемяване на мастните депа).С малинови кетони само за
месец се очаква да свалите от 6 до 12 килограма и то напълно натурално и естествено.Ефекта идва още напървата
седмица от приема им.Ние сме основни вносители на тези билкови хапчета за отслабване и гарантираме, че всеки
изпробвал малинови кетони ще има резултат.Този билков продукт е уникален по своето действие и ефект за отслабване.
Цената за една опаковка е 34,98лв. + БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА до вашият дом или офис на еконт Промоция при покупка
на 2 опаковки -62.96 лв. При покупка на 3 опаковки - 90.25лв.http://www.otslabvai.com 0877791414
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http://obiavidnes.com/obiava/103959/otslabvay-s-malinovi-ketoni

Магическо ЗЕЛЕНО КАФЕ за отслабвеане
Хапчетата за отслабване ЗЕЛЕНО КАФЕ са един от най-ефикасните билкови екстракти за отслабване.Нашето зелено
кафе известно по целия свят със своето действие да намаля значително апетита и да забързва мастни метаболизъм в
следствие на което само за месец се отслабва от 6 до 10 килограма и то напълно натурално и гарантирано.Green Coffe е
много популярно в USA, защото действа на всеки без странични ефекти.Затлъстяването в Съединените щати е над 78
%, което води до много заболявания за това учени и изследователи откриха най-добрия, ефикасен и безопасен начин да
отслабнете без диети и тренировки.Green Coffe e продукта с който ще отслабнете много бързо, но контролирано, много
лесно и трайно.Какво ни предлага капсулите от Зелено Кафе / Green Coffe:Green Coffe спира апетита;Засилва мастния
метаболизъм, следователно зелено кафе топи мазнините;Много бързо и ефективно намаля теглото;Зелено кафе е мощен
антиоксидант;Зеленото кафе намаля лошия холестерол и кръвната захар;Green coffe ободрява, стимулира и
тонизира;Този билков екстракт стимулира мозуъчната дейснот;Зелено кафе доказано ограничава процесите на
стареене;Доказано ефикасен;Съдържание на Зелено кафе / Green cofe: В една опаковка се съдържат 30 броя капсули за
30 дни.Прием: по една капсула сутрин на гладно с една чаша хладка вода.Цената за една опаковка е 40 лв. + БЕЗПЛАТНА
ДОСТАВКА до вашият дом или офис на еконт.
http://obiavidnes.com/obiava/103958/magichesko-zeleno-kafe--za-otslabveane

Липозен - американският хит за отслабване
LIPOZENE е най-мощното средство за отслабване в света.Произведен в САЩ този натурален билков продукт е
използван от над 20 милиона хора по света за сваляне на излишните килограми.С този продукт за отслабване LIPOZENE
вие ще свалите от 6 до 12 килограма за 30 дни и то напълно натурално и безопасно.Спрете да си задавате въпроса как да
отслабна? Отговора е един и това са хапчетата за отслабване Lipozene / Липозене.Тези капсули за отслабване са номер
едно в USA и са доказали ефекта си върху всеки човек, който иска да отслабне.Тези хапчета за отслабване са произведени
в Америка за хора, които нямат време да спазват диети или да спортуват и водят застоял живот.Знаем, че
нездравословните храни с които се храним съдържат много калории и мазнини, които се отделят в нашия организъм,
като мастни депа, които с времето се уголемяват и затлъстяването става сериозно, а от там здравословното
състояние се влошава.Клинично е доказано, че с Липозен всеки ще отслабне.Създаден от напълно натурални билкови
екстракти.Този природен продукт действа на всеки един човек и ние сме сигурни, че ще отслабнете. Цената за една
опаковка е 45лв. + БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА до вашият дом или офис на еконт.
http://obiavidnes.com/obiava/103957/lipozen---amerikanskiyat-hit-za-otslabvane

ЧЕХИЯ - РАБОТА В з-д ШКОДА
Работа в з-д ШКОДА за мъже и жени до 50 год.Работата не е сезонна а постоянна и търсим сериозни и отговорни хора.
Не е задължително владеенето на език. Получавате 100% гаранция за сигурност и коректност от наша страна.
Заплащане 80 CZK/час - 960 EUR/месец , квартира, трудов договор, осигуровки по чешкото законодателство, които са
валидни за България.
Изисквания:
Възраст до 50 год.
Умения и желание за работа в екип
Отговорност, ескпедитивност и отговорно отношение към работата
Готовност за работа в динамична среда
Вашите задължения ще са:
Окомплектоване и стиковане на артикули
Организация и подреждане на складовото пространство
Приемане и изпращане на стоките в и от склада
Следите и отговаряте за изрядния външен вид на приеманата или изпращаната стока
Изпълнение на други задължения, свързани с длъжността
Ние ви предлагаме:
Добро възнаграждение, 80 CZK/час –ЧИСТО – 960 EUR/месец
Работа на трудов договор
Осигуряване според изискванията на чешкото законодателство
Квартира
Всяка седмица аванс от 1500 CZK ( 60 EUR ) до заплата.
Тел: 0877 25 41 39 , 0893 27 21 83 , 00420 777 073 926

Страница 6/103

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

26.07.2015

http://obiavidnes.com/obiava/103956/chehiya---rabota-v-z-d-shkoda

Отслабни с Лида Дайдахуа СЕГА !!!
Чувствай се по-добре, изглеждай по-добре и никога вече не се тревожи за проблема с килограмите! С билковите капсули
за отслабване оригинална Lida DaiDaihua може да свалите 10, 12 и дори повече килограма за 1 месец. Оригиналната
формула за бързо остлабване на Лида е създадена от китайски билки, които се произвеждат чрез модерна технология
със чисти натурални билки растящи само в провинция Юнан. Тези билки притежават магически ефект познат на хората
там от хиляди години.Продуктът е идеален за сваляне на бричове, паласки и други неприятни мастни депа без спазване на
диета и на достъпна цена. Отслабване с Оригинална Лида Дайдайхуа На настоящия етап, капсулите Лида се явяват
като едно от най-уникалните средства за бързо ,ефективно и безопасно отслабване,тъй като не съдържат никакви
химични или хормонални съставки, а ефектът се забелязва достатъчно бързо – в рамките на 1 месец и което е
най-важното – след спирането на приема на Лида – няма рецедив към ново напълняване и ЙО-ЙО ефект! Без слабително
действие!
http://obiavidnes.com/obiava/103955/otslabni-s-lida-daydahua-sega-

Мейзитанг з отслабвнае - ПРОМО ЦЕНА
Добавката за отслабване MEIZITANG е специално проектирана хранителна добавка, позволяваща усвояването на почти
100% от вредните мазнини, попадащи в тялото ни по време на хранене. Това предотвратява натрупването на мазнини и
спомага за светкавичното смъкване на нежелани килограми. Добавката за отслабване MEIZITANG е изключително силен
антиоксидант и още след първия ден ще почувствате промените, които тя предизвиква в тялото. Добавката за
отслабване MEIZITANG е подходяща за хора, предразположени към натрупване на вода в тялото, защото съставките,
от които е изградена добавката засилват многократно метаболизма. В началото на приема се забелязва повишаване на
уринирането, поради което ви съветваме да консумирате повечко вода. Добавката за отслабване MEIZITANG помагат
не само ефективно и без вреда в борбата с излишните килограми, но и обогатяват организма с необходимите за него
аминокиселини и микроелементи като мед, желязо, фосфор, калций, калий, цинк, селен
http://obiavidnes.com/obiava/103954/meyzitang-z-otslabvnae---promo-cena

ЧЕХИЯ - РАБОТНИЦИ В ЦЕХ ЗА САНДВИЧИ И ТОРТИ
Цех за торти и сандвичи набира мъже и жени до 55 год.
ИЗИСКВА СЕ:
- Изработка на торти и сандвичи;
- Подготовка на продуктите;
- Спазване висока хигиена;
- Наблюдение входен-изходен поток на продукцията;
- Не се изисква език;
- Работа в екип, отговорност, дисциплинираност.
ПРЕДЛАГА СЕ:
- Осигурени над 250 часа работа на месец на сменен режим;
- Официално споразумение за легална работа и регистрация в полицията;
- Осигурена безплатна квартира;
- Социални и здравни осигуровки, след пробния период - един месец;
- 24 000 чешки крони (900 EURO) на месец;
- Месечно заплащане 10-то число;
- Всяка седмица аванс от 50 евро;
- Безплатен превоз до работния обект.
За повече информация може да се обадите от 9:00 до 18:00 на телефон : 0877 25 41 39 , 0893 27 21 83
http://obiavidnes.com/obiava/103953/chehiya---rabotnici-v-ceh-za-sandvichi-i-torti

ЧЕХИЯ - РАБОТА В з-д ШКОДА
Работа в з-д ШКОДА за мъже и жени до 50 год.Работата не е сезонна а постоянна и търсим сериозни и отговорни хора.
Не е задължително владеенето на език. Получавате 100% гаранция за сигурност и коректност от наша страна.
Заплащане 80 CZK/час - 960 EUR/месец , квартира, трудов договор, осигуровки по чешкото законодателство, които са
валидни за България.
Изисквания:
Възраст до 50 год.
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Умения и желание за работа в екип
Отговорност, ескпедитивност и отговорно отношение към работата
Готовност за работа в динамична среда
Вашите задължения ще са:
Окомплектоване и стиковане на артикули
Организация и подреждане на складовото пространство
Приемане и изпращане на стоките в и от склада
Следите и отговаряте за изрядния външен вид на приеманата или изпращаната стока
Изпълнение на други задължения, свързани с длъжността
Ние ви предлагаме:
Добро възнаграждение, 80 CZK/час –ЧИСТО – 960 EUR/месец
Работа на трудов договор
Осигуряване според изискванията на чешкото законодателство
Квартира
Всяка седмица аванс от 1500 CZK ( 60 EUR ) до заплата.
Тел: 0877 25 41 39 , 0893 27 21 83 , 00420 777 073 926
http://obiavidnes.com/obiava/103952/chehiya---rabota-v-z-d-shkoda

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/103951/chehiya---skladovi-rabotnici-i-elektrokaristi-bez-posrednici

Отслабни с Мейзитанг
Чувствай се по-добре, изглеждай по-добре и никога вече не се тревожи за проблема с килограмите! С билковите капсули
за отслабване оригинална Lida DaiDaihua може да свалите 10, 12 и дори повече килограма за 1 месец. Оригиналната
формула за бързо остлабване на Лида е създадена от китайски билки, които се произвеждат чрез модерна технология
със чисти натурални билки растящи само в провинция Юнан. Тези билки притежават магически ефект познат на хората
там от хиляди години.Продуктът е идеален за сваляне на бричове, паласки и други неприятни мастни депа без спазване на
диета и на достъпна цена. Отслабване с Оригинална Лида Дайдайхуа На настоящия етап, капсулите Лида се явяват
като едно от най-уникалните средства за бързо ,ефективно и безопасно отслабване,тъй като не съдържат никакви
химични или хормонални съставки, а ефектът се забелязва достатъчно бързо – в рамките на 1 месец и което е
най-важното – след спирането на приема на Лида – няма рецедив към ново напълняване и ЙО-ЙО ефект! Без слабително
действие!
http://obiavidnes.com/obiava/103950/otslabni-s-meyzitang

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
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- 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/103949/chehiya---stroiteli-i-zavarchici-bez-posrednici

ЧЕХИЯ - НАБИРА РАБОТНИЦИ БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ
Работници за Чехия без посредници в България - мъже , жени , семейства до 55 години :
- Складови работници : пакетиране и сортиране на хранителни и нехранителни продукти .
- Заводи за производство на пластмасови изделия , за перилни и почистващи препарати .
- Селско стопанство и животновъдство .
- Пивоварни заводи : "Козел" , " Гамбринус ", " Старопрамен " , " Крушовице”.
- Цехове за сандвичи и салати , фабрики за парфюми и бисквити , цех за кисело мляко , завод за шоколад .
- Складове на Кауфланд, Билла, Теско, Глобус, Алберт , Лидл .
- Птицекланица , фабрика за пастет .
- Строителство широкоспектърен профил .
- Общи работници в строителството .
- Заварчици на СО2 , аргон , електрод .
- Шлосери .
- Ел. техници .
- Електрокаристи .
Заплата от 700 – 1400 евро , в зависимост от позицията. Трудов договор , социални и здравни осигуровки по чешкото
законодателство поети от работодателя, които се признават и в България. Седмичен аванс от 40 - 60 евро, заплатата
е на следващия месец от 10 - 20 число за предходния . Не се изисква опит и владеенето на език . Осигурена квартира ,
към някои от позициите е безплатна. Работата не е сезонна , а постоянна . Готовност за заминаване – всеки ден .
Телефон за връзка : 0893 27 21 83 , 0877 25 41 39 , 00420 777 073 926
Skype : work.cz1
http://obiavidnes.com/obiava/103948/chehiya---nabira-rabotnici-bez-posrednici

Гел-капсулите Мейзитанг за Отслабване 34лв.
Гел-капсулите Мейзитанг представляват естествено средство за бързо отслабване, чието влияние е насочено към
изгаряне на калориите. Капсулите са произведени от определени видове диворастящи плодове и растения. Гел-капсулите
Мейзитанг помагат не само за намаляване на излишното тегло, но тялото получава всички необходими аминокиселини и
микроелементи като мед, желязо, калций, калий, цинк, селен.Капсулите Мейзитанг не помагат само за редуциране на
излишното тегло, а също и за изчистване на организма от шлаки и токсини. За 36-дневен курс на лечение се губят около
12 кг.!Постигате зашеметяващ резултат без диети и без да се налага да гладувате! Гел капсулите Мейзитанг
освобождават тялото от свободните радикали, ускоряват метаболизма, забавят процеса на стареене. Капсулите
спомагат за възвръщане на еластичността на кожата. Без отпусната кожа!http://www.lidaoriginalna.com 0889191884
http://obiavidnes.com/obiava/103947/gel-kapsulite-meyzitang-za-otslabvane-34lv

Лида Дайдахуа- май-силното хапче за отслабване
Добавката за отслабване Лида Дайдайхуа няма слабително действие, нито предизвиква запек. Тя не уврежда по никакъв
начин чревната лигавица, така, както това се случва при употребата на много от рекламираните препарати на пазара
:потиска активността на ензима на мазнините в стомашно-чревния канал, това кара мазнините от храната да не се
натрупват; изравнява мини циркулацията на тялото и прочиства застоялите токсини; усилва ефективността на
метаболизма на мазнините т.е. разлага го на топлина, въглероден двуокис и вода.; подхранва организма на човека с много
видове аминокиселини и микроелементи; премахва мазнините в областта на корема, талията и там където те се
натрупват; проявява се с бързо постигане на резултата.http://www.lidaoriginalna.com 0889191884
http://obiavidnes.com/obiava/103946/lida-daydahua--may-silnoto-hapche-za-otslabvane

Ерекция - секс хапчета
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ХАРД МЕН Базиращ действието на 10 билки , който гарантират оптимално сексуално представяне. Подложени на
ежедневен стрес , напрежение в работата и дома , десетки мъже страдат (тайно или явно) от проблеми с ерекцията
или еякулацията. След дългогодишни изпитания, специалистите патентоваха хранителна добавка, която безопасно и
ефективно се бори с еректилната дисфункция и преждевременната еякулация. Секс стимулант ХАРД МЕН е страхотен
и мощен продукт за всеки мъж, който иска да чу….ка здраво! НОВИЯ И МНОГО ПО МОЩЕМ Hard man е лицензиран
продукт, преминал успешно изследванията в Министреството на здравеопазването. Опаковката съдържа 15 капсули ,
като се препоръчва прием от 1 път на 24 часа, един час преди полов акт. Редовната билковия секс стимулан тупотреба
на ХАРД МЕН гарантира повишено усещане за размер и твърдост , удължена ерекция , повишено либидо , повишена
чувствителност.Добавката е 100 % натурален продукт, в състава на който са използвани екстракти от билките
епимедиум, трибулус, шизандра, жен шен, гинко билоба , еурокома лонгифолиа. Епимедиум е билка, растяща най-вече в
Азия, а у нас се среща в Странджа и по Черноморието. Стимулира по естествен път производството на тестостерон
от организма. Трибулус оказва стимулиращ ефект върху голям брой хормони в организма, като повишава продукцията на
тестостерон при мъжете .Цена 38лв. - 15 таблетки http://www.erekciq.com/0896378385
http://obiavidnes.com/obiava/103945/erekciya---seks-hapcheta

Hard Men - Секс хапчета за ерекция
ХАРД МЕН.НОВ ПО СИЛЕН И МНОГО ПО МОЩЕН СЕКС СТИМУЛАНТ, НАПЪЛНО НАТУРАЛЕН. ИСКАТЕ ПРОДУКТ,
КОЙТО ДА ДЕЙСТВА КАТО VIAGRA, CIALIS, LEVITRA И МНОГО ДРУГИ, НО ДА Е СЪСТАВЕН ОТ БИЛКИ И ДА Е БЕЗ
СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ, НАПРОТИВ, ДАЖЕ Е МНОГО ПОЛЕЗЕН ЗА МЪЖКОТО ЛИБИДО Е ТОВА Е ХАРД МЕН 600 МГ
НОВ И МНОГО МОЩЕН ПРОДУКТ.Hard man – революция в леглото. Искате нещо, което да промени сексуалния ви
живот, искате да имате много здрава и твърда ерекция, искате да повторите веднага, искате да задържите своята
еякулаци, искате продукт, който да действа мощно, но да няма странични ефекти и да е съставен единствено и само от
билки, искате да е на страхотна цена е това е вашия продукт НОВИЯ МНОГО ПО СИЛЕН HARD MAN 15 таблеки Цена
38лв. - 15 таблетки http://topstimulanti.com/0897735667
http://obiavidnes.com/obiava/103944/hard-men---seks-hapcheta-za-erekciya

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/103943/inkubatori-lyupilni

Монитор 24" (60.96 cm) Lenovo ThinkVision T2454p
Монитор 24" (60.96 cm) Lenovo ThinkVision T2454p, IPS панел, FULL HD LED, 7ms, 1000:1, 300 cd/m2, Display port, HDMI
http://obiavidnes.com/obiava/103942/monitor-24-6096-cm-lenovo-thinkvision-t2454p

Монитор 21.5" (54.61 cm) LG 22MT57D
Монитор 21.5" (54.61 cm) LG 22MT57D, IPS панел, FULL HD LED, 14ms, 5 000 000:1, 250cd/m2, DVB-T/C, HDMI
http://obiavidnes.com/obiava/103941/monitor-215-5461-cm-lg-22mt57d

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

Масажните легла "MagicPRO 2" се предлагат в следните цветове: кремав, бежов, черен, червен, кафяв, розов,червен и
лилав.
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Професионална преносима кушетка за масаж "MagicPRO 2" - здрава, лесна за употреба, изключително комфортна и
удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас!
Кушетката е подходяща както за всички видове масажни и козметични процедури,
така и за иглотерапевтични и татуировъчни сеанси.
Красивата дървена рамка на козметичната кушетка, изработена от твърдата дървесина на германски европейски бук,
осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и предотвратява
възможността
от появата на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MagicPRO :
O Дъжина: 190 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 19 см
O Тегло: 15 кг
Преносимата масажна кушетката " MagicPRO 2" се състои от 2 секции. Дървеният материал, използван за направата
на сгъваемото козметично легло е германски европейски бук.
Масажната кушетка е тапицирана с винил -водоустойчив и устойчив на масажно олио материал на основата на
полимери.
http://obiavidnes.com/obiava/103940/masajna-kushetka-magicpro-2

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

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

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
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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.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/103939/limfopresa---aparat-za-presoterapiya

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
- 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/103938/elektricheska-pila-za-peti-skysuper

Пейнт Ролер – комплект валяци за бързо боядисване
Пейнт Ролер – комплект валяци за бързо боядисване
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Paint Runner Пейнт Ранър – комплект валяци за бързо, лесно и
удобно боядисване,без мръсотия и бъркотия.
Боядисвайте като професионалист за минимално време и усилия!
ПРЕДИМСТВА
-

БЕЗ капене
Без стълба
по-малко разходи
по-малко време
по-малко напрежение

Валяка за боядисване Paint Runner Пейнт Ранър смесва и разпределя боята с прецизността на машина,
равномерно и без усилие от Ваша страна
По време на боядисването няма да капе никаква боя! Боята е в контейнера,
Вие просто го движите напред-назад за гладко и равномерно боядисване.
Перфектни резултати всеки път без мръсотия и суматоха!
Paint Roller Runner може да побере до 1 литър боя и се покрива за 10 минути,
до 17 квадратни метра от стената. Патентованата система плат и разпространение осигурява
равномерно покритие на всички повърхности.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/103937/peynt-roler--komplekt-valyaci-za-byrzo-boyadisvane

Пейнт Зуум Боядисвайте лесно, бързо и качествено
Пейнт Зуум
Боядисвайте лесно, бързо и качествено с оригиналния Пейнт Зум, който ние Ви предлагаме.
Пистолетът е направен от висококачествени, здрави и леки материали и мощен мотор от 650 вата.
Спестете си време и пари с тази нова технология, гарантираща Ви изразходване на по-малко боя и
равномерно боядисване на всички видове повърхности.
”БГ магазин” предлага на своите клиенти най-добрата и атрактивна цена на този уред,
заповядайте при нас!
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/103936/peynt-zuum-boyadisvayte-lesno-byrzo-i-kachestveno

Мрежа против насекоми с магнити за врати,
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
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-двустранно залепващи лепенки
-Цвят черен
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/103935/mreja-protiv-nasekomi-s-magniti-za-vrati

Монитор 23.8" (60.45 cm) LG 24MB37PM
Монитор 23.8" (60.45 cm) LG 24MB37PM, IPS панел, FULL HD LED, 5ms, 5 000 000:1, 250cd/m2, DVI
http://obiavidnes.com/obiava/103934/monitor-238-6045-cm-lg-24mb37pm

Автошкола шофьорски курсове - Валек
Автошкола предлага курсове за шофьори категория "В", опреснителни часове, възстановяване на шофьорски права по чл.
157 /шофьорска книжка/, възстановяване на отнети контролни точки. Автомобил Тойота Корола. Разсрочено плащане,
удобно за обучаемия време, започване веднага, гарантирано коректно отношение. Повече информация за тази автошкола
на http://shofiorskikursove-varna.com
http://obiavidnes.com/obiava/103933/avtoshkola-shofyorski-kursove---valek

Монитор 23.8" (60.45 cm) LG 24MB37PY
Монитор 23.8" (60.45 cm) LG 24MB37PY, IPS панел, FULL HD LED, 5ms, 5 000 000:1, 250cd/m2, DisplayPort, DVI
http://obiavidnes.com/obiava/103932/monitor-238-6045-cm-lg-24mb37py

Монитор 23.8" (60.45 cm) LG 24MT77D
Монитор 23.8" (60.45 cm) LG 24MT77D, IPS панел, FULL HD LED, 14ms, 5 000 000:1, 250cd/m2, DVB-T/C, HDMI
http://obiavidnes.com/obiava/103931/monitor-238-6045-cm-lg-24mt77d

Лаптоп 15.6" (39.62 cm) HP ProBook 450 G2 (K9K15EA)
Лаптоп 15.6" (39.62 cm) HP ProBook 450 G2 (K9K15EA), дву-ядрен Broadwell Intel Core i5-5200U 2.2/2.7GHz, HD LED
Display (HDMI), 8GB, 1TB HDD, 2x USB3.0, Windows 7/8.1 Pro, 2.06kg
http://obiavidnes.com/obiava/103930/laptop-156-3962-cm-hp-probook-450-g2-k9k15ea

Лаптоп 15.6" (39.62 cm) Toshiba Satellite C55-C-141
Лаптоп 15.6" (39.62 cm) Toshiba Satellite C55-C-141, дву-ядрен Intel® Core™ i3 4005U 1.7 GHz, HD LED Display (HDMI),
4GB, 1TB HDD, USB3.0, Free DOS, 2kg
http://obiavidnes.com/obiava/103929/laptop-156-3962-cm-toshiba-satellite-c55-c-141

Лаптоп 15.6" (39.62 cm) Toshiba Satellite L50-C-111
Лаптоп 15.6" (39.62 cm) Toshiba Satellite L50-C-111, дву-ядрен Broadwell Intel Core i5-5200U 2.2/2.7GHz, HD LED Display &
nVidia GeForce 930M 2GB (HDMI), 8GB, 1TB HDD, 2x USB3.0, Free DOS, 2.2kg
http://obiavidnes.com/obiava/103928/laptop-156-3962-cm-toshiba-satellite-l50-c-111

ЧЕХИЯ ЛЕГАЛНА РАБОТА С ДОГОВОР И ОСИГУРОВКИ ЧРЕЗ ЧЕШКА АГЕНТУРА БЕЗ
КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
ЧЕХИЯ БЕЗ ТАКСИ В БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ ЧЕШКА АГЕНТУРА КОЯТО ЛИЧНО ВИ ПОСРЕЩА В ПРАГА И НАСТАНЯВА С
ДОГОВОР ПО ЧЕШКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И СТАЖА СЕ ПРИЗНАВА В БЪЛГАРИЯ. ЧЕХИЯ-жени,мъже,семейства
за европалети,заводи,цехове,фабрики,складове,печатница,пекарна,пералня,бирена фабрика,шоколадова фабрика,завод за
авточасти,цех за пакетиране на кайма,цех за пластмасови бутилки,цех за млечни продукти,цех за боядисване на
джанти,цех за ламинат,сервиз за гуми,лаковна,цех за пакетиране на кайма,цех за пластмасови бутилки,цех за млечни
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продукти,цех за боядисване на джанти,цех за ламинат,сервиз за гуми,лаковна,склад за хранителни продукти,склад за
плодове и зеленчуци,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/103927/chehiya-legalna-rabota-s-dogovor-i-osigurovki-chrez-cheshka-agentura-bez-komision-v-b

Лаптоп 15.6" (39.62 cm) Toshiba Satellite L50-C-15R
Лаптоп 15.6" (39.62 cm) Toshiba Satellite L50-C-15R, дву-ядрен Intel® Core™ i3 4005U 1.7 GHz, HD LED Display & nVidia
GeForce 930M 2GB (HDMI), 8GB, 1TB HDD, 2x USB3.0, Free DOS, 2.2kg
http://obiavidnes.com/obiava/103926/laptop-156-3962-cm-toshiba-satellite-l50-c-15r

Изкупуване и Прехвърляне на Фирми - ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения + Освобождаваме
от Солидарната Отговорност за 1 Час ......
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 !
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 !
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за Търговски Дружества - ЕООД, ООД, АД, ЕАД .
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и Отговорност !
Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма - собственик и управител , седалище , адрес
за кореспонденция и всичко необходимо , което изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и
ОТГОВОРНОСТ .
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ, които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, съдебни изпълнения,
административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в
съответствие с действащата нормативна уредба.
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от 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
GSM - 0884 57 80 53
GSM - 0877 37 20 83
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/103925/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi---eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojd

Юридическо Съдействие за Прехвърляне на Фирми със Задължения - "ИЗКУПУВАНЕ" +
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ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 Час
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 !
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 !
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за Търговски Дружества - ЕООД, ООД, АД, ЕАД .
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и Отговорност !
Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма - собственик и управител , седалище , адрес
за кореспонденция и всичко необходимо , което изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и
ОТГОВОРНОСТ .
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ, които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, съдебни изпълнения,
административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в
съответствие с действащата нормативна уредба.
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от 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
GSM - 0884 57 80 53
GSM - 0877 37 20 83
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/103924/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 ......
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 !
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 !
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за Търговски Дружества - ЕООД, ООД, АД, ЕАД .
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и Отговорност !
Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма - собственик и управител , седалище , адрес
за кореспонденция и всичко необходимо , което изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и
ОТГОВОРНОСТ .
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ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ, които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, съдебни изпълнения,
административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в
съответствие с действащата нормативна уредба.
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от 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
GSM - 0884 57 80 53
GSM - 0877 37 20 83
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/103923/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-

Дисплей за LG G2
Дисплей за LG G2, LCD with touch, бял
http://obiavidnes.com/obiava/103922/displey-za-lg-g2

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 научите 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/103921/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

ЛЕСНА НАДОМНА РАБОТА ЗА ВСЕКИ ОТ УЮТА НА СОБСТВЕНИЯТ ВИ ДОМ ! 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 научите 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/103920/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana
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Дисплей за LG G Flex
Дисплей за LG G Flex, LCD with touch, бял
http://obiavidnes.com/obiava/103919/displey-za-lg-g-flex

Дисплей за LG L Bello
Дисплей за LG L Bello, LCD with touch, бял
http://obiavidnes.com/obiava/103918/displey-za-lg-l-bello

Дисплей за LG L Bello
Дисплей за LG L Bello, LCD with touch, черен
http://obiavidnes.com/obiava/103917/displey-za-lg-l-bello

Дисплей за LG Nexus 4
Дисплей за LG Nexus 4, LCD with touch and frame, черен
http://obiavidnes.com/obiava/103916/displey-za-lg-nexus-4

Дисплей за Samsung Galaxy S2 plus
Дисплей за Samsung Galaxy S2 plus, LCD with touch, бял
http://obiavidnes.com/obiava/103915/displey-za-samsung-galaxy-s2-plus

Дисплей за Samsung Galaxy S2 plus
Дисплей за Samsung Galaxy S2 plus, LCD with touch, черен
http://obiavidnes.com/obiava/103914/displey-za-samsung-galaxy-s2-plus

Дисплей за Samsung Galaxy S4
Дисплей за Samsung Galaxy S4, LCD with touch and frame, черен
http://obiavidnes.com/obiava/103913/displey-za-samsung-galaxy-s4

Дисплей за Samsung Galaxy S6
Дисплей за Samsung Galaxy S6, LCD with touch, бял
http://obiavidnes.com/obiava/103912/displey-za-samsung-galaxy-s6

Дисплей за Samsung Galaxy S6
Дисплей за Samsung Galaxy S6, LCD with touch, черен
http://obiavidnes.com/obiava/103911/displey-za-samsung-galaxy-s6

Дисплей за Sony Xperia Z3 mini
Дисплей за Sony Xperia Z3 mini, LCD with touch and frame, бял
http://obiavidnes.com/obiava/103910/displey-za-sony-xperia-z3-mini

Дисплей за Sony Xperia Z/L36
Дисплей за Sony Xperia Z/L36, LCD with touch and frame, бял
http://obiavidnes.com/obiava/103909/displey-za-sony-xperia-zl36

Инкубатори-Избери Българското
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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/103908/inkubatori-izberi-bylgarskoto

Дисплей за Sony Xperia Z/L36
Дисплей за Sony Xperia Z/L36, LCD with touch and frame, черен
http://obiavidnes.com/obiava/103270/displey-za-sony-xperia-zl36

Тъч-скриин за Samsung Galaxy Core
Тъч-скриин за Samsung Galaxy Core, бял
http://obiavidnes.com/obiava/103259/tych-skriin-za-samsung-galaxy-core

Тъч-скриин за Samsung Galaxy Core
Тъч-скриин за Samsung Galaxy Core, черен
http://obiavidnes.com/obiava/103258/tych-skriin-za-samsung-galaxy-core

Divoom AirBeat-10
Divoom AirBeat-10, Bluetooth, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/103257/divoom-airbeat-10

Divoom AirBeat-10
Divoom AirBeat-10, Bluetooth, синя
http://obiavidnes.com/obiava/103256/divoom-airbeat-10

Divoom AirBeat-10
Divoom AirBeat-10, Bluetooth, чернa
http://obiavidnes.com/obiava/103255/divoom-airbeat-10

Divoom VoomBOX Party
Divoom VoomBOX Party, Bluetooth, водоустойчива, сребриста
http://obiavidnes.com/obiava/103254/divoom-voombox-party

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/103907/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
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http://obiavidnes.com/obiava/103906/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/103905/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

Divoom VoomBOX Party
Divoom VoomBOX Party, Bluetooth, водоустойчива, чернa
http://obiavidnes.com/obiava/103253/divoom-voombox-party

D-Link DHP-P601AV PowerLine AV2 1000 Gigabit Starter Kit
D-Link DHP-P601AV PowerLine AV2 1000 Gigabit Starter Kit, 1000Mbps
http://obiavidnes.com/obiava/103252/d-link-dhp-p601av-powerline-av2-1000-gigabit-starter-kit

Телевизор 43" (109.22 cm) Sony Bravia KD-43X8307C
Телевизор 43" (109.22 cm) Sony Bravia KD-43X8307C, 4K UHD LED Android TV, DVB-T/T2/S/S2/C, WiFi, LAN, 4x HDMI, USB
http://obiavidnes.com/obiava/103251/televizor-43-10922-cm-sony-bravia-kd-43x8307c

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 научите 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/103904/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

ЛЕСНА НАДОМНА РАБОТА ЗА ВСЕКИ ОТ УЮТА НА СОБСТВЕНИЯТ ВИ ДОМ ! 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 научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
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http://obiavidnes.com/obiava/103903/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

Телевизор 49" (124.46 cm) Sony Bravia KD-49X8307C
Телевизор 49" (124.46 cm) Sony Bravia KD-49X8307C, 4K UHD LED Android TV, DVB-T/T2/S/S2/C, WiFi, LAN, 4x HDMI, USB
http://obiavidnes.com/obiava/103250/televizor-49-12446-cm-sony-bravia-kd-49x8307c

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/103902/inkubatori-lyupilni

Мини озонатор за въздух
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/103901/mini-ozonator-za-vyzduh

Озонатори – здраве за цялото семейство
Озонатор за въздух и вода – здраве у дома – Пречиства вода за пиене и миене, дезинфекцира и лекува (зъби, венци,
стомашно-чревни болести, кожни заболявания и всякакви рани; за дълбоко почистване, омекотяване и предпазване от
стареене на кожата). Почиства и обезпаразитява месо, риба, плодове и зеленчуци. Предпазва от всякакви зарази, ако сте
обработили хранителните продукти с озонирана вода. Пречиства въздуха, премахва лошите миризми от риба, зеле,
цигарен дим, мухъл и др. Предпазва от заразни болести, които се разпространяват чрез въздуха. Вижте подробности и
поръчайте в е-магазина ТехноМаг или на тел.02/8298504, 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/103900/ozonatori--zdrave-za-cyaloto-semeystvo

Професионални и персонални дрегери за алкохол
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/103899/profesionalni-i-personalni-dregeri-za-alkohol

Уреди за сребърна вода – различни модели
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
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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/103898/uredi-za-srebyrna-voda--razlichni-modeli

Уред против къртици
Електронни уреди за борба с подземни гризачи – къртица, сляпо куче, лалугер. Ултразвукови и вибрационни. Гарантирано
действие. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти www.TehnoMag.net или на тел. тел.02/8298504,
0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/103897/ured-protiv-kyrtici

Озонатор за хладилник
Пречиства въздуха и предпазва от смесване на миризми и вмирисване на хладилника. Стерилизира и удължава в пъти
срока на съхранение на зеленчуците и плодовете. Разгражда пестицидите, убива бактериите. Заема минимално място колкото едно бурканче сладко, но прави чудеса – Вашият хладилник се превърща в нов модел „БИО”. Цена: 33,90 лв. с
ДДС. За подробности и поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг
http://obiavidnes.com/obiava/103896/ozonator-za-hladilnik

Магнити - подобрете работата на двигателя
Магнитни йонизиращи приставки за пестене на гориво - увеличават горивната ефективност за по-чисто изгаряне в
двигателя, намаляват вредните емисии (50-80%), като същевременно подобряват работата на двигателя и спестяват
от разхода на гориво (10-22%). Действието им се основава на йонизиране на горивото, преминаващо през горивната
тръба, благодарение на силното магнитно поле, образувано от двете срещуположни части на магнитната приставка.
Специално проектирани и нанотехнологично произведени неодимови магнити. Директно от производителя. С
американски патент и CE сертификати от Великобритания. За подробности и поръчки посетете «ТехноМаг» или се
обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/103895/magniti---podobrete-rabotata-na-dvigatelya

Семеен стерилизатор на четки за зъби и самобръсначка
Семеен стерилизатор на четки за зъби и самобръсначка – за предпазване на цялото семейство от разпространение и
обмяна на вируси и зарази. Комбинацията от ултравиолетова светлина и озон действа високоефективно за унищожаване
на повече от 99,99% на всички патогенни микроорганизми, като вируси, бактерии и паразити, в рамките на секунди, без
използване на химикали, водещи до опасни странични ефекти. Зъболекарите препоръчват УВ-стерилизаторите за
ежедневно съхранение и стерилизиране на четките за зъби. За подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net или
се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/103894/semeen-sterilizator-na-chetki-za-zybi-i-samobrysnachka

Йонизатори и озонатори – различни модели
Последно поколение технология за пречистване и стерилизиране на въздуха в помещението. Без консумативи. Плюс
функция за озониране на вода и дълбоко пречистване на хранителни продукти.Този многофункционален уред, освен за
домашни условия, се препоръчва за ползване и в здравни, и медицински заведения, биохимични лаборатории, аптеки,
детски градини, училища, магазини, хотели, ресторанти и др. За подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net
или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/103893/yonizatori-i-ozonatori--razlichni-modeli

Дестилатори за вода
За ефикасно и безопасно приготвяне на качествена дестилирана вода (най-чистата вода на планетата) за пиене, за
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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/103892/destilatori-za-voda

Звукови четки за зъби от ТехноМаг
Отстранява плака и петна за по-бяла усмивка. Идеално почиства и избелва зъбите, масажира и заздравява венците.
Работи с презареждаема литиева батерия. Звукочестотна вибрация до 34000 удара в минута. 3 броя сменяеми глави
(избелваща / нормална / детска). 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! 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/103891/zvukovi-chetki-za-zybi-ot-tehnomag

Йонизатор и ароматизатор за дома
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/103890/yonizator-i-aromatizator-za-doma

Озонатори от ТехноМаг
Озонатор за въздух и вода с мелодичен звуков индикатор – Нов, суперикономичен модел, с електронен таймер, тъчскрийн
дисплей и мелодична звукова индикация. Подходящ е и за незрящи или хора с намалено зрение. 2 години гаранция.
Пречиства вода за пиене и миене, дезинфекцира и лекува (зъби, венци, стомашно - чревни болести, кожни заболявания и
всякакви рани; за дълбоко почистване, омекотяване и предпазване от стареене на кожата). Почиства и обезпаразитява
месо, риба, плодове и зеленчуци. Предпазва от всякакви зарази, ако сте обработили хранителните продукти с озонирана
вода. Пречиства въздуха, премахва лошите миризми от риба, зеле, цигарен дим, мухъл и др. Предпазва от заразни
болести, които се разпространяват чрез въздуха. Вижте подробности и поръчайте в е - магазина ТехноМаг или на тел.
02/8298504, 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/103889/ozonatori-ot-tehnomag

Телевизор 65" (165.1 cm) Sony Bravia KD-65X8509C
Телевизор 65" (165.1 cm) Sony Bravia KD-65X8509C, 3D 4K UHD Android TV, DVB-T/T2/S/S2/C, WiFi, LAN, 4x HDMI, USB
http://obiavidnes.com/obiava/103249/televizor-65-1651-cm-sony-bravia-kd-65x8509c

Юридическо Съдействие за Прехвърляне на Фирми със Задължения - "ИЗКУПУВАНЕ" +
ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 Час
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 !
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 !
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за Търговски Дружества - ЕООД, ООД, АД, ЕАД .
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ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и Отговорност !
Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма - собственик и управител , седалище , адрес
за кореспонденция и всичко необходимо , което изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и
ОТГОВОРНОСТ .
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ, които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, съдебни изпълнения,
административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в
съответствие с действащата нормативна уредба.
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
GSM - 0884 57 80 53
GSM - 0877 37 20 83
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка :
Един пример за измамник , който предлага "съдействие" за фирми със задължения, копира съдържанието на наши обяви и
се представя от името на НЕСЪЩЕСТВУВАЩИ "правни кантори" :
PRETOR GROUP Ltd. или PRAVNA KANTORA Bg.
Копирайте тел. номера , които оставя за контакти - 0892918797 , 0897558320 , 0878166316 , 0885498209 , 0886346230 поставете ги в ГУГЪЛ и ще се запознаете с още няколко фалшиви самоличности ...
Истинският подател на такива обяви е Събко Стойнов Мулешков от гр. Панагюрище , за когото направете справка в
ГУГЪЛ :
http://www.blitz.bg/news/article/307035
http://obiavidnes.com/obiava/103888/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 ......
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 !
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 !
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за Търговски Дружества - ЕООД, ООД, АД, ЕАД .
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и Отговорност !
Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма - собственик и управител , седалище , адрес
за кореспонденция и всичко необходимо , което изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и
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ОТГОВОРНОСТ .
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ, които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, съдебни изпълнения,
административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в
съответствие с действащата нормативна уредба.
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
GSM - 0884 57 80 53
GSM - 0877 37 20 83
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка :
Един пример за измамник , който предлага "съдействие" за фирми със задължения, копира съдържанието на наши обяви и
се представя от името на НЕСЪЩЕСТВУВАЩИ "правни кантори" :
PRETOR GROUP Ltd. или PRAVNA KANTORA Bg.
Копирайте тел. номера , които оставя за контакти - 0892918797 , 0897558320 , 0878166316 , 0885498209 , 0886346230 поставете ги в ГУГЪЛ и ще се запознаете с още няколко фалшиви самоличности ...
Истинският подател на такива обяви е Събко Стойнов Мулешков от гр. Панагюрище , за когото направете справка в
ГУГЪЛ :
http://www.blitz.bg/news/article/307035
http://obiavidnes.com/obiava/103887/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-

Телевизор 65" (165.1 cm) Sony Bravia KDL-65W857C
Телевизор 65" (165.1 cm) Sony Bravia KDL-65W857C, 3D Full HD LED Android TV, DVB-T/T2/S/S2/C, WiFi, LAN, 4x HDMI,
USB
http://obiavidnes.com/obiava/103248/televizor-65-1651-cm-sony-bravia-kdl-65w857c

Телевизор 75" (190.5 cm) Sony Bravia KD-65X9305C
Телевизор 75" (190.5 cm) Sony Bravia KD-65X9305C, 3D 4K UHD Android TV, DVB-T/T2/S/S2/C, WiFi, LAN, 4x HDMI, USB
http://obiavidnes.com/obiava/103247/televizor-75-1905-cm-sony-bravia-kd-65x9305c

CaseMate Slim Tough Case за Sony Xperia Z2
CaseMate Slim Tough Case за Sony Xperia Z2, черен-сребрист
http://obiavidnes.com/obiava/103246/casemate-slim-tough-case-za-sony-xperia-z2

Поликарбонатов протектор CaseMate Barely There за iPhone 5C
Поликарбонатов протектор CaseMate Barely There за iPhone 5C, черен
http://obiavidnes.com/obiava/103245/polikarbonatov-protektor-casemate-barely-there-za-iphone-5c
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Протектор CaseMate Barely There за HTC ONE M7
Протектор CaseMate Barely There за HTC ONE M7, бял
http://obiavidnes.com/obiava/103244/protektor-casemate-barely-there-za-htc-one-m7

Протектор CaseMate Barely There за Samsung Galaxy S5 SM-G900
Протектор CaseMate Barely There за Samsung Galaxy S5 SM-G900, прозрачен
http://obiavidnes.com/obiava/103243/protektor-casemate-barely-there-za-samsung-galaxy-s5-sm-g900

Протектор CaseMate Brushed Aluminum за Blackberry Z10
Протектор CaseMate Brushed Aluminum за Blackberry Z10, алуминиев
http://obiavidnes.com/obiava/103241/protektor-casemate-brushed-aluminum-za-blackberry-z10

Протектор CaseMate Tough Case за Sony Xperia Z2
Протектор CaseMate Tough Case за Sony Xperia Z2, черен
http://obiavidnes.com/obiava/103240/protektor-casemate-tough-case-za-sony-xperia-z2

LG Magna (H500F) (бял)
LG Magna (H500F) (бял), 5" (12.7 cm), четири-ядрен Mediatek MT6582 1.3GHz, 1GB RAM, 8GB Flash памет (+microSD
слот), 8.0 & 5.0 Mpix camera, Android, 135g
http://obiavidnes.com/obiava/103239/lg-magna-h500f-byal

LG Spirit 4G LTE H440N
LG Spirit 4G LTE H440N, златист, 4.7" (11.93 cm), четири-ядрен Cortex-A53 1.2GHz, 1GB RAM, 8GB Flash памет
(+microSD слот), 8.0 & 1.0MPix camera, Android, 124.4g
http://obiavidnes.com/obiava/103237/lg-spirit-4g-lte-h440n

Кожен калъф за колан
Кожен калъф за колан, Privileg, с магнитно капаче, черен
http://obiavidnes.com/obiava/103234/kojen-kalyf-za-kolan

Силиконова стойка
Силиконова стойка, Privileg, за гърба на телефон, черна
http://obiavidnes.com/obiava/103233/silikonova-stoyka

Румънски входни врати на супер цени от Борман
Искате да смените си старата входна врата с модерна блиндирана врата от най-висок клас? Влезте в сайта
http://vrati-ceni.com/vhodni-vrati-ceni-sofia/ и вижте румънските входни врати, които фирма Борман Комерс продава на
изгодни цени в София.
Стопанинът на имуществото не винаги може да го защити, понякога го няма и домът му е без надзор, поради което
трябва да има здрава входна врата, която да го защити. Това може да направят само румънските входни врати с
качествени каси и заключвания. Заповядайте в магазините ни!
Адреси на магазините ни в град София:
София 1164, кв. Лозенец, улица Стоян Михайловски 8
София 1680, кв. Белите брези, улица Дойран 9-б Телефони: +359.2.423 1004 (02 423 1004) (Стационарен телефон)
+359.88.6 949 179 (0886 949179) (Мтел мобилен, в офис Белите брези) +359.87.8 146 904 (0878 146904) (Виваком мобилен,
в офис Белите брези) +359.89.2 760 711 (0892 760711) (Глобул мобилен, в офис Белите брези) +359.88.6 949 197 (0886
949197) (Мтел мобилен, в офис Лозенец) +359.87.8 834 704 (0878 834704) (Виваком мобилен, в офис Лозенец) - See more at:
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http://izberete.bg/product/13229/rumanski-vhodni-vrati-na-super-tseni-ot-borman#sthash.SotrlkOo.dpuf
http://obiavidnes.com/obiava/103885/rumynski-vhodni-vrati-na-super-ceni-ot-borman

Интериорни врати на атрактивни цени в София
В сайта http://vrati-ceni.com/interiorni-vrati-ceni-sofia/ ще попаднете само на висококачествени интериорни врати, които
продава фирма Борман Комерс. Цените им са много изгодни и достъпни за всички в София.
Ние предлагаме врати от чуждестранни производители и имат задължителните сертификати за качество и
съответствие.
Освен интериорни врати, при нас ще намерите и входни врати, които са много здрави и ще защитят дома Ви.
Адреси на магазините ни в град София:
София 1164, кв. Лозенец, улица Стоян Михайловски 8
София 1680, кв. Белите брези, улица Дойран 9 - б
Телефони:
+359. 2. 423 1004 (02 423 1004) (Стационарен телефон)
+359. 88. 6 949 179 (0886 949179) (Мтел мобилен, в офис Белите брези)
+359. 87. 8 146 904 (0878 146904) (Виваком мобилен, в офис Белите брези)
+359. 89. 2 760 711 (0892 760711) (Глобул мобилен, в офис Белите брези)
+359. 88. 6 949 197 (0886 949197) (Мтел мобилен, в офис Лозенец)
+359. 87. 8 834 704 (0878 834704) (Виваком мобилен, в офис Лозенец)
http://obiavidnes.com/obiava/103884/interiorni-vrati-na-atraktivni-ceni-v-sofiya

Пожарустойчиви врати в София на хит цени от Борман
Вземете пожароустойчиви врати EI 60 и EI120 на хит цена от Борман Комерс. Цените на стандартните размери ще
откриете на онлайн адрес http://borman-bg.com/pozharoustoychivi-vrati/.
Ние предлагаме евтини цени за метални пожароустойчиви врати с високо качество. Продаваните от нас
пожароустойчиви врата са производство на фирма Valberg – безспорен лидер в Източна Европа в производството и
сертифицирането на врати.
Заповядайте в магазините ни в София, които се намират на следните адреси:
София 1164, кв. Лозенец, улица Стоян Михайловски 8
София 1680, кв. Белите брези, улица Дойран 9-б
Телефони:
+359.2.423 1004 (02 423 1004) (Стационарен телефон)
+359.88.6 949 179 (0886 949179) (Мтел мобилен, в офис Белите брези)
+359.87.8 146 904 (0878 146904) (Виваком мобилен, в офис Белите брези)
+359.89.2 760 711 (0892 760711) (Глобул мобилен, в офис Белите брези)
+359.88.6 949 197 (0886 949197) (Мтел мобилен, в офис Лозенец)
+359.87.8 834 704 (0878 834704) (Виваком мобилен, в офис Лозенец)
http://obiavidnes.com/obiava/103883/pojarustoychivi-vrati-v-sofiya-na-hit-ceni-ot-borman

OKI ML5590
OKI ML5590, монохромен матричен принтер, 24 pin, 80 column, 360x360 dpi, 473cps, Parale & USB, 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/103882/oki-ml5590
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OKI MC332dn
OKI MC332dn, монохромен LED принтер/скенер/копир, duplex, 1200x600 dpi, 22стр/мин, RADF, LAN & 2xUSB, 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/103881/oki-mc332dn

OKI MC342dnw
OKI MC342dnw, цветен LED принтер/скенер/копир/факс, duplex, 1200x600 dpi, 22стр/мин, RADF, Wi-Fi & LAN, USB, 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/103880/oki-mc342dnw

OKI MC342dn
OKI MC342dn, цветен LED принтер/скенер/копир/факс, duplex, 1200x600 dpi, 22стр/мин, RADF, LAN & 2xUSB, 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/103879/oki-mc342dn

Полски входни врати от Борман
Защитете дома си от неприятности със здравите входни врати, които Борман Комерс предлага в София на изгодни цени.
Каталозите
с
моделите
и
цените
на
полските
входни
вратише
намерите
в
сайта
http://borman-bg.com/vanshni-vhodni-vrati/.
Porta Doors е дистрибутор на врати в цяла Европа и произвежда само качествени продукти. Заводът Classen също е
предпочитан от хиляди хора, които обзавеждат дома си с модерни врати. Затова ние сме се спрели на тях и продаваме
продуктите им.
Заповядайте в нашите магазини!
Адреси на магазините ни в град София: София 1164, кв. Лозенец, улица Стоян Михайловски 8
София 1680, кв. Белите брези, улица Дойран 9-б
Телефони:
+359.2.423 1004 (02 423 1004) (Стационарен телефон)
+359.88.6 949 179 (0886 949179) (Мтел мобилен, в офис Белите брези)
+359.87.8 146 904 (0878 146904) (Виваком мобилен, в офис Белите брези)
+359.89.2 760 711 (0892 760711) (Глобул мобилен, в офис Белите брези)
+359.88.6 949 197 (0886 949197) (Мтел мобилен, в офис Лозенец)
+359.87.8 834 704 (0878 834704) (Виваком мобилен, в офис Лозенец)
http://obiavidnes.com/obiava/103878/polski-vhodni-vrati-ot-borman

Вътрешни интериорни врати – Борман Комерс
Интериорни врати с доказано качество от водещите европейски заводи - само в магазини Борман Комерс в София.
Вътрешни интериорни врати с високо качество, стил и съвършенство - разгледайте в уеб сайта
http://borman-bg.com/vatreshni-interiorni-vrati/.
В него ние сме публикували брошури с моделите интериорни врати, за които вашият дом мечтае. Цените им са много
изгодни и са достъпни за всички в София. При нас ще се натъкнете на разнообразие от цветове и модели в няколко
размера. Очакваме Ви!
Адреси на магазините ни в град София: София 1164, кв. Лозенец, улица Стоян
Михайловски 8 София 1680, кв. Белите брези, улица Дойран 9-б
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Телефони: +359.2.423 1004 (02 423 1004) (Стационарен телефон)
+359.88.6 949 179 (0886 949179) (Мтел мобилен, в офис Белите брези)
+359.87.8 146 904 (0878 146904) (Виваком мобилен, в офис Белите брези)
+359.89.2 760 711 (0892 760711) (Глобул мобилен, в офис Белите брези)
+359.88.6 949 197 (0886 949197) (Мтел мобилен, в офис Лозенец)
+359.87.8 834 704 (0878 834704) (Виваком мобилен, в офис Лозенец)
http://obiavidnes.com/obiava/103877/vytreshni-interiorni-vrati--borman-komers

Стилно обзавеждане за кухни - Борман Комерс
Фирма Борман Комерс продава български и вносни кухни на примамливи цени. За допълнителна информация погледнете в
сайта http://borman. biz/obzavezhdane - kuhni/.
На първо място поставяме изискванията на нашите клиенти и така изработваме проектите на кухните. Цената на
всяка кухня е индивидуална и зависи от редица фактори.
Ние продаваме и входни, интериорни и пожароустойчиви врати на изгодни цени!
Адреси на магазините ни в град София: София 1164, кв. Лозенец, улица Стоян Михайловски 8 София 1680, кв. Белите
брези, улица Дойран 9 - б
Телефони:
+359. 2. 423 1004 (02 423 1004) (Стационарен телефон)
+359. 88. 6 949 179 (0886 949179) (Мтел мобилен, в офис Белите брези)
+359. 87. 8 146 904 (0878 146904) (Виваком мобилен, в офис Белите брези) +359. 89. 2 760 711 (0892 760711) (Глобул
мобилен, в офис Белите брези) +359. 88. 6 949 197 (0886 949197) (Мтел мобилен, в офис Лозенец)
+359. 87. 8 834 704 (0878 834704) (Виваком мобилен, в офис Лозенец)
http://obiavidnes.com/obiava/103876/stilno-obzavejdane-za-kuhni---borman-komers

Пожароустойчиви врати с перфектно качество
Пожароустойчивата врата ограничава разпространението на огъня и дима, така че хората и жилищата им да бъдат
предпазени
при
пожар.
Качествени
пожароустойчиви
врати
разгледайте
в
сайта
http://borman.biz/pozharoustojchivi-vrati-ceni.
Метална пожароустойчива врата Valberg на много изгодна цена може да си купите от магазини Борман Комерс в
София.
Ние продаваме още входни и интериорни врати с доказано качество. Заповядайте в нашите магазини, които ще
намерите на следните адреси:
София 1164, кв. Лозенец, улица Стоян Михайловски 8
София 1680, кв. Белите брези, улица Дойран 9-б
Телефони:
+359.2.423 1004 (02 423 1004) (Стационарен телефон)
+359.88.6 949 179 (0886 949179) (Мтел мобилен, в офис Белите брези)
+359.87.8 146 904 (0878 146904) (Виваком мобилен, в офис Белите брези)
+359.89.2 760 711 (0892 760711) (Глобул мобилен, в офис Белите брези)
+359.88.6 949 197 (0886 949197) (Мтел мобилен, в офис Лозенец)
+359.87.8 834 704 (0878 834704) (Виваком мобилен, в офис Лозенец)
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http://obiavidnes.com/obiava/103875/pojaroustoychivi-vrati-s-perfektno-kachestvo

OKI MC352dn
OKI MC352dn, цветен LED принтер/скенер/копир, duplex, 1200x600 dpi, 24стр/мин, RADF, LAN & USB, 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/103874/oki-mc352dn

Инкубатори-Избери Българското
Избери качество а не цена !!!Виж преди да платиш !!! Инкубатори напълно автоматични тип люлка с вместимост на
люлката от : 18яйца,35,55,75,100,150,175 и 200броя яйца. Поемаме гаранция за своите инкубатори за един сезон.Начина
за употреба е лесен дори за начинаещти клиенти.Инкубаторите са предназначени за домашна употреба.На люлката няма
гнезда поради това може да се слагат всяакакъв вид яйца. Tемпературата се регулира с електронен термоконтролер с
цифров дисплей с точност до 0.01градуса.Възможност за доставка с куриер до всяка точка на страната.Заповядайте на
сайта ни за да разгледате предлаганите ни продукти.
www.maksmoris.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/103873/inkubatori-izberi-bylgarskoto

OKI MC562dnw
OKI MC562dnw, цветен LED принтер/скенер/копир/факс, duplex, 1200x600 dpi, 30стр/мин, RADF, Wi-Fi & LAN, USB , 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/103872/oki-mc562dnw

Робот – дъска биде
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/103871/robot--dyska-bide

Инфрачервена лампа за нагревки от ТехноМаг
Инфрачервена лампа за нагревки Philips 150W – служи за облекчаване на болки в мускулите и лечение при простудни
заболявания, хреми, бронхити, ревматизъм, ишиас и невралгии. Инфрачервената лампа Philips е оптимизирана за
облекчаване на болки на площ 20 x 30 см, например рамо, лакът, прасец или врат, както и за облекчение при обикновени
настинки. Лампата може да се използва за терапевтични облъчвания, в козметични салони, детски градини, промишлени
предприятия, а така също и в домашни условия. Употребата на инфрачервената лампа способства за повишаване на
защитните сили на организма и устойчивостта му към инфекциозни, простудни, костно-ставни заболявания и др.
Инфрачервеното лъчение е напълно безвредно. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.Tehnomag.net или на
тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/103870/infrachervena--lampa-za-nagrevki-ot-tehnomag

Активатор за жива и мъртва вода
Активатор за жива и мъртва вода с ТИТАНИЕВ електрод - за домашно приготвяне на алкална (жива) вода и кисела
(мъртва) вода, които можете да използвате в профилактиката на редица болести. Иновативното в този модел е
наличието на титаниев електрод, който гарантира да няма никакво отделяне на метали във водата. За повече
подробности и поръчки заповядайте в е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел. 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/103869/aktivator-za-jiva-i-myrtva-voda

Стопери за икономия на вода
Стопер с бутон и воден икономайзер EcoTap HP-2065 – пести 48% вода – подходящ за всяка кухня или ресторант. Лесно
ще го монтирате за секунди без да търсите водопроводчик. Ще намалите сметката за вода наполовина. Пускането и
спирането на водата става с едно докосване на бутона, което е изключително удобство и пестене на време, защото се
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избягва постоянното въртене на смесителните кранове. Стопер EcoTap е с модерен и елегантен дизайн, изработен от
висококачествен месинг с хромирано покритие, с универсална външна резба, съгласно БДС. В комплекта е включен и
преходник с вътрешна резба (за по-старите модели батерии). Устройството е патентовано в САЩ, Канада, Австралия,
Швейцария. За повече подробности и поръчки заповядайте в е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел. 02/4224228,
0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/103868/stoperi-za-ikonomiya-na-voda

Иновации за пестене на вода – ТехноМаг - до 84%
Стопер с бутон и воден икономайзер EcoTap HP-265 – пести до 84% вода – подходящ за всяка баня или тоалетна. Лесно
ще го монтирате за секунди без да търсите водопроводчик. Този модел е с регулатор на съотношението вода/въздух, с
който можете да настроите дебита според вашите изисквания с цел постигане на допълнителна икономия. Пускането и
спирането на водата става с едно докосване на бутона, което е изключително удобство и пестене на време, защото се
избягва постоянното въртене на смесителните кранове. Стопер EcoTap е с модерен и елегантен дизайн, изработен от
висококачествен месинг с хромирано покритие, с универсална външна резба, съгласно БДС. Устройството е патентовано
в САЩ, Канада, Австралия, Швейцария. За повече подробности и поръчки заповядайте в е-магазина ТехноМаг или се
обадете на тел. 02/4224228, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/103867/inovacii-za-pestene-na-voda--tehnomag---do-84

87% икономия на вода и удобство с едно докосване
Автоматичен стопер с таймер и воден икономайзер EcoTap HP-285 – пести до 87% вода – подходящ за обществени
санитарни помещения (в хотели, ресторанти, бензиностанции, болници, училища, детски градини, домове за възрастни,
тоалетни, както и у дома и в офиса). Този модел е с регулируем механичен таймер за осигуряване на автоматично
спиране на водата след изтичане на зададеното време от 5 до 20 секунди и с регулатор на съотношението вода/въздух, с
който можете да настроите дебита според предназначението на умивалника с цел постигане на допълнителна икономия.
Водата се пуска с едно докосване на бутона, а спирането става автоматично след изтичане на зададеното с таймера
време. Устройството е със секретна защита срещу кражба. Стоперът EcoTap има модерен и елегантен дизайн,
изработен е от висококачествен месинг с хромирано покритие, с универсална външна резба, съгласно БДС. Устройството
е патентовано в САЩ, Канада, Австралия, Швейцария. За повече подробности и поръчки заповядайте в е-магазина
ТехноМаг или се обадете на тел. 02/4224228, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/103866/87-ikonomiya-na-voda-i-udobstvo-s-edno-dokosvane

Електронна система срещу варовикова вода AV-3
Изберете българското! Доказано ефективна и суперикономична електронна система за омекотяване на варовикова вода и
премахване налепите във водната инсталация. Ел.консумация 1,5W. Подходяща за едно домакинство, монтира се след
водомера в жилището. Спира отлагането на варовик, прогресивно премахва отложения варовик по тръбите, батериите,
ел. уредите и др. Намалява сметката за електричество, удължава живота на бойлера, пералнята, миялната, кафе
машината и т.н. Гаранция 5 години! За повече подробности и поръчки заповядайте в е-магазина ТехноМаг или се обадете
на тел. 02/4224228, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/103865/elektronna-sistema-sreshtu-varovikova-voda-av-3

OKI MC760dnfax
OKI MC760dnfax, цветен LED принтер/скенер/копир/факс, duplex, 1200x600 dpi, 28стр/мин, RADF, LAN & USB, 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/103864/oki-mc760dnfax

РАБОТА В ЧУЖБИНА. РАБОТА В ГЕРМАНИЯ.
РАБОТА В ЧУЖБИНА. РАБОТА В ГЕРМАНИЯ.
Позиции: Индустриални работници, Строителни индустриални работници,Нощен рецепционист, Водопроводчици, Ел.
техници, Заварчици, Преподавател по математика ; Шлосер ; Пекар/ка ; Готвач/ка; Сервитьори/ки ; Водачи на мотокар
; Оператор на машини ; Камериери/ки ;
Слава7 предлага работни позиции за различни сектори в България и чужбина.
Актуална информация и вдъхновение от Слава 7 във Facebook
https://www.facebook.com/pages/Slava7/209871340822?fref=ts
За повече информация:
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Тел.0876 59 27 27; 073/ 871 777
Е-mail: info@slava7.bg
http://obiavidnes.com/obiava/103863/rabota-v-chujbina-rabota-v-germaniya

РАБОТА В ЧУЖБИНА. РАБОТА В МАЛТА.
РАБОТА В ЧУЖБИНА. РАБОТА В МАЛТА.
Позиции: SOLUTIONS ARCHITECT, SENIOR QA ENGINEER , SENIOR JAVA DEVELOPER, SENIOR APPLICATION
DEVELOPERS, DATABASE SYSTEM ENGINEER, CRM ENGINEER, TECHNICIAN, SENIOR WEB DEVELOPER, .NET
FRONTEND WEB DEVELOPER, ПРОФЕСИОНАЛЕН ШОФЬОР НА АВТОВОЗ (С КАТЕГОРИИ С+Е)
Слава7 предлага работни позиции за различни сектори в България и чужбина.
Актуална информация и вдъхновение от Слава 7 във Facebook
https://www.facebook.com/pages/Slava7/209871340822?fref=ts
За повече информация:
Тел.0876 59 27 27; 073/ 871 777 Е-mail: info@slava7.bg
http://obiavidnes.com/obiava/103862/rabota-v-chujbina-rabota-v-malta

РАБОТА В ЧУЖБИНА. РАБОТА ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ.
РАБОТА В ЧУЖБИНА. РАБОТА ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ.
Позации: ГОТВАЧИ/КИ; МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ; СЕРВИТЬОРИ/КИ; БАРМАНИ/КИ, АСИСТЕНТИ ЗА ГЛЕДАНЕ НА
ВЪЗРАСТНИ ХОРА;
Слава7 предлага работни позиции за различни сектори в България и чужбина.
Актуална информация и вдъхновение от Слава 7 във Facebook
https://www.facebook.com/pages/Slava7/209871340822?fref=ts
За повече информация:
Тел.0876 59 27 27; 073/ 871 777
Е-mail: info@slava7.bg
http://obiavidnes.com/obiava/103861/rabota-v-chujbina-rabota-vyv-velikobritaniya

РАБОТА В ЧУЖБИНА. РАБОТА В КИПЪР.
РАБОТА В ЧУЖБИНА. РАБОТА В КИПЪР.
Позиции:
ОХРАНА,
ADVERTISING
SALES
MANAGER,
СПА
ТЕРАПЕВТ,
ГРИЛ
ГОТВАЧИ/КИ,
РЕЦЕПЦИОНИСТИ,АНИМАТОРИ ,ГОТВАЧИ, КАМЕРИЕРКИ, СЕРВИТЬОРИ И БАРМАНИ, MEDIA BUYER , КРУПИЕ ,
Слава7 предлага работни позиции за различни сектори в България и чужбина.
Актуална информация и вдъхновение от Слава 7 във Facebook
https://www.facebook.com/pages/Slava7/209871340822?fref=ts
За повече информация:
Тел.0876 59 27 27; 073/ 871 777
Е-mail: info@slava7.bg
http://obiavidnes.com/obiava/103860/rabota-v-chujbina-rabota-v-kipyr

РАБОТА В ГЪРЦИЯ / ПОЗИЦИЯ: КАМЕРИЕРКИ – СЕЗОН 2015
ОПИСАНИЕ

Основни детайли:
Позиция: Камериерки
Локация:Гърция
Заминаване: До 10 дни след одобрение
Тип на офертата: Сезонна
УСЛОВИЯ
Заплащане:
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Възнаграждение:600 Е+ бакшиши
Дата за получаване на заплата:От 10 до 15 число на месеца за предходния
Начин на получаване на заплата: Чек/ Банкова сметка
Осигуровки: Поети от работодателя
Допълнителни детайли:
Настаняване: Безплатно
Храна: Безплатна
Работни часове на ден: 8-10 часа
Работни дни на седмица: 6 дни
Самолетен билет:За сметка на кандидата
ИЗИСКВАНИЯ
Жени
Опит: Препоръчителен
Чужди езици: Английски или Гръцки – разговорно ниво
Необходими документи:
Автобиография на английски език, бланка изтеглена от сайта- www.slava7.bg
1 актуална, самостоятелна снимка в цял ръст
ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!
По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.
Слава7, предлага работни позиции за различни сектори в България и чужбина.
За да разберете повече информация за нашите програми,не се колебайте да се свържете с нас чрез телефоните ни, или
на Facebook страницата ни.
За повече информация:
Тел.0876 59 27 27; 073/ 871 777
Е-mail: greece@slava7.bg
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/103859/rabota-v-gyrciya--poziciya-kamerierki--sezon-2015

РАБОТА В БЪЛГАРИЯ / ПОЗИЦИЯ: ГОТВАЧ/КА
ОПИСАНИЕ
Основни детайли :
Позиция: Готвач/ка
Локация: Банско, България
Заминаване: До 10 дни след одобрение
Тип на офертата:Целогодишна
УСЛОВИЯ
Заплащане:
Възнаграждение: 700лв нетно месечно възнаграждение
Дата за получаване на заплата:Всеки месец за предходния
Начин на получаване на заплата: Банков път
Допълнителни детайли:
Настаняване: Безплатно
Храна: Безплатна
Работни часове на ден:8-10
Работни дни на седмица: 5 дни
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ИЗИСКВАНИЯ
Мъже/ Жени:
Опит: Задължителен
Сертификати : Предимство
Необходими документи:
Автобиография на бланка, изтеглена от тук.
1 актуална, самостоятелна снимка в цял ръст
ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!
По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.
Слава7 предлага работни позиции за различни сектори в България и чужбина.
Актуална информация и вдъхновение от Слава 7 във Facebook
За повече информация:
Тел.0876 59 27 27; 073/ 871 777
Е-mail: info@slava7.bg
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД
http://obiavidnes.com/obiava/103858/rabota-v-bylgariya--poziciya-gotvachka

РАБОТА В БЪЛГАРИЯ / ПОЗИЦИЯ: ГОТВАЧ/КА
ОПИСАНИЕ
Основни детайли :
Позиция: Готвач/ка
Локация: Банско, България
Заминаване: До 10 дни след одобрение
Тип на офертата:Целогодишна
УСЛОВИЯ
Заплащане:
Възнаграждение: 700лв нетно месечно възнаграждение
Дата за получаване на заплата:Всеки месец за предходния
Начин на получаване на заплата: Банков път
Допълнителни детайли:
Настаняване: Безплатно
Храна: Безплатна
Работни часове на ден:8-10
Работни дни на седмица: 5 дни
ИЗИСКВАНИЯ
Мъже/ Жени:
Опит: Задължителен
Сертификати : Предимство
Необходими документи:
Автобиография на бланка, изтеглена от тук.
1 актуална, самостоятелна снимка в цял ръст
ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!
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По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.
Слава7 предлага работни позиции за различни сектори в България и чужбина.
Актуална информация и вдъхновение от Слава 7 във Facebook
За повече информация:
Тел.0876 59 27 27; 073/ 871 777
Е-mail: info@slava7.bg
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/103857/rabota-v-bylgariya--poziciya-gotvachka

OKI MC760dn
OKI MC760dn, цветен LED принтер/скенер/копир/факс, duplex, 1200x600 dpi, 28стр/мин, RADF, LAN & USB , 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/103856/oki-mc760dn

светеща боя за дърво
www.sveteshtiboi.com
Светеща боя за дърво и дървени повърхности е предназначена за боядисване на шперплат или дървени плоскости от
различен вид.Сами по себе си дървените повърхности са подложени на особен риск от въздействието на
ултравиолетовите лъчи. Определено има най-различни видове разтвори и бои, които могат да помогнат. Но няма друга
боя , която би могла така, както светещата боя да има още една функция - функцията на декор. Точно светещата боя за
дърво не само го защитава от въздействието на УВ лъчите, но и преобразява дори и най-баналното изделие от
дърво.Самосветещата боя за дърво, шперплат и дървени плоскости има ефект на светене в тъмното 10-14 часа. Нанася
се с четка мече или пистолет. Разход на 1л 8-10 кв. м.
http://obiavidnes.com/obiava/103855/sveteshta-boya-za-dyrvo

светеща боя за дърво
www.sveteshtiboi.com
Светеща боя за дърво и дървени повърхности е предназначена за боядисване на шперплат или дървени плоскости от
различен вид.Сами по себе си дървените повърхности са подложени на особен риск от въздействието на
ултравиолетовите лъчи. Определено има най-различни видове разтвори и бои, които могат да помогнат. Но няма друга
боя , която би могла така, както светещата боя да има още една функция - функцията на декор. Точно светещата боя за
дърво не само го защитава от въздействието на УВ лъчите, но и преобразява дори и най-баналното изделие от
дърво.Самосветещата боя за дърво, шперплат и дървени плоскости има ефект на светене в тъмното 10-14 часа. Нанася
се с четка мече или пистолет. Разход на 1л 8-10 кв. м.
http://obiavidnes.com/obiava/103854/sveteshta-boya-za-dyrvo

Здрави турски входни врати от Борман
Фирма Борман Комерс продава здрави входни врати на атрактивни цени в София.
Непробиваеми врато от турската фирма STARCELIKKAPI може да закупите от нас. За повече информация отворете
сайта http://borman.biz/vhodni-vrati-ceni/.
Всяка една от блиндираните врати, които продаваме, притежава много надеждна заключваща система, която спомага
за повишаване сигурността на жилището Ви.
Адреси на магазините ни в град София: София 1164, кв. Лозенец, улица Стоян Михайловски 8 София 1680, кв. Белите
брези, улица Дойран 9-б
Телефони:
+359.2.423 1004 (02 423 1004) (Стационарен телефон)
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+359.88.6 949 179 (0886 949179) (Мтел мобилен, в офис Белите брези)
+359.87.8 146 904 (0878 146904) (Виваком мобилен, в офис Белите брези)
+359.89.2 760 711 (0892 760711) (Глобул мобилен, в офис Белите брези)
+359.88.6 949 197 (0886 949197) (Мтел мобилен, в офис Лозенец)
+359.87.8 834 704 (0878 834704) (Виваком мобилен, в офис Лозенец)
http://obiavidnes.com/obiava/103853/zdravi-turski-vhodni-vrati-ot-borman

Полски интериорни врати - Борман Комерс
Борман Комерс продава висококачествени врати с внос от полските заводи Classen, Porta Doors и Erkado. На онлайн
адрес http://borman.biz/interiorni-vrati-ceni може да разгледате моделите интериорни врати, които предлагаме.
В нашия сайт може да разгледате каталози и ценови листи на заводите-производители на интериорни врати, с които
работи фирмата ни. Обзаведете дома си с врата от магазините ни и впечатлете вашите гости!
При нас ще намерите на склад в постоянна налиност фалцови МДФ врати, които са много качествени. Можем да ви ги
монтираме в рамките на една работна седмица.
Адреси на магазините ни в град София: София 1164, кв. Лозенец, улица Стоян Михайловски 8 София 1680, кв. Белите
брези, улица Дойран 9-б
Телефони:
+359.2.423 1004 (02 423 1004) (Стационарен телефон)
+359.88.6 949 179 (0886 949179) (Мтел мобилен, в офис Белите брези)
+359.87.8 146 904 (0878 146904) (Виваком мобилен, в офис Белите брези)
+359.89.2 760 711 (0892 760711) (Глобул мобилен, в офис Белите брези)
+359.88.6 949 197 (0886 949197) (Мтел мобилен, в офис Лозенец)
+359.87.8 834 704 (0878 834704) (Виваком мобилен, в офис Лозенец)
http://obiavidnes.com/obiava/103852/polski-interiorni-vrati---borman-komers

OKI MC770dnfax
OKI MC770dnfax, цветен LED принтер/скенер/копир/факс, duplex, 1200x600 dpi, 36стр/мин, RADF, LAN & USB , 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/103851/oki-mc770dnfax

Санитарен фаянс и обзавеждане за баня! Строителни материали, топлоизолации, фаянс, теракот,
гранитогрес от Сико!
Строителни материали и обзавеждане за баня- фаянс, теракот, гранитогрес, паркет и топлоизолации от Сико! Мебели
за баня, смесители, мазилки за Вашия ремонт от Сико!
http://obiavidnes.com/obiava/103850/sanitaren-fayans-i-obzavejdane-za-banya-stroitelni-materiali-toploizolacii-fayan

OKI MC851cdtn+
OKI MC851cdtn+, (2 x trays), A3, цветен LED принтер/скенер/копир/факс, duplex, 1200x600 dpi, 17стр/мин, RADF, LAN,
Parallel & USB, 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/103849/oki-mc851cdtn

Magic Ex Hose маркуч екс хос Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
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Magic Ex Hose маркуч екс хос
Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Сгънат 8 метра - разгънат 23 метра
Подарък пистолет с 5 режима на пръскане
без да се усуква, сгъва и заплита
разгъвате и сгъвате за секунди
устойчив на износване
миете двора и колата
поливате-градината, тревата и цветята
Лесно се плъзга през градината, по стълбите, без да се пречупва или усуква!
Маркучът е изработен от висококачествен материал, който го прави здрав и в същото време много гъвкав.
Дебелите стени осигуряват надеждност и дълъг живот на материала.
Градински "магически" маркуч - характеристика:
Размери: 8м./22.5м.
Тегло: 1 кг.
Произход: Китай
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/103848/magic-ex-hose-markuch-eks-hos--magicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-

Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
МОДЕЛ 2015 Г С ВГРАДЕН СОФТУЕР НА БЪЛГАРСКИ
Резултатите от диагностиката излизат директно на български език
Био скенерът изважда 39 подробни отчета (35 за мъж/35 за жена) с общо над 245 различни резултата от
диагностиката,
плюс обобщен пълен и обобщен кратък отчет на здръвословното състояние на пациента, явяващ се 40-я файл.
Квантовият Анализатор е високотехнологичено електронно устройство за преглед на здравното състояние на човешкия
организъм.
Теоретически основан върху квантовата медицина, Квантовият анализатор използва научните постижения в
електронната техника,
за отчитане и анализ на слабото магнитно поле на човешката клетка и на базата на този анализ, дава здравния статус
на организма и проблемни зони в техния най-ранен стадий.
Квантовият Анализатор интегрира в себе си медицина, био-информатика, електро инженерство и други съвременни
науки.
Чрез сензорен проводник в рамките на минута от дланта Ви ще бъдат получени повече от 240 показатели за Вашето
здраве
Квантовият метод на диагностика е комплексен, неинвазивен, практичен, лесен, бърз и ефикасен.
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Цена 450 лв
0877540309
0895611643
БГ-Магазин
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/103847/kvantov-analizator---bioskener-3to-pokolenie-na-bylgarski-ezik

Мрежа против насекоми с магнити за врати
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
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/103846/mreja-protiv-nasekomi-s-magniti-za-vrati

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

Масажните легла "MagicPRO 2" се предлагат в следните цветове: кремав, бежов, черен, червен, кафяв, розов,червен и
лилав.
Професионална преносима кушетка за масаж "MagicPRO 2" - здрава, лесна за употреба, изключително комфортна и
удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас!
Кушетката е подходяща както за всички видове масажни и козметични процедури,
така и за иглотерапевтични и татуировъчни сеанси.
Красивата дървена рамка на козметичната кушетка, изработена от твърдата дървесина на германски европейски бук,
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осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и предотвратява
възможността
от появата на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MagicPRO :
O Дъжина: 190 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 19 см
O Тегло: 15 кг
Преносимата масажна кушетката " MagicPRO 2" се състои от 2 секции. Дървеният материал, използван за направата
на сгъваемото козметично легло е германски европейски бук.
Масажната кушетка е тапицирана с винил -водоустойчив и устойчив на масажно олио материал на основата на
полимери.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/103845/masajna-kushetka-magicpro-2

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
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www.miramarket.net 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/103844/magnitna-titanieva-grivna

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/103843/detoksikator

Терапевтичен апарат за повлияване дископатии
Терапевтичен апарат за повлияване дископатии
Терапевтичен апарат за физиотерапевтично лечение на болки в гърба,
дискова херния - ДИСКОПАТИЯ , ошипяване на гръбнака, деформации на гръбначните дискове, дископатии !!!
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Уред за терапия на кръста и гръбначния стълб .
Уредът за терапия на кръста и гръбначния стълб е от най – ново поколение терапевтични устройства и е плод на
дългогодишни тестове и проучвания.
Той събира в себе си пет различни метода за терапия (терапия за изправяне на прешлените на гръбнака и кръста , слаба и
средна по интензитет пулсова терапия, инфрачервена терапия, топлинна акупунктурна терапия и магнитна терапия) и
есна за изпълнение и може да се провежда на всяко удобно за Вас място.
ТЕРАПИЯ ЗА ИЗПРАВЯНЕ ПРЕШЛЕНИТЕ НА ГРЪБНАКА И КРЪСТА (ЛИФТИНГ) Специално проектиран съобразно
извивките на човешкото тяло,
уредът притежава уникалното свойство да влия благотворно върху състоянието на прешлените и да ги лекува от
съответните заболявания.
Когато сме легнали върху уреда, прешлените се намират в положение, което им позволява да заемат правилната си
позиция,
а това от своя страна премахва болката и чувството за схванатост и неразположение
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/103842/terapevtichen-aparat-za-povliyavane-diskopatii

ЦЕЛУТРОН ЗА ОТСЛАБВАНЕ, , Редукция на мастна тъкан, Повдигане на бюста,
Физиотерапия и Лифтинг
Целутрон
ЦЕЛУТРОН ЗА ОТСЛАБВАНЕ, , Редукция на мастна тъкан, Повдигане на бюста, Физиотерапия и Лифтинг
ЦЕЛУТРОН ЗА УСКОРЯВАНЕ НА МЕТАБОЛИЗМА И РЕДУЦИРАНЕ НА ТЕЛЕСНИТЕ МАЗНИНИ !
Основни функции и режими на работа :
F1 Мускулен масаж, релакс и Физиотерапия:
F2 Тонизиране
F3 Стимулация на кръвната и лимфната циркулация – при уморени крака, варикозни вени, целулит и след липосукция
F4 Редуциране на теглото и стягане на тъканите
Изборът на времетраене на процедурата може да бъде направен ръчно – 20 до 30 минути за максимална ефективност.
Апаратът за ускоряване на метаболизма и редукция на телесните мазнини е устройство създадено с методите на
съвременната медицина, с активно използване на последните научни изследвания в областта на медицината,
физиотерапията и козметиката, с отчитане на биологичното и физиологично взаимодействие между мазинините и
мускулната тъкан в човешкото тяло и биохимията на човешкият организъм.
Действието на уреда използва нормалните принципи на функциониране на човешкото тяло; крайната цел е да се
постигне естествено ускоряване на метаболизма, в пълно съответствие с природата на организма, използвайки само
естествените процеси в тялото. Създаването на това устройство е резултат от дългогодишни тестове, опити и
анализи, правени от водещи специалисти в съответните области.
Използваната технология, базирана на микропроцесорна основа, дава възможност за прецизно действие в проблемните
зони без, или с минимум странични въздействия. Уредът обединява няколко режима на работа, на база на
усъвършенстваните през хилядолетията методи на акупунктурата, предназначени за решаване на различни телесни
проблеми – наднормено тегло, забавена обмяна на веществата, детренираност на отделни мускулни групи, липса на
еластичност на кръвоносните съдове и като цяло – липса на тонус; апаратът предлага комплексно решение за всички
тези проблеми с методите на акупунктурата, физиотерапията и масажът.
Модел: GS-14 -2014
Гаранция - 12 месеца. Сертификация: CE, RoHS, CQC-
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Цена: 650 лв.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/103841/celutron-za-otslabvane--redukciya-na-mastna-tykan-povdigane-na-byusta-fizioter

OKI MC851cdxn+
OKI MC851cdxn+, (3 x trays), A3, цветен LED принтер/скенер/копир/факс, duplex, 1200x600 dpi, 17стр/мин, RADF, LAN &
USB , 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/103840/oki-mc851cdxn

OKI MC851dn
OKI MC851dn, A3, цветен LED принтер/скенер/копир/факс, duplex, 1200x600 dpi, 17стр/мин, RADF, LAN, Parallel & USB,
1г.
http://obiavidnes.com/obiava/103839/oki-mc851dn

Интериорни и блиндирани врати
Врати АВС Ви предлага най-добрите цени на входни и интериорни врати. Само тук ще намерите богато разнообразие от
цветове и модели. Заповядайте в шоурума ни в гр. Варна на адрес, бул. 8-ми Приморски Полк, полигона над плувния басейн
по посока ж.к. Виница. Разгледайте и другите ни предложения тук http://www.vrati-abc.com/.
Тел: 052 493 684
Моб: 0899691035
mail: office@vrati-abc.com
web: www.VRATI-ABC.com
http://obiavidnes.com/obiava/103838/interiorni-i-blindirani-vrati

OKI MC861cdtn+
OKI MC861cdtn+, (2 x trays), A3, цветен LED принтер/скенер/копир/факс, duplex, 1200x600 dpi, 17стр/мин, RADF, LAN,
Parallel & USB , 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/103837/oki-mc861cdtn

Фото Студио Нана
Всяко наше действие оставя следа и когато някога се обърнем назад искаме да видим нещо красиво, с което се гордеем.
Изпълнени с много любов, гордост и желание ви представяме Фото Студио Нана - http://photostudionana.com/. Един
съвременен проект, една машина на времето, която ще запази спомените ви живи.
http://obiavidnes.com/obiava/103836/foto-studio-nana

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 научите 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/103835/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-
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ЛЕСНА НАДОМНА РАБОТА ЗА ВСЕКИ ОТ УЮТА НА СОБСТВЕНИЯТ ВИ ДОМ ! 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 научите 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/103834/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

OKI MC861cdxn+
OKI MC861cdxn+, (3 x trays), A3, цветен LED принтер/скенер/копир/факс, duplex, 1200x600 dpi, 17стр/мин, RADF, LAN,
Parallel & USB , 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/103833/oki-mc861cdxn

Юлска ваканция в Чепинската котловина
Ако искате да са насладите на лечебна минерална вода, Велинград е един от градовете с най –много и най-разнообразни
минерални извори. В града има множество минерални плажове с различни типове вода от много гореща до хладка, която
помага за лекуването и облекчаването на редица заболявания. Ако сте гост на града, Ви предлагаме апартамент под
наем в кв. Лъжене на минути от центъра на Велинград. Подходящ е за групи до 8 човека. Повече подробности на
обявените телефони и нашия уеб сайт.
http://obiavidnes.com/obiava/103832/yulska-vakanciya-v-chepinskata-kotlovina

OKI MC861dn+
OKI MC861dn+, A3, цветен LED принтер/скенер/копир/факс, duplex, 1200x600 dpi, 17стр/мин, RADF, LAN, Parallel & USB ,
1г.
http://obiavidnes.com/obiava/103831/oki-mc861dn

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/103830/inkubatori-lyupilni

OKI ML395
OKI ML395, монохромен матричен принтер, 24 pin, 136 column, 240x360dpi, 607cps, Paralel & serial, 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/103829/oki-ml395

Лаптоп 13.3" (33.78 cm) Acer Aspire V3-371-34NN
Лаптоп 13.3" (33.78 cm) Acer Aspire V3-371-34NN, дву-ядрен Intel® Core™ i3 4005U 1.7 GHz, FULL HD LED Display
(HDMI), 4GB, 1TB HDD, USB3.0, Linux, 1.5kg
http://obiavidnes.com/obiava/103302/laptop-133-3378-cm-acer-aspire-v3-371-34nn
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Лаптоп 15.6" (39.62 cm) Toshiba Satellite C55-C-142
Лаптоп 15.6" (39.62 cm) Toshiba Satellite C55-C-142, дву-ядрен Intel® Core™ i3 4005U 1.7 GHz, HD LED Display (HDMI),
4GB, 1TB, USB3.0, Free DOS, 2kg
http://obiavidnes.com/obiava/103301/laptop-156-3962-cm-toshiba-satellite-c55-c-142

Лаптоп 15.6" (39.62 cm) Toshiba Satellite L50-C-15C
Лаптоп 15.6" (39.62 cm) Toshiba Satellite L50-C-15C, дву-ядрен Broadwell Intel Core i7-5500U 2.4/3.0GHz, FULL HD LED
Display & nVidia GeForce 930M 2GB (HDMI), 8GB, 1TB HDD, 2x USB3.0, Free DOS, 2.2kg
http://obiavidnes.com/obiava/103300/laptop-156-3962-cm-toshiba-satellite-l50-c-15c

Home button metal bracket replacement parts за Apple iPhone 5S
Home button metal bracket replacement parts за Apple iPhone 5S
http://obiavidnes.com/obiava/103299/home-button-metal-bracket-replacement-parts-za-apple-iphone-5s-

Home бутон + лентов кабел за Apple iPhone 6 (без бутона)
Home бутон + лентов кабел за Apple iPhone 6 (без бутона)
http://obiavidnes.com/obiava/103828/home-buton--lentov-kabel-za-apple-iphone-6-bez-butona

Home бутон + лентов кабел за Apple iPhone 6
Home бутон + лентов кабел за Apple iPhone 6, бял (с бутона)
http://obiavidnes.com/obiava/103827/home-buton--lentov-kabel-za-apple-iphone-6

Home бутон + лентов кабел за Apple iPhone 6
Home бутон + лентов кабел за Apple iPhone 6, златист (с бутона)
http://obiavidnes.com/obiava/103826/home-buton--lentov-kabel-za-apple-iphone-6

Home бутон + лентов кабел за Apple iPhone 6
Home бутон + лентов кабел за Apple iPhone 6, черен (с бутона)
http://obiavidnes.com/obiava/103825/home-buton--lentov-kabel-za-apple-iphone-6

Home бутон + лентов кабел за iPhone 5S (без бутона)
Home бутон + лентов кабел за iPhone 5S (без бутона)
http://obiavidnes.com/obiava/103824/home-buton--lentov-kabel-za-iphone-5s-bez-butona

Home бутон уплътнения за Apple iPhone 6
Home бутон уплътнения за Apple iPhone 6
http://obiavidnes.com/obiava/103288/home-buton-uplytneniya-za-apple-iphone-6

Power
Power, volume, mute бутони + card tray за Apple iPhone 5S, бял
http://obiavidnes.com/obiava/103286/power-volume-mute-butoni--card-tray-za-apple-iphone-5s-byal

Влагоустойчиви ЛЕД захранвания на атрактивни цени - Евро ЛЕД
Вие имате ли потребност от захранване за лед осветление? Ние от ЕВРО ЛЕД предлагаме огромен избор светодиодно
осветление за всеки джоб и вкус! Адресът на който можете да ни намерите е www.Euro-led.net !
http://obiavidnes.com/obiava/103819/vlagoustoychivi-led-zahranvaniya-na-atraktivni-ceni---evro-led
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Юридическо Съдействие за Прехвърляне на Фирми със Задължения - "ИЗКУПУВАНЕ" +
ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 Час
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 !
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 !
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за Търговски Дружества - ЕООД, ООД, АД, ЕАД .
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и Отговорност !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от 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
GSM - 0884 57 80 53
GSM - 0877 37 20 83
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/103823/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 ......
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 !
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 !
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за Търговски Дружества - ЕООД, ООД, АД, ЕАД .
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и Отговорност !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от 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
GSM - 0884 57 80 53
GSM - 0877 37 20 83
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/103822/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-

Power
Power, volume & mute бутони за Apple iPhone 6
http://obiavidnes.com/obiava/103285/power-volume--mute-butoni-za-apple-iphone-6-

Детективска агенция Хамелеон !!! Гарантирана анонимност, коректност, професионализъм !!!
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела,
проверка на алиби, издирване на лица и МПС,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение,
фото и видео заснемане,
издирване на биологични родители,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни и непълнолетни,
проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства.
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана!
тел:0878747345,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/103821/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnost-korektnost-profesional

Power бутон + лентов кабел за Apple iPhone 5S
Power бутон + лентов кабел за Apple iPhone 5S
http://obiavidnes.com/obiava/103820/power-buton--lentov-kabel-za-apple-iphone-5s-

Tenda F300
Tenda F300, 300Mbps, Wireless-N Router, 4Port 100Mbps, 2 фиксирани 5dbi антени
http://obiavidnes.com/obiava/103273/tenda-f300

Парцели около София - Малинова долина - parceli-sofia.eu
Търсите ли кой да ви помогне с продажбата на вашият парцел около София! Парцели София разполага с екип който се
занимава да продава парцел в София на най-добрите цени възможни! Елате на адрес www.Parceli-Sofia.eu !
http://obiavidnes.com/obiava/103813/parceli-okolo-sofiya---malinova-dolina---parceli-sofiaeu

Дискрет-Детективска Агенция-0888116420-Бургас Равда Слънчев бряг 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.
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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/103818/diskret-detektivska-agenciya-0888116420-burgas-ravda-slynchev-bryag-pomorie-primors

Детективска Агенция АЯКС-Частен Детектив- Русе Шумен Велико Търново 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/103817/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv--ruse-shumen-veliko-tyrnovo-varna

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 научите 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/103816/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

ЛЕСНА НАДОМНА РАБОТА ЗА ВСЕКИ ОТ УЮТА НА СОБСТВЕНИЯТ ВИ ДОМ ! 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 научите 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/103815/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana
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Asus ZenFone C (ZC451CG-1A072WW)
Asus ZenFone C (ZC451CG-1A072WW), черен, поддържа 2 SIM карти, 4.5" (11.43 cm), дву-ядрен Intel Atom Z2520 1.2GHz,
1GB RAM, 8GB Flash памет (+microSD слот), 5.0 & 0.3 Mpix camera, Android, 150g
http://obiavidnes.com/obiava/103272/asus-zenfone-c-zc451cg-1a072ww

Инкубатори-Избери Българското
Избери качество а не цена !!!Виж преди да платиш !!! Инкубатори напълно автоматични тип люлка с вместимост на
люлката от : 18яйца,35,55,75,100,150,175 и 200броя яйца. Поемаме гаранция за своите инкубатори за един сезон.Начина
за употреба е лесен дори за начинаещти клиенти.Инкубаторите са предназначени за домашна употреба.На люлката няма
гнезда поради това може да се слагат всяакакъв вид яйца. Tемпературата се регулира с електронен термоконтролер с
цифров дисплей с точност до 0.01градуса.Възможност за доставка с куриер до всяка точка на страната.
http://obiavidnes.com/obiava/103814/inkubatori-izberi-bylgarskoto

CRUCIAL
CRUCIAL,1GB DDR2 667MHz PC2-5300 CL5 Unbuffered UDIMM 24
http://obiavidnes.com/obiava/103812/crucial

Електронна система срещу варовикова вода AV-3
Електронна система срещу варовикова вода AV-3 – Изберете българското! Доказано ефективна и суперикономична
електронна система за омекотяване на варовикова вода и премахване налепите във водната инсталация. Ел.консумация
1,5W. Подходяща за едно домакинство, монтира се след водомера в жилището. Спира отлагането на варовик,
прогресивно премахва отложения варовик по тръбите, батериите, ел. уредите и др. Намалява сметката за
електричество, удължава живота на бойлера, пералнята, миялната, кафе машината и т.н. Гаранция 5 години! За повече
подробности и поръчки заповядайте в е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел. 02/4224228, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/103811/elektronna-sistema-sreshtu-varovikova-voda-av-3

Автоматичен стопер с таймер и воден икономайзер EcoTap HP-285 – пести до 87% вода
Автоматичен стопер с таймер и воден икономайзер EcoTap HP-285 – пести до 87% вода – подходящ за обществени
санитарни помещения (в хотели, ресторанти, бензиностанции, болници, училища, детски градини, домове за възрастни,
тоалетни, както и у дома и в офиса). Този модел е с регулируем механичен таймер за осигуряване на автоматично
спиране на водата след изтичане на зададеното време от 5 до 20 секунди и с регулатор на съотношението вода/въздух, с
който можете да настроите дебита според предназначението на умивалника с цел постигане на допълнителна икономия.
Водата се пуска с едно докосване на бутона, а спирането става автоматично след изтичане на зададеното с таймера
време. Устройството е със секретна защита срещу кражба. Стоперът EcoTap има модерен и елегантен дизайн,
изработен е от висококачествен месинг с хромирано покритие, с универсална външна резба, съгласно БДС. Устройството
е патентовано в САЩ, Канада, Австралия, Швейцария. За повече подробности и поръчки заповядайте в е-магазина
ТехноМаг или се обадете на тел. 02/4224228, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/103810/avtomatichen-stoper-s-taymer-i-voden-ikonomayzer-ecotap-hp-285--pesti-do-87-vod

Стопер с бутон и воден икономайзер EcoTap HP-265 – пести до 84% вода
Стопер с бутон и воден икономайзер EcoTap HP-265 – пести до 84% вода – подходящ за всяка баня или тоалетна. Лесно
ще го монтирате за секунди без да търсите водопроводчик. Този модел е с регулатор на съотношението вода/въздух, с
който можете да настроите дебита според вашите изисквания с цел постигане на допълнителна икономия. Пускането и
спирането на водата става с едно докосване на бутона, което е изключително удобство и пестене на време, защото се
избягва постоянното въртене на смесителните кранове. Стопер EcoTap е с модерен и елегантен дизайн, изработен от
висококачествен месинг с хромирано покритие, с универсална външна резба, съгласно БДС. Устройството е патентовано
в САЩ, Канада, Австралия, Швейцария. За повече подробности и поръчки заповядайте в е-магазина ТехноМаг или се
обадете на тел. 02/4224228, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/103809/stoper-s-buton-i-voden-ikonomayzer-ecotap-hp-265--pesti-do-84-voda

Стопер с бутон и воден икономайзер EcoTap HP-2065 – пести 48% вода
Страница 48/103

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

26.07.2015

Стопер с бутон и воден икономайзер EcoTap HP-2065 – пести 48% вода – подходящ за всяка кухня или ресторант. Лесно
ще го монтирате за секунди без да търсите водопроводчик. Ще намалите сметката за вода наполовина. Пускането и
спирането на водата става с едно докосване на бутона, което е изключително удобство и пестене на време, защото се
избягва постоянното въртене на смесителните кранове. Стопер EcoTap е с модерен и елегантен дизайн, изработен от
висококачествен месинг с хромирано покритие, с универсална външна резба, съгласно БДС. В комплекта е включен и
преходник с вътрешна резба (за по-старите модели батерии). Устройството е патентовано в САЩ, Канада, Австралия,
Швейцария. За повече подробности и поръчки заповядайте в е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел. 02/4224228,
0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/103808/stoper-s-buton-i-voden-ikonomayzer-ecotap-hp-2065--pesti-48-voda

Активатор за жива и мъртва вода с ТИТАНИЕВ електрод
Активатор за жива и мъртва вода с ТИТАНИЕВ електрод - за домашно приготвяне на алкална (жива) вода и кисела
(мъртва) вода, които можете да използвате в профилактиката на редица болести. Иновативното в този модел е
наличието на титаниев електрод, който гарантира да няма никакво отделяне на метали във водата. За повече
подробности и поръчки заповядайте в е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел. 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/103807/aktivator-za-jiva-i-myrtva-voda-s-titaniev-elektrod

Инфрачервена лампа за нагревки – различни модели
Инфрачервена лампа за нагревки Philips 150W – служи за облекчаване на болки в мускулите и лечение при простудни
заболявания, хреми, бронхити, ревматизъм, ишиас и невралгии. Инфрачервената лампа Philips е оптимизирана за
облекчаване на болки на площ 20 x 30 см, например рамо, лакът, прасец или врат, както и за облекчение при обикновени
настинки. Лампата може да се използва за терапевтични облъчвания, в козметични салони, детски градини, промишлени
предприятия, а така също и в домашни условия. Употребата на инфрачервената лампа способства за повишаване на
защитните сили на организма и устойчивостта му към инфекциозни, простудни, костно-ставни заболявания и др.
Инфрачервеното лъчение е напълно безвредно. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.Tehnomag.net или на
тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/103806/infrachervena--lampa-za-nagrevki--razlichni-modeli

Пластири за детоксикация на организма
Пластири за детоксикация на организма - за извличане токсини и отпадни продукти от организма на човека през
стъпалата по време на сън – изключително добър начин за поддържане на добро здраве. Подобряват и регулират
кръвообръщението, извличат токсините, увреждащи организма, възвръщат и балансират енергията в тялото,
нормализират работата на стомашно-чревния тракт. Осигуряват здрав сън и пълноценна почивка. Помагат за избягване
на махмурлук след препиване. Отстраняват синини и отоци от наранявания по кожата. Успокояват болки в
сухожилията (китки, лакти, глезени, колена). Лесни за употреба. Напълно безопасни и изцяло от натурални билкови
продукти. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти www.Tehnomag.net или на тел. 02/8298504, 02/422
422 8, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/103805/plastiri-za-detoksikaciya-na-organizma

Звукови четки за зъби от ТехноМаг
Звукова четка за зъби с 3 режима на работа и УВ стерилизатор - за идеално почистване и/или избелване на зъбите и
здравословен масаж на венците. Работи с презареждаема литиева батерия. С ултравиолетова камера за стерилизация с
цел предпазване от вируси и зарази. Звукочестотна вибрация до 33000 удара в минута. 4 резервни глави (за 4-членно
семейство или резерва). Плаката се почиства идеално, зъбите се избелват максимално, а венците се заздравяват за
броени дни. Пести се време и паста за зъби, а ползването е удоволствие. Освен зъбите, отлично почиства и брекети,
фасети, импланти и зъбни протези. Проверено! Цена 89,00 лв. с ДДС. За подробности и поръчки заповядайте онлайн или
на място в магазин ТехноМаг, или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/103804/zvukovi-chetki-za-zybi-ot-tehnomag

Електронни бидета
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
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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/103803/elektronni-bideta

Дестилатори за вода
Дестилатор за вода – 2 години гаранция
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/103802/destilatori-za-voda

Магнити - подобрете работата на двигателя
Магнитни йонизиращи приставки за пестене на гориво - увеличават горивната ефективност за по-чисто изгаряне в
двигателя, намаляват вредните емисии (50-80%), като същевременно подобряват работата на двигателя и спестяват
от разхода на гориво (10-22%). Действието им се основава на йонизиране на горивото, преминаващо през горивната
тръба, благодарение на силното магнитно поле, образувано от двете срещуположни части на магнитната приставка.
Специално проектирани и нанотехнологично произведени неодимови магнити. Директно от производителя. С
американски патент и CE сертификати от Великобритания. За подробности и поръчки посетете «ТехноМаг» или се
обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/103801/magniti---podobrete-rabotata-na-dvigatelya

Елекронен уред за борба с подземни гризачи
Електронни уреди за борба с подземни гризачи – къртица, сляпо куче, лалугер. Ултразвукови и вибрационни. Гарантирано
действие. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти www.TehnoMag.net или на тел. тел.02/8298504,
0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/103800/elekronen-ured-za-borba-s-podzemni-grizachi

ЕЛЕКТРОНЕН УРЕД ЗА БОРБА С ГРИЗАЧИ
Използва комбинирано въздействие на ултразвук, електромагнитно излъчване и флаш лампа за постигане на максимална
ефективност в борбата с неприятелите. Ултразвуковите вълни и интензивната светлина на лампата атакуват
гризачите, когато са извън укритията си. Същевременно електромагнитните импулси се разпространяват по кабелите
на електроинсталацията и атакуват неприятелите в укритията им, които се намират в стените, през които
преминават кабелите. Предпазва от наличие на вредни гризачи - мишки, плъхове, прилепи и др. Едновременно с това,
уредът предпазва и от вредни инсекти - мравки, дървеници, паяци. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.
TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/103799/elektronen-ured-za-borba-s-grizachi

светеща боя за бодиарт
www.sveteshtiboi.com
Светеща в тъмното боя за тяло , придава едно невероятно настроение на Вашия купон или парти.
Опитайте !!!
Боядисайте вашето тяло с нашите бои за тяло и ще бъдете в центъра на купонона!
http://obiavidnes.com/obiava/103798/sveteshta-boya-za-bodiart

Уред срещу мишки и плъхове
Български уред за предпазване от наличие на вредни гризачи - мишки, плъхове, прилепи и др. в помещения без вътрешни
прегради. Едновременно с това, уредът предпазва и от вредни инсекти - мравки, дървеници, паяци. Вижте подробности и
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поръчайте в е-магазина www. TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/103797/ured-sreshtu-mishki-i-plyhove

Уреди за сребърна вода – различни модели
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/103796/uredi-za-srebyrna-voda--razlichni-modeli

Мини озонатор за въздух
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/103795/mini-ozonator-za-vyzduh

ясновидство гадaене силна арабска магия за любов и късмет
ясновидство гадaене помощ при уроки и негативна енергия силна арабска магия за любов и късмет събира разделени
двойки разваля черна магия оправя кармични проблеми амулети за бизнес пари работа и любов сирма тел 0886082041
http://obiavidnes.com/obiava/103794/yasnovidstvo-gadaene-silna-arabska-magiya-za-lyubov-i-kysmet

Озонатори – здраве за цялото семейство
Озонатор за въздух и вода – здраве у дома – Пречиства вода за пиене и миене, дезинфекцира и лекува (зъби, венци,
стомашно-чревни болести, кожни заболявания и всякакви рани; за дълбоко почистване, омекотяване и предпазване от
стареене на кожата). Почиства и обезпаразитява месо, риба, плодове и зеленчуци. Предпазва от всякакви зарази, ако сте
обработили хранителните продукти с озонирана вода. Пречиства въздуха, премахва лошите миризми от риба, зеле,
цигарен дим, мухъл и др. Предпазва от заразни болести, които се разпространяват чрез въздуха. Вижте подробности и
поръчайте в е-магазина ТехноМаг или на тел.02/8298504, 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/103793/ozonatori--zdrave-za-cyaloto-semeystvo

МЛАДА СЕМЕЙНА ЖЕНА ТЪРСИ БЪРЗ СЕКС ПРЕЗ ДЕНЯ
МЛАДА СЕМЕЙНА ЖЕНА ТЪРСИ БЪРЗ СЕКС ПРЕЗ ДЕНЯ ИМАМ ТЕРЕН ОБИЧАМ ФРЕНСКАТА ЛЮБОВ СМС С
ТЕКСТ РОЗА221 НА НОМЕР 191982 ДА СЕ УГОВОРИМ И ВИДИМ СЕГА СЕРИОЗНА СЪМ
http://obiavidnes.com/obiava/103792/mlada-semeyna-jena-tyrsi-byrz-seks-prez-denya

33г семейна жена търси дискретни сексуални преживявания с разкрепостен господин през деня
33г семейна жена търси дискретни сексуални преживявания с разкрепостен господин през деня имам терен пиши ми на
номер 191997 с текст пепа179 за телефон или адрес моля за сериозност
http://obiavidnes.com/obiava/103791/33g-semeyna-jena-tyrsi-diskretni-seksualni-prejivyavaniya-s-razkreposten-gospodin-
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34г страстна жена търси дискретна сексуална връзка
34г страстна жена търси дискретна сексуална връзка с разкрепостен господин разполагам с терен смс с текст мара157
на номер 191911 за адрес може и телефон сериозна съм
http://obiavidnes.com/obiava/103790/34g-strastna-jena-tyrsi-diskretna-seksualna-vryzka

30Г СВОБОДНА ЖЕНА ТЪРСИ СЕКС БЕ3 АНГАЖИМЕНТИ И ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ
30Г СВОБОДНА ЖЕНА ТЪРСИ СЕКС БЕ3 АНГАЖИМЕНТИ И ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ ПРЕДПОЧИТАМ СРЕЩИ ПРЕ3
ДЕНЯ НО МОГА И ВЕЧЕР ИМАМ ТЕРЕН ПИШИ МИ НА НОМЕР 162221 С ТЕКСТ РАДА109 ЗА АДРЕС ИЛИ ТЕЛЕФОН
ВЕДНАГА
http://obiavidnes.com/obiava/103789/30g-svobodna-jena-tyrsi-seks-be3-angajimenti-i-finansovi-usloviya

Продажба на фирми КУПУВАМЕ БИЗНЕС
Продажба на фирми-Изкупуване и Прехвърляне на фирми АД ЕАД ООД ЕООД със задължения,юридически
проблеми,Предстоящи производства по несъстоятелност.

Какво включва услугата Продажба на фирма
Изготвяне и подаване на всички необходими документи в Търговския регистър, без риск от отказ.
Съпровождане до Нотариус, без излишно чакане.
Изваждане на удостоверение за актуално състояние
И всичко това с едно посещение в офиса ни
-300 лв /вкл. Държавна такса,
Нотариус,
хонорар/

Осигуряваме нов собственик /Правоприемник/ на проблемната фирма,Вписване на промени в обстоятелствата на
дружеството.Адрес за регистрация и адрес за кореспонденция.

Дългогодишният ни опит в областта на продажбите на фирми — и добрите работни взаимоотношения с
регистрационните органи ни позволяват да извършваме услугите си в най-кратки срокове и на достъпни цени.

Гарантирано най-ниска цена, без скрити такси и хонорари
Гарантирано качество, без притеснение от отказ
Продажбата на фирмата Ви ще бъде отразена в срок от 4 работни дни

Гарантираме пълно освобождаване на клиента от отговорност след сделката.
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PRAVNA KANTORA BG. Пълно фирмено обслужване от А до Я в гр. Пловдив и фирми от всички бизнес сектори и региони
на България.

С предварително уговорена среща на Телефони: 0892918797
http://obiavidnes.com/obiava/103788/prodajba-na-firmi--kupuvame-biznes

Продавам/купувам бизнес
Продажба на фирми-Изкупуване и Прехвърляне на фирми АД ЕАД ООД ЕООД със задължения,юридически
проблеми,Предстоящи производства по несъстоятелност.

Какво включва услугата Продажба на фирма
Изготвяне и подаване на всички необходими документи в Търговския регистър, без риск от отказ.
Съпровождане до Нотариус, без излишно чакане.
Изваждане на удостоверение за актуално състояние
И всичко това с едно посещение в офиса ни
-300 лв /вкл. Държавна такса,
Нотариус,
хонорар/

Осигуряваме нов собственик /Правоприемник/ на проблемната фирма,Вписване на промени в обстоятелствата на
дружеството.Адрес за регистрация и адрес за кореспонденция.

Дългогодишният ни опит в областта на продажбите на фирми — и добрите работни взаимоотношения с
регистрационните органи ни позволяват да извършваме услугите си в най-кратки срокове и на достъпни цени.

Гарантирано най-ниска цена, без скрити такси и хонорари
Гарантирано качество, без притеснение от отказ
Продажбата на фирмата Ви ще бъде отразена в срок от 4 работни дни

Гарантираме пълно освобождаване на клиента от отговорност след сделката.

PRAVNA KANTORA BG. Пълно фирмено обслужване от А до Я в гр. Пловдив и фирми от всички бизнес сектори и региони
на България.
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С предварително уговорена среща на Телефони: 0892918797
http://obiavidnes.com/obiava/103787/prodavamkupuvam-biznes

43г семейна разкрепостена жена търси дискретен любовник за срещи през деня
43г семейна разкрепостена жена търси дискретен любовник за срещи през деня може и по-късно вечер имам терен и мога
да пътувам текст Станка188 на номер 191910 за дискретен телефон.
http://obiavidnes.com/obiava/103786/43g-semeyna-razkrepostena-jena-tyrsi-diskreten-lyubovnik-za-sreshti-prez-denya

ATX
ATX, RAIDMAX Chassis ARES, черна, USB2.0, 500W захранване
http://obiavidnes.com/obiava/103785/atx-raidmax-chassis-ares-cherna-usb20-500w-zahranvane

ATX
ATX, RAIDMAX Chassis RH-C375X, черна, USB2.0, без захранване
http://obiavidnes.com/obiava/103784/atx-raidmax-chassis-rh-c375x-cherna-usb20-bez-zahranvane

РОЛКОВА ПИЛА ЗА НАПУКАНИ ПЕТИ И МАЗОЛИ * от 48 на 28 лв.
РОЛКОВА ПИЛА ЗА НАПУКАНИ ПЕТИ И МАЗОЛИ „SHAN JIAN”
** С БАТЕРИИ И ТРИ РЕЗЕРВНИ РОЛКОВИ ПИЛИ; НАПЪЛНО ЕДНАКВА С AEG!
Практична и лесна за употреба, електрическата пила „SHAN JIAN-SJ-806D” за твърда кожа, пети, ходила и мазоли е
чудесен инструмент за педикюр в домашни условия. Благодарение на нежното въртеливо движение на ролковата глава,
само за няколко минути летити и 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. При силен натиск въртеливото движение на ролковата глава се преустановява.
ПРЕДИМСТВА:
- бърз, лесен и безопасен педикюр при домашни условия
- удобна ергономична дръжка за стабилен захват;
- без остри ръбове, без режещи компоненти, без риск от нараняване;
- работи със стандартни батерии: 1.5V AA- 2 бр. (не се прилагат);
- ролката може да се сваля и почиства с четката и топла вода;
- размери:165х60х25 мм; тегло: 150 гр. (с батериите);
- пилата е напълно еднаква с пилата AEG-Германия.
Ролковата глава може да се върти на 360 градуса със скорост 30 оборота в секунда. Главата е покрита с
микроабразивни частици, които премахват загрубялата твърда кожа за дълъг период от време. Ефективен нежен метод
за полиране на сухата и груба кожа на петите и ходилото и премахване на мазолите.
Не обработвайте една и съща зона повече от 3-4 секунди.
Комплекта включва:
- пила за пети „SHAN JIAN”;
- ролкови въртящи се глави- 4 бр., в т.ч. 3 резервни;
- четка за почистване.
ВИДЕОКЛИПОВЕ:
https://youtu.be/iuiUvlCdBFo
https://youtu.be/LxtYKy4vrLo
Произход: Китай. Сертификат СЕ
ПРОМОЦИОНАЛНА СУПЕР ЦЕНА: 28 лв.
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ПОКУПКИ:
София, пазар "Борово", павилион 12
(срещу входа на супермаркет "Европа")
или по куриер на”Еконт Експрес” с наложен платеж, такса при
получаване от офиса 3,50 лв., до адрес 5,80 лв. и получаване
на следващия ден, а до селища без офис на Еконт таксата е
6,90 лв. и получаване до три работни дни.
Клиентите ползват намаление на куриерската такса -20%!
КОНТАКТИ:
0887/255 692; 02/855 2635; 0876/702 828
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ:
www.albo-bg.com
www.albobg.com
http://obiavidnes.com/obiava/103783/rolkova-pila-za-napukani-peti-i-mazoli--ot-48-na-28-lv

Фотографско студио ГМГ
Приемаме заявки за фото заснемане на територията на цялата страна. Фото ГМГ има дългогодишен опит в
студийната, ретро и сватбената фотография. Разполагаме с едно от най – големите фото студия в страната и
работим с най – модерната фототехника. Многото на брой доволни клиенти са свидетелство за нашите
професионализъм и коректност. За повече информация посетете нашия сайт: http://fotogmg.bg
http://obiavidnes.com/obiava/103782/fotografsko-studio-gmg

Интериорни врати Brama град Варна
Фирма Brama е специализирана в производството на интериорни врати. Brama Bulgaria е пряк партньор и вносител на
завода за врати Brama в Украйна. Нашата фирма е лидер в производството на интериорни врати. Произвеждаме
ламинатни врати, врати от натурален фурнир и технически. Ако искате красив и уютен дом, посетете нашия магазин.
За повече информация посетете нашия сайт: http://vrati-brama.bg
http://obiavidnes.com/obiava/103781/interiorni-vrati-brama-grad-varna

Силмар ЕООД – Паркет, Настилки, Лайсни, Первази и качествен монтаж.
Ламиниран паркет и качествен естествен паркет, екстериорен паркет, разнообразие от первази, лайсни и качествен
монтаж на ниски цени. За повече информация посетете нашия сайт: http://silmar.bg
http://obiavidnes.com/obiava/103780/silmar-eood--parket-nastilki-laysni-pervazi-i-kachestven-montaj

Онлайн магазин "Метал Декор" ЕООД за ковано и вито желязо
Тук ще намерите широка гама изделия от ковано и вито желязо, подходящи за подарък и декорация на дома и градината.
Всички артикули са ръчно изработени от качествени материали. Висококачественото прахово покритие ги прави
устойчиви и дълготрайни. "МЕТАЛ ДЕКОР" ЕООД предлага на своите клиенти атрактивно продуктово фолио и
най-доброто съотношение между качество и цена.
За повече информация посетете нашия сайт:
http://www.mdecor-shop.com
http://obiavidnes.com/obiava/103779/onlayn-magazin-metal-dekor-eood-za-kovano-i-vito-jelyazo

Оригинални спортни стоки от онлайн магазин Sportmax.bg
Ние от онлайн магазин Sportmax.bg сме тук за ви предложим ниски цени на оригинални спортни стоки, спортни екипи,
спортни чанти, маратонки. Нашите основни цели са: доволни клиенти, максимално ниски цени и качествено обслужване.
Ние ценим всички наши клиенти и затова им предлагаме само оригинални продукти с гарантирано качество, доказан
произход и ниски цени. Нашите продукти са внос от Англия, Холандия, Германия. Искате качествени стоки – изберете
онлайн магазин Sportmax.bg. За повече информация посетете сайта ни: http://www.sportmax.bg
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http://obiavidnes.com/obiava/103778/originalni-sportni-stoki-ot-onlayn-magazin-sportmaxbg

Парно отопление NS Term Варна.
Фирма Ns therm е с 25 годишен опит в поставянето и поддръжка на парно отопление за апартаменти и къщи. Освен това
Ние предлагаме и услуги свързани с ВиК, климатизация и слънчеви инсталации. Ние работим с продукти на световно
известната фирма DEFRO. Ние предлагаме монтаж и поддръжка на климатици и климатични инсталации. С помощта
на специалистите от Ns Therm град Варна може да намалите разхода на електричество от стария си климатик с 30%.
За повече информация посетете нашия сайт: http://nsterm.bg
http://obiavidnes.com/obiava/103777/parno-otoplenie-ns-term-varna

Био магазин GreenPunkt
Днес повече от всякога милиони хора изпитват необходимост да се чувстват по здрави; по-красиви; по-жизнени и млади.
Този стремеж към един по-добър и здравословен живот довел до създаването на една нова, много бързо развиваща се
индустрия - WELLNESS индустрията. Част от тази уелнес революция е и фирмата Грийн Мастер. Фирмата е първата
българска компания, развиваща се в този бизнес, на нашия пазар от 1998 годинa. GreenPunkt.eu е независим партньор на
фирмата. Ние ви предлагаме широк спектър от качествени уелнес продукти. хранителни добавки, козметика, уреди за
здраве и красота, парфюмерия, почистващи биоразградими препарати и мн.др., които ще променят живота ви и вашето
семейство. За повече информация посетете нашия сайт: http://greenpunkt.eu
http://obiavidnes.com/obiava/103776/bio-magazin-greenpunkt

Онлайн магазин за спални комплекти-спално бельо от Габриела интериорен текстил
Онлайн магазин „Габриела“ е вносител на висок и среден клас спално бельо от ранфорс и памучен сатен, завеси, детски
одеяла и одеяла за възрастни, покривала и всякакъв тип домашен текстил.
Красиво спално бельо от памучен сатен или ранфорс – наслада за тялото и очите.
Покривала, които внасят елегантни или жизнерадостни нотки в атмосферата на дома ви и пазят любимото ви спално
бельо от замърсяване и домашен прах.
Меки, топли одеяла за допълнително настроение през студените, мрачни дни.
Завеси и аксесоари за тях, които дават нов облик на дома ви, запазват цветовете си дълго време и пропускат точно
толкова естествена светлина, колкото ви е необходима.
Предлагаме ви наистина качествен текстил за дома, който отговаря на двете основни изисквания на всеки клиент – да е
удобен за ползване и да създава уютна атмосфера. За повече информация посетете нашия сайт:
http://gabriella-shop.com
http://obiavidnes.com/obiava/103775/onlayn-magazin-za-spalni-komplekti-spalno-belyo-ot-gabriela-interioren-tekstil

Онлайн магазин Kress-shop
Крес шоп е онлайн магазин за детски и ученически принадлежности с картинки от телевизионни предавания и игриAnimal planet, Angry birds. В онлайн магазина можете да откриете също и оригинални тениски на футболни отбориЛивърпул, Барселона, Челси, Манчестър Юнайтед, Реал Мадрид, Ювентус, Милан. Спално бельо направено от египетски
памук- чаршафи, завеси. Тематични облекла и принадлежности на филми и сериали- Дисни Мики и Мини Маус,
Принцесите на Дисни, Monster High, Дисни Финиъс и Фърб, Спонджбоб Квадратни гащи, Мечо Пух, Спайдърмен, Бакуган,
Колите, Барби, Хелоу Кити, Семейство Симпсън, Междузвездни войни. За повече информация посетете нашия сайт:
http://kress-shop.eu
http://obiavidnes.com/obiava/103774/onlayn-magazin-kress-shop

Интериорен дизайн Vedi interiors Варна
Веди интериор е фирма специализирана в интериорен дизайн на хотели, ресторанти, апартаменти, къщи, офиси,
магазини, спа центрове и салони за красота. Vedi interiors водеща фирма на българския пазар от 2000 години. Причината
за успеха се дължи на отличното обслужване, използването на висококачествени материали и от многото различни
предлагани услуги, които са свързани с интериорния дизайн. Проектите, които изготвяме и предлагаме на нашите
клиенти са на изгодни и конкурентни цени. За повече информация посетете нашия сайт: http://vediinteriors.com
http://obiavidnes.com/obiava/103773/interioren-dizayn-vedi-interiors-varna
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Професионални почистващи препарати Mollox – България
Молокс – България предлага почистващи препарати за професионална хигиена. Произвеждаме дезинфектанти, перилни и
почистващи препарати в собствени лаборатории в нашия завод. Можете да откриете най-различни препарати за
почистване на дома или офиса. Предлагаме препарати за всякакви повърхности, за санитарни помещения, подове,
универсални препарати, за хранително-вкусовата промишленост, за дезинфекция, кухненска хигиена, хигиена за ръце,
стъкла, прозорци, препарати за миялни машини, специфични препарати, автокозметика и перилни препарати. Доверете
се на професионалистите. За повече информация посетете нашия сайт: http://mollox.bg
http://obiavidnes.com/obiava/103772/profesionalni-pochistvashti-preparati-mollox--bylgariya

OKI ES3640a3 sys1
OKI ES3640a3 sys1, A3, цветен LED принтер, duplex, 1200x600 dpi, 21стр/мин, LAN 1000, Paralel & USB, 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/103771/oki-es3640a3-sys1

OKI ES3640a3 sys3
OKI ES3640a3 sys3, A3, цветен LED принтер, duplex, 1200x600 dpi, 21стр/мин, LAN 1000, Paralel & USB , 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/103770/oki-es3640a3-sys3

Летни предложения от Дорман Варна
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
врати, интериорни, входни, блиндирани врати, изгодни, монтаж, отстъпка, качество
http://obiavidnes.com/obiava/103769/letni-predlojeniya-ot-dorman-varna

Юридическо Съдействие за Фирми със Задължения - ОСВОБОЖДАВАНЕ от ОТГОВОРНОСТ !
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 !
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 !
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за Търговски Дружества - ЕООД, ООД, АД, ЕАД .
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и Отговорност !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от 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
GSM - 0884 57 80 53
GSM - 0877 37 20 83
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка :
Един пример за измамник , който предлага "съдействие" за фирми със задължения, копира съдържанието на наши обяви и
се представя от името на НЕСЪЩЕСТВУВАЩИ "правни кантори" :
PRETOR GROUP Ltd. или PRAVNA KANTORA Bg.
Копирайте тел. номера , които оставя за контакти - 0892918797 , 0897558320 , 0878166316 , 0885498209 , 0886346230 поставете ги в ГУГЪЛ и ще се запознаете с още няколко фалшиви самоличности ...
Истинският подател на такива обяви е Събко Стойнов Мулешков от гр. Панагюрище , за когото направете справка в
ГУГЪЛ :
http://www.blitz.bg/news/article/307035
http://obiavidnes.com/obiava/103768/yuridichesko-sydeystvie-za-firmi-sys-zadyljeniya----osvobojdavane-ot-otgovornost-

OKI ES3640Pro
OKI ES3640Pro, A3, цветен LED принтер, duplex, 1200x1200 dpi, 21стр/мин, LAN 1000 & USB , 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/103767/oki-es3640pro

Покупко - Продажба на Фирми - АД, ЕАД, ООД, ЕООД със Задължения + Освобождаваме от
Отговорност ......
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 !
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 !
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за Търговски Дружества - ЕООД, ООД, АД, ЕАД .
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и Отговорност !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от 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
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GSM - 0884 57 80 53
GSM - 0877 37 20 83
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка :
Един пример за измамник , който предлага "съдействие" за фирми със задължения, копира съдържанието на наши обяви и
се представя от името на НЕСЪЩЕСТВУВАЩИ "правни кантори" :
PRETOR GROUP Ltd. или PRAVNA KANTORA Bg.
Копирайте тел. номера , които оставя за контакти - 0892918797 , 0897558320 , 0878166316 , 0885498209 , 0886346230 поставете ги в ГУГЪЛ и ще се запознаете с още няколко фалшиви самоличности ...
Истинският подател на такива обяви е Събко Стойнов Мулешков от гр. Панагюрище , за когото направете справка в
ГУГЪЛ :
http://www.blitz.bg/news/article/307035
http://obiavidnes.com/obiava/103766/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-

OKI ES4131
OKI ES4131, монохромен LED принтер, duplex, 1200x1200 dpi, 38стр/мин, LAN & USB , 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/103765/oki-es4131

Вентилатор с водна мъгла
Вентилатор с водна мъгла
Особено подходящ както за заведения и търговски обекти, така също и за собствената ви градина или тераса.
Осигурете комфорта си през летните жеги!
Вентилаторът, произвеждащ водна мъгла осезателно понижава околната температура, повишава влажността,
спомага за прогонването на нежеланите насекоми, отстранява прах и вредни частици във въздуха.
Посредством ултразвук, този иновативен модел вентилатор превръща водата в мъгла с големина на микрокапката до 3
микрона.
Образуваните микрокапки поглъщат топлинната енергия от въздуха и се изпаряват.
Температурата се понижава с до 8°C. Създава се приятен хладен бриз.
Колкото по-горещ и сух е обкръжаващия въздух, толкова по-интензивно е изпарението, a съответно и охлаждането.
Гаранционен срок: 12 месеца
Произход: Китай
Интернет магазини
http://obiavidnes.com/obiava/103764/ventilator--s-vodna-mygla

Мрежа против насекоми с магнити
Мрежа против насекоми с магнити
за врати, с размери 100/200см.
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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
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/103763/mreja-protiv-nasekomi-s-magniti

Уред за сребърна вода Volcano Dr. Silver 101+
Уред за сребърна вода Volcano Dr. Silver 101+
Volcano Dr. Silver 101+
Сребърната вода е най-мощният и безопасен природен антисептик, който ефективно унищожава повече от 700 вида
болестотворни микроорганизми, вируси, гъбички и паразити.
Повече от 20 000 литра сребърна и структурирана вода;
Пълен електронен контрол
Генератор на сребърни йони
Уникален дизайн и качество
Надеждност, компактност, ефективност
Гаранционен срок 12 месеца Производител: GM Pharma Ltd, България
http://obiavidnes.com/obiava/103762/ured-za-srebyrna-voda-volcano-dr-silver-101

Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
МОДЕЛ 2015 Г С ВГРАДЕН СОФТУЕР НА БЪЛГАРСКИ
Резултатите от диагностиката излизат директно на български език
Био скенерът изважда 39 подробни отчета (35 за мъж/35 за жена) с общо над 245 различни резултата от
диагностиката,
плюс обобщен пълен и обобщен кратък отчет на здръвословното състояние на пациента, явяващ се 40-я файл.
Квантовият Анализатор е високотехнологичено електронно устройство за преглед на здравното състояние на човешкия
организъм.
Теоретически основан върху квантовата медицина, Квантовият анализатор използва научните постижения в
електронната техника,
за отчитане и анализ на слабото магнитно поле на човешката клетка и на базата на този анализ, дава здравния статус
на организма и проблемни зони в техния най-ранен стадий.
Квантовият Анализатор интегрира в себе си медицина, био-информатика, електро инженерство и други съвременни
науки.
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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
Квантов Анализатор.
www.miramarket.net
Квантов Анализатор.
www.shopbg.info
Квантов Анализатор.
www.tehno.shopbg.info
Квантов Анализатор.
www.miramarket.eu
Квантов Анализатор.
http://obiavidnes.com/obiava/103761/kvantov-analizator---bioskener-3to-pokolenie-na-bylgarski-ezik

OKI ES5431dn
OKI ES5431dn, цветен LED принтер, duplex, 1200x600 dpi, 30стр/мин, LAN & USB , 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/103760/oki-es5431dn

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/103759/detektivska-agenciya-avalon--24ch-diskretni-detektivski-uslugi

OKI ES5462dnw MFP
OKI ES5462dnw MFP, цветен LED принтер/скенер/копир/факс, duplex, 1200x600 dpi, 30стр/мин, RADF, LAN & USB, 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/103758/oki-es5462dnw-mfp

OKI ES6410dn
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OKI ES6410dn, цветен LED принтер, duplex, 1200x600 dpi, 36стр/мин, LAN & USB , 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/103757/oki-es6410dn

OKI ES7120dn
OKI ES7120dn, монохромен лазерен принтер, duplex, 1200x1200 dpi, 45стр/мин, LAN & USB , 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/103756/oki-es7120dn

OKI ES7130dn
OKI ES7130dn, монохромен лазерен принтер, duplex, 1200x1200 dpi, 50стр/мин, LAN & USB , 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/103755/oki-es7130dn

OKI ES7411dn
OKI ES7411dn, цветен LED принтер, duplex, 1200x600 dpi, 36стр/мин, LAN, Paralel & USB , 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/103754/oki-es7411dn

OKI ES7470dfn
OKI ES7470dfn, цветен LED принтер/скенер/копир, duplex, 1200x600 dpi, 36стр/мин, RADF, LAN 1000 & USB , 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/103377/oki-es7470dfn

OKI ES7470dn
OKI ES7470dn, цветен LED принтер/скенер/копир, duplex, 1200x600 dpi, 36стр/мин, RADF, LAN 1000 & USB, 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/103366/oki-es7470dn

OKI ES7480dn
OKI ES7480dn, цветен LED принтер/скенер/копир, duplex, 1200x600 dpi, 40стр/мин, RADF, LAN 1000 & USB , 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/103364/oki-es7480dn

OKI ES8140dn
OKI ES8140dn, A3, монохромен LED принтер, duplex, 1200x1200 dpi, 22стр/мин, LAN & USB , 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/103363/oki-es8140dn

OKI ES8431dn
OKI ES8431dn, A3, цветен LED принтер, duplex, 1200x600 dpi, 20стр/мин, LAN & USB , 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/103362/oki-es8431dn

OKI ES8441dn
OKI ES8441dn, A3, цветен LED принтер, duplex, 1200x1200 dpi, 20стр/мин, LAN & USB, 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/103753/oki-es8441dn

OKI ES9130dn
OKI ES9130dn, A3, монохромен лазерен принтер, duplex, 1200x1200 dpi, 22стр/мин, LAN & USB , 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/103360/oki-es9130dn

OKI ES9541dn
OKI ES9541dn, A3, цветен LED принтер, duplex, 1200x1200 dpi, 28стр/мин, LAN & USB , 1г.
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http://obiavidnes.com/obiava/103359/oki-es9541dn

Доставчици на храна по домовете
Британска компания за подбор на персонал BERRO EUROPE (UK) LTD набира турско-говорящи работници-шофьори за
доставка на храна по домовете в Англия. Кандидатите, желаещи тази позиция трябва да отговарят на следните
изисквания:
•
•
•
•
•

Шофьори с минимум 1 година предишен работен стаж;
Работниците да са поне с „В” категория шофьорска книжка;
Шофьори, които да нямат предишни ПТП;
Кандидатите трябва да са на възраст между 18 и 33 години и да знаят добър турски или английски език;
Шофьори-доставчици да са физически здрави и с чисто съдебно минало.

Работодателите предлагат безплатна храна и квартира.Също така добро седмичното заплащане и бакшишите са много
добри.
На одобрените кандидати, фирмата-посредник съдейства за получаването на иншурънс номер, отваряне на банкова
сметка в Англия и т.н.
За повече информация и записване моля пишете ни на имейл адреса: recruit@berro.co.uk или по skype: berro.2 , или ни
прозвънете на мобилен номер: 00447582810663 и нашите консултанти ще Ви се обадят, за да дискутират
кандидатурата Ви.
http://obiavidnes.com/obiava/103752/dostavchici-na-hrana-po-domovete

Доставчици на храна по домовете
Британска компания за подбор на персонал BERRO EUROPE (UK) LTD набира турско-говорящи работници-шофьори за
доставка на храна по домовете в Англия. Кандидатите, желаещи тази позиция трябва да отговарят на следните
изисквания:
•
•
•
•
•

Шофьори с минимум 1 година предишен работен стаж;
Работниците да са поне с „В” категория шофьорска книжка;
Шофьори, които да нямат предишни ПТП;
Кандидатите трябва да са на възраст между 18 и 33 години и да знаят добър турски или английски език;
Шофьори-доставчици да са физически здрави и с чисто съдебно минало.

Работодателите предлагат безплатна храна и квартира.Също така добро седмичното заплащане и бакшишите са много
добри.
На одобрените кандидати, фирмата-посредник съдейства за получаването на иншурънс номер, отваряне на банкова
сметка в Англия и т.н.
За повече информация и записване моля пишете ни на имейл адреса: recruit@berro.co.uk или по skype: berro.2 , или ни
прозвънете на мобилен номер: 00447582810663 и нашите консултанти ще Ви се обадят, за да дискутират
кандидатурата Ви.
http://obiavidnes.com/obiava/103751/dostavchici-na-hrana-po-domovete

OKI ML1190
OKI ML1190, монохромен матричен принтер, 24 pin, 160 column, 360x360 dpi, 333cps, USB, 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/103358/oki-ml1190

Виброплейт фитнес урeд от ново поколение
Виброплейт фитнес урeд от ново поколение
Eдин специален метод за тренировка, базиран на бързи ритмични вибрации,
предизвикващи силни мускулни контракции, водещи до бързи резултати;
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квантов анализатор – високотехнологично електронно устройство за преглед на здравното състояние на
човешкия организъм; продукти от КЪЩАТА НА БИЛКИТЕ ”Sanct Bernhard”
– АЛОЕ ВЕРА чист сок или капсули, ЖЕН ШЕН, Гинко Билоба, препарати за отслабване и т.н.
За повече информация посетете ”БГ магазин”.
Интернет магазини
www.bgmag.ne
http://obiavidnes.com/obiava/103750/vibropleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

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

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

Апаратът за лимфодренаж има четири работни режима на работа и три степени на натиск – нисък среден и висок.
Четирите работни програми на апарата за пресотерапия са следните:
Програма 1 – Oтслабване 1
Програма 2 - Oтслабване 2
Програма 3 - Лимфодренаж
Програма 4 - Ръчен режим
Пресотерапията е детоксикираща процедура, която чрез лимфен дренаж помага на тялото да се освободи от
подкожните токсини и мазнини. Лимфодренажният масаж стимулира метаболизма на кожните клетки; подобрява
циркулацията на кръвта; подобрява лимфопотока; спомага за изхвърлянето на излишните течности; редуцира
подкожните мазнини и се бори успешно с целулита.
Костюмът на лимфодренажния апарат е с шест въздушни възглавници, които упражняват цикличен натиск или на
цялото тяло, или на избрани части от тялото.
Апарат за пресотерапия:
1. Извършва високотехнологичен ефективен лимфен дренаж.
2. Осигурява надеждна борба с целулита.
3. Подпомага отслабването и детоксикацията; оформяне и профилиране на тялото.
4. Редуцира отоци, намалява болката и създава комфорт;
5. Придава по-добра форма на краката, корема и ръцете, като същевременно се подобрява и тонусът на кожата.
Лимфопресата може да се ползва и просто за приятен релаксиращ масаж.
http://obiavidnes.com/obiava/103749/limfopresa---aparat-za-presoterapiya

OKI ML320 Elite
OKI ML320 Elite, монохромен матричен принтер, 9 pin, 80 column, 240x216 dpi, 360cps, Parallel, 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/103357/oki-ml320-elite

OKI ML321 Elite
OKI ML321 Elite, монохромен матричен принтер, 9 pin, 136 column, 240x216 dpi, 360cps, Parallel, 1г.
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http://obiavidnes.com/obiava/103356/oki-ml321-elite

Интериорни и входни врати за Вашият дом!
Врати Добрич Ви предлага най-добрите цени на входни и интериорни врати. Само тук ще намерите богато разнообразие
от цветове и модели. Заповядайте в шоурума ни в гр. Добрич на адрес:ул.Св. Св. Кирил и методий 41- магазин Билла до
училище „ П. Славейков”.. Разгледайте и другите ни предложения тук http://www.vrati-dobrich.com/.
Тел: 058/590 363
Моб: 0899691035
mail: office@vrati-dobrich.com
web: www.VRATI-DOBRICH.com
http://obiavidnes.com/obiava/103748/interiorni-i-vhodni-vrati-za-vashiyat-dom

Душ-слушалка с турмалин от ТехноМаг
Йонизираща душ-слушалка с филтър от германий и турмалин – за домашна спа-терапия с йонизирана по естествен път
(под действието на природни минерали) вода и 8 режима воден масаж. За преодоляване на стреса и умората на тялото и
възстановяване на енергийния баланс, за хидратирана гладка кожа и свежа коса, за стимулиране на кръвообръщението и
подобряване на съня, за пречистване на водата от хлор, токсини и бактерии, за предпазване от кожни заболявания. Само
срещу 33 лв. с ДДС. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти „ТехноМаг” или на тел. 02/8298504,
02/422 422 8, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/103747/dush-slushalka-s-turmalin-ot-tehnomag

Йонизатор и ароматизатор за дома
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/103746/yonizator-i-aromatizator-za-doma

Електронни бидета
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/103745/elektronni-bideta

Дестилатори 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/103744/destilatori-za-voda

SONIC комплект „Винаги красива”
SONIC комплект „Винаги красива” – за ежедневна грижа за зъбите и кожата на лицето, и около очите. С този уред
можете да избегнете бръчки по лицето и да направите кожата си щастлива, сияйна и подмладена. Работи с
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иновационна звукочестотна технология, разработена първоначално за електрическите четки за зъби. Устройството е
много лесно за употреба (един бутон за включване и изключване), с мини размери (за да е винаги с Вас) и на достъпна цена.
Зарадвайте жената, която със сигурност го заслужава! Цена: 35 лв. с ДДС. За подробности и поръчки посетете
интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/4224228, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/103743/sonic-komplekt-vinagi-krasiva

Йонизатори и озонатори – различни модели
Последно поколение технология за пречистване и стерилизиране на въздуха в помещението. Без консумативи. Плюс
функция за озониране на вода и дълбоко пречистване на хранителни продукти.Този многофункционален уред, освен за
домашни условия, се препоръчва за ползване и в здравни, и медицински заведения, биохимични лаборатории, аптеки,
детски градини, училища, магазини, хотели, ресторанти и др. За подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net
или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/103742/yonizatori-i-ozonatori--razlichni-modeli

Уреди за сребърна вода – различни модели
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/103741/uredi-za-srebyrna-voda--razlichni-modeli

Магнити - подобрете работата на двигателя
Магнитни йонизиращи приставки за пестене на гориво - увеличават горивната ефективност за по-чисто изгаряне в
двигателя, намаляват вредните емисии (50-80%), като същевременно подобряват работата на двигателя и спестяват
от разхода на гориво (10-22%). Действието им се основава на йонизиране на горивото, преминаващо през горивната
тръба, благодарение на силното магнитно поле, образувано от двете срещуположни части на магнитната приставка.
Специално проектирани и нанотехнологично произведени неодимови магнити. Директно от производителя. С
американски патент и CE сертификати от Великобритания. За подробности и поръчки посетете «ТехноМаг» или се
обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/103740/magniti---podobrete-rabotata-na-dvigatelya

Електронен уред за борба с подземни гризачи - къртица и сляпо куче
Електронни уреди за борба с подземни гризачи – къртица, сляпо куче, лалугер. Ултразвукови и вибрационни. Гарантирано
действие. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти www.TehnoMag.net или на тел. тел.02/8298504,
0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/103739/elektronen-ured-za-borba-s-podzemni-grizachi---kyrtica-i-slyapo-kuche

Детективска Агенция Инкогнито-София,Пловдив,Бургас,Варна
Детективска Агенция Инкогнито-Безплатни Консултации!
Предлаганите услуги са от частни детективи
с висок професионален стандарт!
Разкрива изневери, издирва лица,
справки, корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес,месторабота и др.
Открива биологични родственици.
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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/103738/detektivska-agenciya-inkognito-sofiyaplovdivburgasvarna

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
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/103737/detektivska-agenciya-foks-detektivski-uslugi-veliko-tyrnovo

Дрегери 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/103736/dregeri-ot-tehnomag

Ултразвукова ваничка за скоростно почистване и стерилизация
За ултразвуково почистване на метални инструменти, CD, DVD и BlueRay оптични дискове, почистване и стерилизация
на ножчета за бръснене, глави на електрически самобръсначки, стоматологични инструменти, четки за зъби, бижута
(верижки, пръстени, обици, гривни), очила, лупи, верижки за часовници, водоустойчиви часовници, химикалки, глави на
принтери, печати, часовникови механизми, стари монети, значки, клапи, дюзи, електронни платки и т.н. Вижте
подробности и поръчайте в е-магазина «ТехноМаг» или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
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http://obiavidnes.com/obiava/103735/ultrazvukova-vanichka-za-skorostno-pochistvane-i-sterilizaciya

Електронно устройство за вибрационно пране
Малка, икономична и турбо ефективна пералня – това е устройството за вибрационно пране. С него ще спестите до 80%
електроенергия, вода и перилен препарат. Пестите също място и пари. Можете да го носите навсякъде със себе си.
Качеството на пране е гарантирано - забравете химическото чистене. Дрехите не се мачкат - можете да пропуснете
гладенето. Изключително удобно за пране и на маратонки, гуменки, чанти, изделия от изкуствена кожа и т.н.
Запитвания и поръчки в е-магазина www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994
http://obiavidnes.com/obiava/103734/elektronno-ustroystvo-za-vibracionno-prane

Ултразвукова пералня - мини волкано
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. 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/103733/ultrazvukova-peralnya----mini-volkano

OKI ML3320
OKI ML3320, монохромен матричен принтер, 9 pin, 80 column, 240x216 dpi, 435cps, Parallel & USB, 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/103355/oki-ml3320

светеща боя за тунинг и аерография
Светеща боя за метал: самосветещата в тъмното боя за метални повърхности намира приложение в автотунинга,
айрография, оцветяване на автомобилни джанти. Ефекта на светене в тъмното е 6-8 часа. Разход 1л. за 10-12 кв. м.
http://obiavidnes.com/obiava/103732/sveteshta-boya-za-tuning-i-aerografiya

OKI ML3321
OKI ML3321, монохромен матричен принтер, 9 pin, 136 column, 240x216 dpi, 435cps, Parallel & USB, 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/103353/oki-ml3321

OKI ML3390
OKI ML3390, монохромен матричен принтер, 24 pin, 80 column, 360 x 360 dpi, 390cps, Parallel & USB, 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/103352/oki-ml3390

OKI ML3391
OKI ML3391, монохромен матричен принтер, 24 pin, 136 column, 360x360 dpi, 390cps, Parallel & USB, 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/103351/oki-ml3391

Юридическо Съдействие за Прехвърляне на Фирми със Задължения - "ИЗКУПУВАНЕ" +
ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 Час
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 !
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
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Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, АД, ЕАД :
1. ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ !
2. ОСВОБОЖДАВАМЕ от ОТГОВОРНОСТ , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от процедурата по прехвърлянето на
фирмата !
3. ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата !
4. 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 !
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
GSM - 0884 57 80 53
GSM - 0877 37 20 83
Е. САНДОВ
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка :
Един пример за измамник , който предлага "съдействие" за фирми със задължения, копира съдържанието на наши обяви и
се представя от името на НЕСЪЩЕСТВУВАЩИ "правни кантори" :
PRETOR GROUP Ltd. или PRAVNA KANTORA Bg.
Копирайте тел. номера , които оставя за контакти - 0892918797 , 0897558320 , 0878166316 , 0885498209 , 0886346230 поставете ги в ГУГЪЛ и ще се запознаете с още няколко фалшиви самоличности ...
Истинският подател на такива обяви е Събко Стойнов Мулешков от гр. Панагюрище , за когото направете справка в
ГУГЪЛ :
http://www.blitz.bg/news/article/307035
http://obiavidnes.com/obiava/103731/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 ......
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 !
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 !
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, АД, ЕАД :
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1. ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ !
2. ОСВОБОЖДАВАМЕ от ОТГОВОРНОСТ , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от процедурата по прехвърлянето на
фирмата !
3. ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата !
4. 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 !
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
GSM - 0884 57 80 53
GSM - 0877 37 20 83
Е. САНДОВ
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка :
Един пример за измамник , който предлага "съдействие" за фирми със задължения, копира съдържанието на наши обяви и
се представя от името на НЕСЪЩЕСТВУВАЩИ "правни кантори" :
PRETOR GROUP Ltd. или PRAVNA KANTORA Bg.
Копирайте тел. номера , които оставя за контакти - 0892918797 , 0897558320 , 0878166316 , 0885498209 , 0886346230 поставете ги в ГУГЪЛ и ще се запознаете с още няколко фалшиви самоличности ...
Истинският подател на такива обяви е Събко Стойнов Мулешков от гр. Панагюрище , за когото направете справка в
ГУГЪЛ :
http://www.blitz.bg/news/article/307035
http://obiavidnes.com/obiava/103730/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-

OKI ML3410
OKI ML3410, монохромен матричен принтер, 9 pin, 136 column, 288 x 144 dpi, 550cps, Parallel & serial , 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/103346/oki-ml3410

Продажба на фирми КУПУВАМЕ БИЗНЕС
Продажба на фирми-Изкупуване и Прехвърляне на фирми АД ЕАД ООД ЕООД със задължения,юридически
проблеми,Предстоящи производства по несъстоятелност.
Какво включва услугата Продажба на фирма
Изготвяне и подаване на всички необходими документи в Търговския регистър, без риск от отказ.
Съпровождане до Нотариус, без излишно чакане.
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Изваждане на удостоверение за актуално състояние
И всичко това с едно посещение в офиса ни
-300 лв /вкл. Държавна такса,
Нотариус,
хонорар/
Осигуряваме нов собственик /Правоприемник/ на проблемната фирма,Вписване на промени в обстоятелствата на
дружеството.Адрес за регистрация и адрес за кореспонденция.
Дългогодишният ни опит в областта на продажбите на фирми — и добрите работни взаимоотношения с
регистрационните органи ни позволяват да извършваме услугите си в най-кратки срокове и на достъпни цени.
Гарантирано най-ниска цена, без скрити такси и хонорари
Гарантирано качество, без притеснение от отказ
Продажбата на фирмата Ви ще бъде отразена в срок от 4 работни дни
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от отговорност след сделката.
PRAVNA KANTORA BG. Пълно фирмено обслужване от А до Я в гр. Пловдив и фирми от всички бизнес сектори и региони
на България.
С предварително уговорена среща на Телефони: 0892918797
http://obiavidnes.com/obiava/103729/prodajba-na-firmi--kupuvame-biznes

Продавам/купувам бизнес
Продажба на фирми-Изкупуване и Прехвърляне на фирми АД ЕАД ООД ЕООД със задължения,юридически
проблеми,Предстоящи производства по несъстоятелност.
Какво включва услугата Продажба на фирма
Изготвяне и подаване на всички необходими документи в Търговския регистър, без риск от отказ.
Съпровождане до Нотариус, без излишно чакане.
Изваждане на удостоверение за актуално състояние
И всичко това с едно посещение в офиса ни
-300 лв /вкл. Държавна такса,
Нотариус,
хонорар/
Осигуряваме нов собственик /Правоприемник/ на проблемната фирма,Вписване на промени в обстоятелствата на
дружеството.Адрес за регистрация и адрес за кореспонденция.
Дългогодишният ни опит в областта на продажбите на фирми — и добрите работни взаимоотношения с
регистрационните органи ни позволяват да извършваме услугите си в най-кратки срокове и на достъпни цени.
Гарантирано най-ниска цена, без скрити такси и хонорари
Гарантирано качество, без притеснение от отказ
Продажбата на фирмата Ви ще бъде отразена в срок от 4 работни дни
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от отговорност след сделката.
PRAVNA KANTORA BG. Пълно фирмено обслужване от А до Я в гр. Пловдив и фирми от всички бизнес сектори и региони
на България.
С предварително уговорена среща на Телефони: 0892918797
http://obiavidnes.com/obiava/103728/prodavamkupuvam-biznes

Дискрет-Детективска Агенция-0888116420-Бургас Равда Слънчев бряг Поморие Приморско
Детективска Агенция ДИСКРЕТ е специализирана единствено и само в областа на изневярата.

Страница 71/103

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

26.07.2015

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/103727/diskret-detektivska-agenciya-0888116420-burgas-ravda-slynchev-bryag-pomorie-primors

Детективска Агенция АЯКС-Частен Детектив- Русе Шумен Велико Търново 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/103726/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv--ruse-shumen-veliko-tyrnovo-varna

OKI ML4410
OKI ML4410, монохромен матричен принтер, 9 pin, 136 column, 240x216 dpi, 1066cps, Parallel & Serial, 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/103340/oki-ml4410

Стъклени, интериорни и входни врати на горещи цени
Вратата е изключително важна за облика на жилището. При нас ще откриете невероятни предложения на стъклени,
интериорни и входни врати в многообразие от модели, цветове и размери на конкурентни цени. Ще получите обширна
информация за предлаганите модели, както и насоки, за да направите най-подходящия избор. Очакваме Ви!
http://obiavidnes.com/obiava/103725/stykleni-interiorni-i-vhodni-vrati-na-goreshti-ceni

Вентилатор с водна мъгла
Вентилатор с водна мъгла
Особено подходящ както за заведения и търговски обекти, така също и за собствената ви градина или тераса.
Осигурете комфорта си през летните жеги!
Вентилаторът, произвеждащ водна мъгла осезателно понижава околната температура, повишава влажността,
спомага за прогонването на нежеланите насекоми, отстранява прах и вредни частици във въздуха.
Посредством ултразвук, този иновативен модел вентилатор превръща водата в мъгла с големина на микрокапката до 3
микрона.
Образуваните микрокапки поглъщат топлинната енергия от въздуха и се изпаряват.
Температурата се понижава с до 8°C. Създава се приятен хладен бриз.
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Колкото по-горещ и сух е обкръжаващия въздух, толкова по-интензивно е изпарението, a съответно и охлаждането.
Гаранционен срок: 12 месеца
Произход: Китай
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/103724/ventilator--s-vodna-mygla

OKI ML5100FB
OKI ML5100FB, монохромен матричен принтер, 24 pin, 80 column, 360x360 dpi, 375cps, Parallel, Serial & USB, 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/103337/oki-ml5100fb

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 научите 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/103723/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

ЛЕСНА НАДОМНА РАБОТА ЗА ВСЕКИ ОТ УЮТА НА СОБСТВЕНИЯТ ВИ ДОМ ! 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 научите 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/103722/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

Мрежа против насекоми с магнити за врати
Мрежа против насекоми с магнити
за врати, с размери 100/200см.
Нов продукт на българският пазар, нашите мрежи са удобен и евтин начин да се предпазите от досадните насекоми през
лятото.
Благодарение на 18-те магнитни закопчалки, разположени на стратегически места, всички могат да влизат и излизат
свободно.
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Магнитната лента се самозатваря след Вас, защитавайки дома Ви от насекоми. Мрежата е за дървени, пластмасови и
алуминиеви дограми.
4На дървени дограми се прикрепя с кабарчета, на пластмасови и алуминиеви дограми се закрепя с двустранно залепваща
лента(скоч).
Комплектът включва:
- Мрежа с размер 100 х 200 см
- Магнитна лента
- Кабарчета
-двустранно залепващи лепенки
-Цвят черен
Интернет магазини
http://obiavidnes.com/obiava/103721/mreja-protiv-nasekomi-s-magniti-za-vrati

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.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/103720/stik-za-selfi-s-vgraden-bluetooth

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,
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използващ вибрации или лек токов удар за премахване на всички лоши навици на кучето.
Електронният нашийник е много полезен при дресировка и обучение на домашни любимци, ловни кучета, кучета-водачи и
кучета-охрана,
независимо от теглото им (от 2 до 90 кг.).
При обучение и дресировка, електронният нашийник е незаменим помощник за формирането на желаното от вас
поведение на вашия любимец.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/103719/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta

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
http://obiavidnes.com/obiava/103718/magnitna-titanieva-grivna

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

С Йоши Блейд се реже лесно и прецизно! Острието на Йоши Блейд не ръждясва и не корозира!
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Остро е като бръснач и се изтъпява до 10 пъти по-бавно от стомана. Винаги е като ново и
запазва безупречен вид!
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/103717/keramichen-noj-i-keramichna-belachka

Ридекс Про Плюс - уред против гризачи, хлебарки, мравки, паяци
Ридекс Про Плюс - уред против гризачи, хлебарки, мравки, паяци
Отървете дома си на плъхове, мишки и хлебарки и други досадни вредители!
Както сте виждали по телевизията, просто включвате Riddex Pro Plus и уредът започва да работи веднага!
"Риддекс Про Плюс" превръща дома ви в една невидима репелент област, в която гризачите просто не може да живеят.
Използва се патентована Digital Pulse технология от Motorola с Freescale микропроцесор.Ридекс Про създава непоносима
среда за вредителите,
дори и в стените, прогонва ги далеч от дома ви. Riddex Pro Plus включва също и вградена нощна светлина и LED светлини.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/103716/rideks-pro-plyus---ured-protiv-grizachi-hlebarki-mravki-payaci

Вентилатор с водна мъгла
Вентилатор с водна мъгла
Особено подходящ както за заведения и търговски обекти, така също и за собствената ви градина или тераса.
Осигурете комфорта си през летните жеги!
Вентилаторът, произвеждащ водна мъгла осезателно понижава околната температура, повишава влажността,
спомага за прогонването на нежеланите насекоми, отстранява прах и вредни частици във въздуха.
Посредством ултразвук, този иновативен модел вентилатор превръща водата в мъгла с големина на микрокапката до 3
микрона.
Образуваните микрокапки поглъщат топлинната енергия от въздуха и се изпаряват.
Температурата се понижава с до 8°C. Създава се приятен хладен бриз.
Колкото по-горещ и сух е обкръжаващия въздух, толкова по-интензивно е изпарението, a съответно и охлаждането.
Гаранционен срок: 12 месеца
Произход: Китай
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/103715/ventilator--s-vodna-mygla

OKI ML5521eco
OKI ML5521eco, монохромен матричен принтер, 9 pin, 136 column, 240x216 dpi, 570cps, Parallel & USB, 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/103334/oki-ml5521eco

Юлска отпуска в Чепинската котловина
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Намерете прохлада в сърцето на Родопите , в живописната и красива Чепинска котловина, където е разположен град
Велинград. В случай, че търсите евтина квартира ви предлагаме отлично обзаведен апартaмент подходящ за семейства
и групи, като в зависимост от броят на хората и продължителността на престоя предлaгаме отстъпки.
http://obiavidnes.com/obiava/103714/yulska-otpuska-v-chepinskata-kotlovina

OKI ML5591
OKI ML5591, монохромен матричен принтер, 24 pin, 136 column, 360x360 dpi, 473cps, Parallel, 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/103333/oki-ml5591

OKI ML5721eco
OKI ML5721eco, монохромен матричен принтер, 9 pin, 136 column, 240x216 dpi, 700cps, Parallel & USB, 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/103330/oki-ml5721eco

OKI ML5790eco
OKI ML5790eco, монохромен матричен принтер, 24 pin, 136 column, 576cps, Parallel & USB, 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/103324/oki-ml5790eco

OKI ML5791eco
OKI ML5791eco, монохромен матричен принтер, 24 pin, 136 column, 360x360 dpi, 576cps, Parallel & USB, 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/103323/oki-ml5791eco

OKI ML6300FB-SC
OKI ML6300FB-SC, монохромен матричен принтер, 24 pin, 136 column, 360x360 dpi, 450cps, Parallel & USB, 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/103322/oki-ml6300fb-sc

Server Barebone Intel R1304WT2GS (Rack 1U
Server Barebone Intel R1304WT2GS (Rack 1U, 2xE5-2600V3, 24xDDR4 RDIMM, 4x3.5" HDD HotSwap, 8xSATA ports, 2x1Gb
LAN, 1+0 750W, 2xHeatsink)
http://obiavidnes.com/obiava/103713/server-barebone-intel-r1304wt2gs-rack-1u

Преходник 3.5mm stereo jack(м) към 2.5mm stereo jack(ж)
Преходник 3.5mm stereo jack(м) към 2.5mm stereo jack(ж)
http://obiavidnes.com/obiava/103712/prehodnik-35mm-stereo-jackm-kym-25mm-stereo-jackj-

ASROCK Main Board Desktop iZ97 (S1150
ASROCK Main Board Desktop iZ97 (S1150, 4xDDR3,2xPCIE3.0x16, 1xPCIE2.0x16,2xPCIEx1, 1xMiniPCI, SATA III
Raid,GLAN,DVI,HDMI,DP) ATX retail
http://obiavidnes.com/obiava/103711/asrock-main-board-desktop-iz97-s1150

GF GTX 980 Ti OC
GF GTX 980 Ti OC, 6GB, Asus STRIX-GTX980TI-DC3OC-6GD5-GAMING, PCI-E 3.0, GDDR5, 384bit, DisplayPort, HDMI, DVI
http://obiavidnes.com/obiava/103710/gf-gtx-980-ti-oc

Adaptec by PMC RAID
Adaptec by PMC RAID, 2277500-R, 8 Internal ports, 2 SFF 8643 (int) conectors, x8 PCIe Gen 3, PMC PM8063, 1024 MB
http://obiavidnes.com/obiava/103423/adaptec-by-pmc-raid
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Adaptec RAID 8405 Single
Adaptec RAID 8405 Single, 2277600-R, 4 internal ports, 1 x SFF-8643(internal)
http://obiavidnes.com/obiava/103422/adaptec-raid-8405-single

Клавиатура Gigabyte Force K7
Клавиатура Gigabyte Force K7, геймърска, USB
http://obiavidnes.com/obiava/103421/klaviatura-gigabyte-force-k7

OKI C831cdtn
OKI C831cdtn, A3, цветен LED принтер, duplex, 1200x600 dpi, 20стр/мин, LAN & USB , 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/103420/oki-c831cdtn

Юридическо Съдействие за Прехвърляне на Фирми със Задължения - "ИЗКУПУВАНЕ" +
ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 Час
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 !
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 !
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, АД, ЕАД :
1. ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ !
2. ОСВОБОЖДАВАМЕ от ОТГОВОРНОСТ , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от процедурата по прехвърлянето на
фирмата !
3. ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата !
4. 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 !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от 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
GSM - 0884 57 80 53
GSM - 0877 37 20 83
Е. САНДОВ
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
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http://obiavidnes.com/obiava/103709/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 ......
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 !
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 !
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, АД, ЕАД :
1. ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ !
2. ОСВОБОЖДАВАМЕ от ОТГОВОРНОСТ , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от процедурата по прехвърлянето на
фирмата !
3. ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата !
4. 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 !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от 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
GSM - 0884 57 80 53
GSM - 0877 37 20 83
Е. САНДОВ
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/103708/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-

OKI C931dn
OKI C931dn, A3, цветен LED принтер, duplex, 1200x1200 dpi, 28стр/мин, LAN & USB , 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/103419/oki-c931dn

OKI C9655dn
OKI C9655dn, A3, цветен LED принтер, duplex, 600 x 1200 dpi, 21стр/мин, LAN & USB , 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/103418/oki-c9655dn

"Български пощи" спряха парични трансфери MoneyGram от и до Гърция
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"Български пощи" спряха парични трансфери MoneyGram от и до Гърция. Приемането и изплащането на пари с
MoneyGram от и за Гърция ще бъде възстановено, след като "Български пощи" получи уведомление от американската
компания.
http://obiavidnes.com/obiava/103707/bylgarski-poshti-spryaha-parichni-transferi-moneygram-ot-i-do-gyrciya

светеща боя за цветя
Самосветеща боя за цветя. Има ли празник без цветя? Та те са едно от най-красивите творения в природата. Всеки ги
обича. Но да учудиш човек, подарявайки му традиционен букет, е доста сложно. Подаряването на цвете изкарва на
повърхноста на човешката душа много и разнообразни чувства, но учудването не е сред тях. Само букет, в който всяко
едно цветенце е боядисано със светеща боя, може да направи това,редом с другите чувства и емоции, наистина да
предизвика и учудване.Самосветещата боя за цветя на акрилна основа има ефект на светене в тъмното между 6 и 8
часа. Използва се за нанасяне върху живи или изкуствени цветя и други растения. Нанася се с четка или при голям обем с
пистолет. Разход на 1л. 800-1500 цветчета.
http://obiavidnes.com/obiava/103706/sveteshta-boya-za-cvetya

OKI C9655hdtn
OKI C9655hdtn, A3, цветен LED принтер, duplex, 600 x 1200 dpi, 21стр/мин, LAN & USB , 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/103417/oki-c9655hdtn

трактор ТК 80
продавам ръководство и обслужване трактор ТК 80-213стр-на хартиен носител 30лв или на диск 20лв-доставка Еконт
опция предварителен преглед коректно-0899772903
http://obiavidnes.com/obiava/103705/traktor-tk-80

OKI C9655n
OKI C9655n, A3, цветен LED принтер, 600 x 1200 dpi, 21стр/мин, LAN & USB , 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/103416/oki-c9655n

OKI MB461dn
OKI MB461dn, монохромен LED принтер/скенер/копир, duplex, 2400 x 600 dpi, 33стр/мин, RADF, LAN 1000 & USB, 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/103415/oki-mb461dn

КУРС ПО УНГАРСКИ ЕЗИК – ниво А1
Учебен център Орбис организира съботно курс по фински език, първо ниво по системата Hall
http://obiavidnes.com/obiava/103704/kurs-po-ungarski-ezik--nivo-a1

КУРС ПО ФИНСКИ ЕЗИК – ниво А1
Учебен център Орбис организира съботно курс по фински език, първо ниво по системата Suomen Kielen Alkeisoppikirja. В
процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда
необходимата лексика и граматика и акцентира върху уменията за изразяване. Часовете се провеждат в събота от
10.00 до 13.00, всичко 60 учебни часа. Цената на курса е 200 лева. Начало: 8.08.2015г.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/103703/kurs-po-finski-ezik--nivo-a1
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Курс по турски език А1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по турски език по системата Hitit, ниво А1. По време на обучението се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Курсът се провежда два пъти седмично – сряда и
петък от 18.30 до 20.30 ч., всичко 100 учебни часа. Начало: 16.09.2015г. Цена 270 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/103702/kurs-po-turski-ezik-a1

ИНТЕНЗИВЕН КУРС ПО НЕМСКИ ЕЗИК – А1
Учебен център Орбис организира интензивен курс по немски език по системата Berliner Platz Neu, ниво А1. По време на
обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Курсът се провежда в делничните
дни от 9.00 до 12.30 ч., всичко 80 учебни часа. Начало: 03.08.2015г. Цена 250 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/103701/intenziven-kurs-po-nemski-ezik--a1

Вечерен курс по румънски език – ниво А1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по румънски език по системата PULS, ниво А1. По време на обучението се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене и се акцентира върху уменията за изразяване на
румънски език. Курсът се провежда два пъти в седмицата – вторник и петък от 18.30 до 20.30 ч., всичко 80 учебни часа.
Цена – 250 лв. Начало: 15.09.2015г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване :
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/103700/vecheren-kurs-po-rumynski-ezik--nivo-a1

КУРС ПО БРАЗИЛСКИ ПОРТУГАЛСКИ - A1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по бразилски португалски А1. Курсът се провежда по системата Falar,
Ler, Escrever. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене.
Продължителност 50 учебни часа, вторник и петък от 18.30 до 20.30 часа. Цена 160 лв. Начало:4.08.2015г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
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ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/103699/kurs-po-brazilski-portugalski-----a1

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 научите 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/103698/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

ЛЕСНА НАДОМНА РАБОТА ЗА ВСЕКИ ОТ УЮТА НА СОБСТВЕНИЯТ ВИ ДОМ ! 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 научите 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/103697/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

Съботен курс по португалски език А2
Учебен център Орбис организира съботен курс по португалски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1500 - 1800 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на португалски език.
Провежда се в събота от 10.00 до 13.00, продължителност 50 учебни часа. Цена 160 лв. Начало: 26.09.15г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/103696/syboten-kurs-po-portugalski-ezik-a2

КУРС ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК – А2
Учебен център Орбис организира вечерен курс по италиански език, ниво А2. Курсът се провежда по системата Progetto
Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото е с
продължителност 80 часа и се провежда два пъти в седмицата – вторник и петък от 18.30 до 20.30 часа. Цена: 250 лева.
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Начало – 15.09.2015г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/103695/kurs-po-italianski-ezik--a2

ИНТЕНЗИВЕН КУРС по португалски език А1
Учебен център Орбис организира интензивен курс по португалски език ниво А1. Курсът е 50 учебни часа. Обучението се
провежда от понеделник до петък от 10.00 до 13.00 ч. Работи се по системата „Aprender portugu
http://obiavidnes.com/obiava/103694/intenziven-kurs-po-portugalski-ezik-a1

Интензивен курс по италиански език А1
Учебен център Орбис организира интензивен курс по италиански език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Progetto Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1800-2000 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на италиански език.
Нивото е с продължителност 80 часа и се провежда всеки делничен ден от 9.30 до 12.30 часа. Цена: 250 лева. Начало:
03.08.15г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/103693/intenziven-kurs-po-italianski-ezik--a1

ИСПАНСКИ ЕЗИК - подготовка за матура
Учебен център Орбис провежда подготовка за матура и кандидатстудентски изпити по испански език. Обучението е
целогодишно в удобно за учениците и преподавателя време и включва преговор на учебния материал, тренировъчни
тестове и упражнения по формата на изпита, както и провеждане на пробни изпити. Цена: 12 лева на учебен час. При
двама курсисти цената е 10 лева на учебен час.
За повече информация:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/103692/ispanski-ezik---podgotovka-za-matura

ФРЕНСКИ ЕЗИК - подготовка за матура
Учебен център Орбис провежда подготовка за матура и кандидатстудентски изпити по френски език. Обучението е
целогодишно в удобно за учениците и преподавателя време и включва преговор на учебния материал, тренировъчни
тестове и упражнения по формата на изпита, както и провеждане на пробни изпити. Цена: 12 лева на учебен час. При
двама курсисти цената е 10 лева на учебен час.
За повече информация:
Учебен център Орбис
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ул. "Мизия" N19
тел. 02 8438363; 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/103691/frenski-ezik---podgotovka-za-matura

ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК - подготовка за матура
Учебен център Орбис провежда подготовка за матура и кандидатстудентски изпити по италиански език. Обучението е
целогодишно в удобно за учениците и преподавателя време и включва преговор на учебния материал, тренировъчни
тестове и упражнения по формата на изпита, както и провеждане на пробни изпити. Цена: 12 лева на учебен час. При
двама курсисти цената е 10 лева на учебен час.
Учебен център Орбис провежда подготовка за матура и кандидатстудентски изпити по италиански език. Обучението е
целогодишно в удобно за учениците и преподавателя време и включва преговор на учебния материал, тренировъчни
тестове и упражнения по формата на изпита, както и провеждане на пробни изпити. Цена: 12 лева на учебен час. При
двама курсисти цената е 10 лева на учебен час.
За повече информация:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02 8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/103690/italianski--ezik---podgotovka-za-matura

Онлайн заеми
Онлйн заеми до 5000 лв.
http://doxy100.wix.com/zaem

Кандидатстване

-

online.

Заповече

информация

посетете

нашия

сайт

http://obiavidnes.com/obiava/103689/onlayn-zaemi

OKI MB760dnfax
OKI MB760dnfax, монохромен LED принтер/скенер/копир/факс, duplex, 1200 x 1200 dpi, 55стр/мин, RADF, LAN 1000 & USB
, 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/103414/oki-mb760dnfax

Озонатори от ТехноМаг
Озонатор за въздух и вода с мелодичен звуков индикатор – Нов, суперикономичен модел, с електронен таймер, тъчскрийн
дисплей и мелодична звукова индикация. Подходящ е и за незрящи или хора с намалено зрение. 2 години гаранция.
Пречиства вода за пиене и миене, дезинфекцира и лекува (зъби, венци, стомашно - чревни болести, кожни заболявания и
всякакви рани; за дълбоко почистване, омекотяване и предпазване от стареене на кожата). Почиства и обезпаразитява
месо, риба, плодове и зеленчуци. Предпазва от всякакви зарази, ако сте обработили хранителните продукти с озонирана
вода. Пречиства въздуха, премахва лошите миризми от риба, зеле, цигарен дим, мухъл и др. Предпазва от заразни
болести, които се разпространяват чрез въздуха. Вижте подробности и поръчайте в е - магазина ТехноМаг или на тел.
02/8298504, 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/103688/ozonatori-ot-tehnomag

Йонизатори от ТехноМаг
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
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http://obiavidnes.com/obiava/103687/yonizatori-ot-tehnomag

РОЛКОВА ПИЛА ЗА НАПУКАНИ ПЕТИ И МАЗОЛИ * от 48 на 28 лв.
РОЛКОВА ПИЛА ЗА НАПУКАНИ ПЕТИ И МАЗОЛИ „SHAN JIAN”
** С БАТЕРИИ И ТРИ РЕЗЕРВНИ РОЛКОВИ ПИЛИ; НАПЪЛНО ЕДНАКВА С AEG!
Практична и лесна за употреба, електрическата пила „SHAN JIAN-SJ-806D” за твърда кожа, пети, ходила и мазоли е
чудесен инструмент за педикюр в домашни условия. Благодарение на нежното въртеливо движение на ролковата глава,
само за няколко минути летити и 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. При силен натиск въртеливото движение на ролковата глава се преустановява.
ПРЕДИМСТВА:
- бърз, лесен и безопасен педикюр при домашни условия
- удобна ергономична дръжка за стабилен захват;
- без остри ръбове, без режещи компоненти, без риск от нараняване;
- работи със стандартни батерии: 1.5V AA- 2 бр. (не се прилагат);
- ролката може да се сваля и почиства с четката и топла вода;
- размери:165х60х25 мм; тегло: 150 гр. (с батериите);
- пилата е напълно еднаква с пилата AEG-Германия.
Ролковата глава може да се върти на 360 градуса със скорост 30 оборота в секунда. Главата е покрита с
микроабразивни частици, които премахват загрубялата твърда кожа за дълъг период от време. Ефективен нежен метод
за полиране на сухата и груба кожа на петите и ходилото и премахване на мазолите.
Не обработвайте една и съща зона повече от 3-4 секунди.
Комплекта включва:
- пила за пети „SHAN JIAN”;
- ролкови въртящи се глави- 4 бр., в т.ч. 3 резервни;
- четка за почистване.
ВИДЕОКЛИПОВЕ:
https://youtu.be/iuiUvlCdBFo
https://youtu.be/LxtYKy4vrLo
Произход: Китай. Сертификат СЕ
ПРОМОЦИОНАЛНА СУПЕР ЦЕНА: 28 лв.
ПОКУПКИ:
София, пазар "Борово", павилион 12
(срещу входа на супермаркет "Европа")
или по куриер на”Еконт Експрес” с наложен платеж, такса при
получаване от офиса 3,50 лв., до адрес 5,80 лв. и получаване
на следващия ден, а до селища без офис на Еконт таксата е
6,90 лв. и получаване до три работни дни.
Клиентите ползват намаление на куриерската такса -20%!
КОНТАКТИ:
0887/255 692; 02/855 2635; 0876/702 828
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ:
www.albo-bg.com
www.albobg.com
http://obiavidnes.com/obiava/103686/rolkova-pila-za-napukani-peti-i-mazoli--ot-48-na-28-lv
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Дестилатори 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/103685/destilatori-za-voda

Йонизатори и озонатори – различни модели
Последно поколение технология за пречистване и стерилизиране на въздуха в помещението. Без консумативи. Плюс
функция за озониране на вода и дълбоко пречистване на хранителни продукти.Този многофункционален уред, освен за
домашни условия, се препоръчва за ползване и в здравни, и медицински заведения, биохимични лаборатории, аптеки,
детски градини, училища, магазини, хотели, ресторанти и др. За подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net
или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/103684/yonizatori-i-ozonatori--razlichni-modeli

Семеен стерилизатор на четки за зъби и самобръсначка
Семеен стерилизатор на четки за зъби и самобръсначка – за предпазване на цялото семейство от разпространение и
обмяна на вируси и зарази. Комбинацията от ултравиолетова светлина и озон действа високоефективно за унищожаване
на повече от 99,99% на всички патогенни микроорганизми, като вируси, бактерии и паразити, в рамките на секунди, без
използване на химикали, водещи до опасни странични ефекти. Зъболекарите препоръчват УВ-стерилизаторите за
ежедневно съхранение и стерилизиране на четките за зъби. За подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net или
се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/103683/semeen-sterilizator-na-chetki-za-zybi-i-samobrysnachka

Магнити - подобрете работата на двигателя
Магнитни йонизиращи приставки за пестене на гориво - увеличават горивната ефективност за по-чисто изгаряне в
двигателя, намаляват вредните емисии (50-80%), като същевременно подобряват работата на двигателя и спестяват
от разхода на гориво (10-22%). Действието им се основава на йонизиране на горивото, преминаващо през горивната
тръба, благодарение на силното магнитно поле, образувано от двете срещуположни части на магнитната приставка.
Специално проектирани и нанотехнологично произведени неодимови магнити. Директно от производителя. С
американски патент и CE сертификати от Великобритания. За подробности и поръчки посетете «ТехноМаг» или се
обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/103682/magniti---podobrete-rabotata-na-dvigatelya

Озонатор за хладилник
Пречиства въздуха и предпазва от смесване на миризми и вмирисване на хладилника. Стерилизира и удължава в пъти
срока на съхранение на зеленчуците и плодовете. Разгражда пестицидите, убива бактериите. Заема минимално място колкото едно бурканче сладко, но прави чудеса – Вашият хладилник се превърща в нов модел „БИО”. Цена: 33,90 лв. с
ДДС. За подробности и поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/103681/ozonator-za-hladilnik

Уреди срещу къртици и сляпо куче
Електронни уреди за борба с подземни гризачи – къртица, сляпо куче, лалугер. Ултразвукови и вибрационни. Гарантирано
действие. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти www.TehnoMag.net или на тел. тел.02/8298504,
0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/103680/uredi-sreshtu-kyrtici-i-slyapo-kuche

Уреди за сребърна вода – различни модели
Създаден по разработка на НАСА - САЩ, уредът е предназначен за подобряване състоянието при повече от 100
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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/103679/uredi-za-srebyrna-voda--razlichni-modeli

Професионални и персонални дрегери за алкохол
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/103678/profesionalni-i-personalni-dregeri-za-alkohol

Ултразвукови перални от ТехноМаг
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. 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/103677/ultrazvukovi-peralni-ot-tehnomag

OKI MB770dfnfax
OKI MB770dfnfax, монохромен LED принтер/скенер/копир/факс, duplex, 1200x1200 dpi, 55стр/мин, RADF, LAN 1000 & USB
, 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/103413/oki-mb770dfnfax

Санитарен фаянс и обзавеждане за баня! Строителни материали, топлоизолации, фаянс, теракот,
гранитогрес от Сико!
Строителни материали и обзавеждане за баня- фаянс, теракот, гранитогрес, паркет и топлоизолации от Сико! Мебели
за баня, смесители, мазилки за Вашия ремонт от Сико!
http://obiavidnes.com/obiava/86982/sanitaren-fayans-i-obzavejdane-za-banya-stroitelni-materiali-toploizolacii-fayan

Давам под наем 3-ст.ап.в центъра,София
Апартамента е след основен ремонт: Напълно обзаведен с всичко необходимо, 5-камерна ПВЦ дограма с троен
стъклопакет, теракот, фаянс, естествен дъбов паркет, вградена кухня с плот от естествен камък(цветен гранит),
топлоизолация, саниран вход със сменена дограма. Апартамента се намира на тиха и спокойна улица в централната част
на София, близо до пл. 'Руски паметник'. Състои се от 2 стаи с преходен хол, кухня, антре и баня, малка тераса пред
кухнята. Изложението е юг-север.тел. 0898356330-Янакиев.
http://obiavidnes.com/obiava/103676/davam-pod-naem-3-stapv-centyrasofiya
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Давам под наем 3-ст.ап.в центъра,София
Апартамента е след основен ремонт: Напълно обзаведен с всичко необходимо, 5-камерна ПВЦ дограма с троен
стъклопакет, теракот, фаянс, естествен дъбов паркет, вградена кухня с плот от естествен камък(цветен гранит),
топлоизолация, саниран вход със сменена дограма. Апартамента се намира на тиха и спокойна улица в централната част
на София, близо до пл. 'Руски паметник'. Състои се от 2 стаи с преходен хол, кухня, антре и баня, малка тераса пред
кухнята. Изложението е юг-север.
http://obiavidnes.com/obiava/103675/davam-pod-naem-3-stapv-centyrasofiya

Давам под наем 3-ст.ап.в центъра,София
Апартамента е след основен ремонт: Напълно обзаведен с всичко необходимо, 5-камерна ПВЦ дограма с троен
стъклопакет, теракот, фаянс, естествен дъбов паркет, вградена кухня с плот от естествен камък(цветен гранит),
топлоизолация, саниран вход със сменена дограма. Апартамента се намира на тиха и спокойна улица в централната част
на София, близо до пл. 'Руски паметник'. Състои се от 2 стаи с преходен хол, кухня, антре и баня, малка тераса пред
кухнята. Изложението е юг-север.
http://obiavidnes.com/obiava/103674/davam-pod-naem-3-stapv-centyrasofiya

OKI MB770dn
OKI MB770dn, монохромен LED принтер/скенер/копир, duplex, 1200x1200 dpi, 52стр/мин, RADF, LAN 1000 & USB, 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/103412/oki-mb770dn

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 научите 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/103673/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

ЛЕСНА НАДОМНА РАБОТА ЗА ВСЕКИ ОТ УЮТА НА СОБСТВЕНИЯТ ВИ ДОМ ! 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 научите 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/103672/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

OKI OKIFAX170
OKI OKIFAX170, A4, mono fax machine, 600 x 600 dpi, 20 cpm, 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/103411/oki-okifax170
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Интериорни и входни врати на супер цени
Интериорни и входни врати на супер цени
Разнообразни модели интериорни врати, с високо качество на страхотни цени, професионално обслужване и бързи
монтажи. Заповядайте в новооткритият ни шоурум "Порта Нова" в град Варна, Цветен квартал, ул. Хризантема 1
(срещу стадион Спартак)!
e-mail: officevarna@porta-nova.bg
За контакти: 0894627707
http://porta-nova.bg
http://obiavidnes.com/obiava/103671/interiorni-i-vhodni-vrati-na-super-ceni

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

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

Монитор 24" (60.96 cm) Lenovo ThinkVision LT2423
Монитор 24" (60.96 cm) Lenovo ThinkVision LT2423, FULL HD LED, 5ms, 2 000 000, 250cd/m2, HDMI
http://obiavidnes.com/obiava/103670/monitor-24-6096-cm-lenovo-thinkvision-lt2423

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
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http://obiavidnes.com/obiava/103669/darsonval-za-tonizirana-i-elastichna-koja

Чанта Dell Messenger Canvas за лаптоп до 15.6" (39.62 cm)
Чанта Dell Messenger Canvas за лаптоп до 15.6" (39.62 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/103409/chanta-dell-messenger-canvas-za-laptop-do-156-3962-cm

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.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/103668/limfopresa---aparat-za-presoterapiya

Масажна кушетка MagicPRO 2
Масажна кушетка MagicPRO 2 Двусекционна
Кушетки за масаж MagicPRO Цвят черен,бежов,кремав,кафяв,лилав,червен,червен и оранжев
Кушетки за масаж MagicPRO - перфектното съотношение между качество и цена!
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Масажните легла "MagicPRO 2" се предлагат в следните цветове: кремав, бежов, черен, червен, кафяв, розов,червен и
лилав.
Професионална преносима кушетка за масаж "MagicPRO 2" - здрава, лесна за употреба, изключително комфортна и
удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас!
Кушетката е подходяща както за всички видове масажни и козметични процедури,
така и за иглотерапевтични и татуировъчни сеанси.
Красивата дървена рамка на козметичната кушетка, изработена от твърдата дървесина на германски европейски бук,
осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и предотвратява
възможността
от появата на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MagicPRO :
O Дъжина: 190 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 19 см
O Тегло: 15 кг
Преносимата масажна кушетката " MagicPRO 2" се състои от 2 секции. Дървеният материал, използван за направата
на сгъваемото козметично легло е германски европейски бук.
Масажната кушетка е тапицирана с винил -водоустойчив и устойчив на масажно олио материал на основата на
полимери.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/103667/masajna-kushetka-magicpro-2

Чанта Dell Messenger Canvas за лаптоп до 15.6" (39.62 cm)
Чанта Dell Messenger Canvas за лаптоп до 15.6" (39.62 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/103408/chanta-dell-messenger-canvas-za-laptop-do-156-3962-cm

Чанта Dell Tek Messenger за лаптоп до.17 inch cm 43.18
Чанта Dell Tek Messenger за лаптоп до.17 inch cm 43.18
http://obiavidnes.com/obiava/103406/chanta-dell-tek-messenger-za-laptop-do17-inch-cm-4318

4GB DDR3L 1600Mhz SO-DIMM /1Rx8/ Low Voltage
4GB DDR3L 1600Mhz SO-DIMM /1Rx8/ Low Voltage, Fujitsu
http://obiavidnes.com/obiava/103404/4gb-ddr3l-1600mhz-so-dimm-1rx8-low-voltage
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Стойка за стена
Стойка за стена, Hama Fullmotion TV (118619), XL, VESA до 400x400, 1 звезда, до 25кг
http://obiavidnes.com/obiava/103393/stoyka-za-stena

Стойка за стена
Стойка за стена, Hama Motion TV (118611),XS,VESA до 100x100, 1 звезда, до 30kg
http://obiavidnes.com/obiava/103385/stoyka-za-stena

Стойка за стена
Стойка за стена, Hama Motion TV (118661),XS,VESA до 100x100, 1 рамо, до 10kg
http://obiavidnes.com/obiava/103384/stoyka-za-stena

Слушалкa Jabra EasyVoice
Слушалкa Jabra EasyVoice, Bluetooth
http://obiavidnes.com/obiava/103383/slushalka-jabra-easyvoice

Lenovo A7000 (бял)
Lenovo A7000 (бял), 5.5" (13.97 cm) поддържа 2 SIM карти, осем-ядрен ARM Cortex-A53 1.5GHz, 2GB RAM, 8GB Flash
памет, 8.0 & 5.0 Mpix camera, Android, 140g
http://obiavidnes.com/obiava/103382/lenovo-a7000-byal

Lenovo A7000 (черен)
Lenovo A7000 (черен), 5.5" (13.97 cm) поддържа 2 SIM карти, осем-ядрен ARM Cortex-A53 1.5GHz, 2GB RAM, 8GB Flash
памет, 8.0 & 5.0 Mpix camera, Android, 140g
http://obiavidnes.com/obiava/103379/lenovo-a7000-cheren

64GB USB Flash
64GB USB Flash, Kingston DataTraveler DTSE9, USB2.0
http://obiavidnes.com/obiava/103462/64gb-usb-flash

Монитор 12" (38.48 cm) ET1215L-7CWA-1-GY-G (4:3)
Монитор 12" (38.48 cm) ET1215L-7CWA-1-GY-G (4:3), сензорен IntelliTouch монитор, стъклено покритие, 500:1, D-Sub
http://obiavidnes.com/obiava/103666/monitor-12-3848-cm-et1215l-7cwa-1-gy-g-43

Монитор 15" (38.10 cm) EloET1537L-8CWA-1-NPB-G (4:3)
Монитор 15" (38.10 cm) EloET1537L-8CWA-1-NPB-G (4:3), сензорен IntelliTouch монитор, стъклено покритие, 200cd/m2,
500:1, D-Sub
http://obiavidnes.com/obiava/103665/monitor-15-3810-cm-eloet1537l-8cwa-1-npb-g-43

Монитор 15" (38.10 cm) Elo ET1537L-8CWA-1-NPB-G (4:3)
Монитор 15" (38.10 cm) Elo ET1537L-8CWA-1-NPB-G (4:3), сензорен IntelliTouch монитор, стъклено покритие, 200cd/m2,
700:1, D-Sub
http://obiavidnes.com/obiava/103664/monitor-15-3810-cm-elo-et1537l-8cwa-1-npb-g-43

Монитор 17" (43.18 cm) Elo ET1717L-8CWB-0-BL-ZB-G(5:4)
Монитор 17" (43.18 cm) Elo ET1717L-8CWB-0-BL-ZB-G(5:4), сензорен IntelliTouch монитор, стъклено покритие, 225cd/m2,
1000:1, D-Sub
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http://obiavidnes.com/obiava/103663/monitor-17-4318-cm-elo-et1717l-8cwb-0-bl-zb-g54

Монитор 24"(60.96 cm) Elo ET2440L-8UWA-0-MT-NPB-G
Монитор 24"(60.96 cm) Elo ET2440L-8UWA-0-MT-NPB-G, за вграждане (OpenFrame), сензорен IntelliTouch монитор,
1000:1
http://obiavidnes.com/obiava/103662/monitor-246096-cm-elo-et2440l-8uwa-0-mt-npb-g

Батерия Uniross (SAMSUNG SLB-1137D)
Батерия Uniross (SAMSUNG SLB-1137D), 3.7V, 1100mAh
http://obiavidnes.com/obiava/103452/bateriya-uniross-samsung-slb-1137d

Заем - ваканция до 2000 лв.
Заем - ваканция до 2000 лв. За повече информация вижте нашия сайт http://syborg.wix.com/smspari
http://obiavidnes.com/obiava/103661/zaem---vakanciya-do-2000-lv

Google Partner "Импулс Медия" - Агенция за успех
Имате ли нужда от най-качествената Google AdWords кампания за вашият онлайн магазин? В нашият уеб сайт
ImpulseMedia.eu ще можете да си поръчате най-добрата интернет маркетинг и реклама, на най-добрите цени за
България!
http://obiavidnes.com/obiava/103660/google-partner-impuls-mediya---agenciya-za-uspeh

HTC SIM Card Tray - оригинална поставка за сим картата на HTC One M8 (сребрист)
HTC SIM Card Tray - оригинална поставка за сим картата на HTC One M8 (сребрист)
http://obiavidnes.com/obiava/103443/htc-sim-card-tray---originalna-postavka-za-sim-kartata-na-htc-one-m8-srebrist

InCase Slider Case - поликарбонатов кейс за iPhone 5
InCase Slider Case - поликарбонатов кейс за iPhone 5, iPhone 5S (сребрист)
http://obiavidnes.com/obiava/103435/incase-slider-case---polikarbonatov-keys-za-iphone-5

Корпоративно обучение по английски ,български , немски , руски
За повече информация :.
Офис: София , кв. Иван Вазов , ул .Михаил Буботинов 32 , бл. 5 вх В, ет. 1
Телефон за контакти :0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа Абилити организира
Чуждоезиково обучение по :
Английски,
български език за чужденци
Немски
френски,
руски,
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
Бизнес английски - всички нива
Разговорни езикови курсове по посочените езици
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
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Предлагаме също и пакетна цена за корпоративни клиенти , в която влиза цената на учебните материали .
След завършване на ниво, курсистите полагат тест и получават сертификат .
Индивидуално обучение в офиса,
Фирмено обучение във Вашия офис.
Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
За повече информация :.
Офис: София , кв. Иван Вазов , ул .Михаил Буботинов 32 , бл. 5 вх В, ет. 1
Телефон за контакти :0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/103659/korporativno-obuchenie-po-angliyski-bylgarski--nemski--ruski

Болгарский язык для иностранцев
За повече информация :.
Офис: София , кв. Иван Вазов , ул .Михаил Буботинов 32 , бл. 5 вх В, ет. 1
Телефон за контакти :0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Школа иностранных языков АБИЛИТИ организует индивидуальное и групповое обучение по болгарскому языку для
русскоговорящих . Обучение проводится на русском языке. Наши занимания от начального уровня (А1) до уровня эксперта
(С2).
Если Вы ведете бизнес в Болгарии, купили недвижимость, ездите на отдых, то обязательно нужно говорить на
болгарском .
В процессе обучения на курсах болгарского языка Вы сможете не только изучить язык, но и познакомиться с
особенностями, нравом и бытом болгарского народа.
Интересно изучать язык, с которым есть общий алфавит и в котором слова читаются так же, как у русского, но имеют
другое значение.
На курсах происходит ознакомление курсистов с общественными, культурными, экономическими и историческими
реалиями Болгарии, с целью максимально комфортной и быстрой адаптации в языковой среде.
Для обучения Вам не надо покупать учебник , т.к. наша школа предлагает свою систему обучения и методику.
Наша методика , которая предлагаем -очень современяя и актуальная . Она
заключается в совмещении коммуникативного подхода с логическим и естественным освоением необходимого
лексико-грамматического и фонетического материала .
Обучение предусматривает комплекс аспектов:
Грамматика
Фонетика
Практика речи
Чтение
Аудирование
При индивидуальном обучении, методика выстраивается с учетом Ваших пожеланий. Индивидульное обучение может
проводиться в офисе курсиста в удобное для Вас время.
Школа Абилити предлагает несколько программ обучения на курсах болгарского языка:
общий курс болгарского
курс делового болгарского
разговорный курс для усовершенствования навыков владения болгарским языком .
Длительность каждого уровня обучения 20 академических часов (2 месяца).
По окончании программы выдается свидетельство, с указанием курса и количества часов.
Учебные пособия входят в цену курса обучения.
Подробную информацию Вы можете получить :
тел. 0878 467 429
Адр.: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/103658/bolgarskiy-yazk-dlya-inostrancev
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Английски, немски , френски , руски- групово и индивидуално
За повече информация :.
Офис: София , кв. Иван Вазов , ул .Михаил Буботинов 32 , бл. 5 вх В, ет. 1
Телефон за контакти :0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа Абилити предлага групово и индивидуално обучение по английски, немски , френски и руски за всички нива.
Подготовка за сертификати .
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:
3 месеца /неинтензивен курс/,
1 месец /интензивен курс/
Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Цена от 100 лв. на ниво.
Посещенията са
2 пъти в седмицата по 3 уч. часа - от понеделник до петък
съботно-неделен вариант.
Курсовете са съобразени със свободното време на обучаващите се.
Предлагаме и индивидуално обучение. Занятията се провеждат в удобно за курсистите време при предварително
съставен учебен план.
Предлагаме
- съвременно оборудвани учебни зали,
квалифицирани преподаватели
-отлични възможности за обучение
Удостоверение за покрито ниво
Безплатни тестове
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ: тел.: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/103657/angliyski-nemski--frenski--ruski--grupovo-i-individualno

Таблет 7" (17.78 cm) Point of View Mobii 742C
Таблет 7" (17.78 cm) Point of View Mobii 742C, дву-ядрен Cortex A7 до 1.3GHz, 512MB RAM, 8GB Flash памет (+microSD
слот), 2.0 & 0.3Mpix camera, Android 4.4, 275g
http://obiavidnes.com/obiava/103523/tablet-7-1778-cm-point-of-view-mobii-742c

AMD R9 Fury X
AMD R9 Fury X, 4GB, Sapphire, PCI-E 3.0, GDDR5, 4096bit, DisplayPort, HDMI
http://obiavidnes.com/obiava/103522/amd-r9-fury-x

Brother DCP-T300
Brother DCP-T300, цветен мастилен принтер/скенер/копир, 6000 x 1200 dpi, 27стр/мин, USB, 2+1г.
http://obiavidnes.com/obiava/103656/brother-dcp-t300

Brother DCP-T500W
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Brother DCP-T500W, цветен мастилен принтер/скенер/копир, 6000 x 1200 dpi, 27стр/мин, Wi-Fi, USB, 2+1г.
http://obiavidnes.com/obiava/103655/brother-dcp-t500w

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 научите 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/103654/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

ЛЕСНА НАДОМНА РАБОТА ЗА ВСЕКИ ОТ УЮТА НА СОБСТВЕНИЯТ ВИ ДОМ ! 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 научите 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/103653/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

Входни блиндирани и интериорни врати на скандално ниски цени
Врати Експрес София предлага на Вашето внимание огромно разнообразие от модели и цветове на интериорни и
блиндирани входни врати. Качеството е безспорно, а ниските цени - гарантирани! Вратите се предлагат в различни
размери и с различен, модерен дизайн, за да отговорят на Вашите предпочитания
Заповядайте на място в нашия шоурум, където ще получите индивидуална професионална консултация от млад и
очарователен екип от специалисти: бул. Акад. Иван Гешов № 102. На Ваше разположение е и напълно обновеният ни
сайт: http://www.vratiexpress.com Не се колебайте да ни потърсите на тел. 0899 / 691 075 или и-мейл:
info@vratiexpress.com Ние Ви очакваме!
http://obiavidnes.com/obiava/103652/vhodni-blindirani-i-interiorni-vrati-na-skandalno-niski-ceni

Монитор 21.5" (54.61 cm) Acer KA220HQbid
Монитор 21.5" (54.61 cm) Acer KA220HQbid, Full HD LED, 5ms, 100 000 000:1, 200 cd/m2, HDMI & DVI
http://obiavidnes.com/obiava/103519/monitor-215-5461-cm-acer-ka220hqbid

Монитор 27" (68.58 cm) Acer G277HLbid
Монитор 27" (68.58 cm) Acer G277HLbid, IPS панел, Full HD LED, 6ms, 100 000 000:1, 250 cd/m2, HDMI & DVI
http://obiavidnes.com/obiava/103518/monitor-27-6858-cm-acer-g277hlbid

Изкупуване и Прехвърляне на Фирми - ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения + Освобождаваме
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от Солидарната Отговорност за 1 Час ......
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 !
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 !
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, АД, ЕАД :
1. ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ !
2. ОСВОБОЖДАВАМЕ от ОТГОВОРНОСТ , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от процедурата по прехвърлянето на
фирмата !
3. ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата !
4. 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 !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от 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
GSM - 0884 57 80 53
GSM - 0877 37 20 83
Е. САНДОВ
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/103651/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
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 !
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 !
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, АД, ЕАД :
1. ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ !
2. ОСВОБОЖДАВАМЕ от ОТГОВОРНОСТ , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от процедурата по прехвърлянето на
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фирмата !
3. ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата !
4. 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 !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от 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
GSM - 0884 57 80 53
GSM - 0877 37 20 83
Е. САНДОВ
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/103650/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 ......
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 !
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 !
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, АД, ЕАД :
1. ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ !
2. ОСВОБОЖДАВАМЕ от ОТГОВОРНОСТ , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от процедурата по прехвърлянето на
фирмата !
3. ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата !
4. 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 !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от 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 !
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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
GSM - 0884 57 80 53
GSM - 0877 37 20 83
Е. САНДОВ
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/103649/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-

Лаптоп 11.6" (29.46 cm) Acer Aspire R3-131T (NX.G0YEX.006)
Лаптоп 11.6" (29.46 cm) Acer Aspire R3-131T (NX.G0YEX.006), четири-ядрен Intel Celeron N3150 1.6/2.08GHz, сензорен
мулти-тъч HD Display (HDMI), 4GB, 500GB HDD, USB3.0, Windows 8.1, 1.58kg
http://obiavidnes.com/obiava/103517/laptop-116-2946-cm-acer-aspire-r3-131t-nxg0yex006

Лаптоп 15.6" (39.62 cm) Asus X554LA-XX822D
Лаптоп 15.6" (39.62 cm) Asus X554LA-XX822D, дву-ядрен Broadwell Intel Core i5-5200U 2.2/2.7GHz, HD LED Display
(HDMI), 4GB, 1TB HDD, USB3.0, Free DOS, 2.2kg
http://obiavidnes.com/obiava/103516/laptop-156-3962-cm-asus-x554la-xx822d

Лаптоп 17.3" (43.94 cm) Asus G751JT-T7201H
Лаптоп 17.3" (43.94 cm) Asus G751JT-T7201H, четири-ядрен Intel Core i7-4720HQ 2.6/3.6GHz, FULL HD LED Display &
GeForce GTX 970M 3GB (Thunderbolt), 16GB, 128GB SSD & 1TB 7200rpm, 4x USB3.0, Windows 8.1, 4.8kg
http://obiavidnes.com/obiava/103515/laptop-173-4394-cm-asus-g751jt-t7201h

Лаптоп 15.6" (39.62 cm) Toshiba Satellite C55-C-141 в пакeт с раница за лаптоп Trust
Лаптоп 15.6" (39.62 cm) Toshiba Satellite C55-C-141 в пакeт с раница за лаптоп Trust, дву-ядрен Intel® Core™ i3 4005U 1.7
GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB, 1TB HDD, USB3.0, Free DOS, 2kg
http://obiavidnes.com/obiava/103514/laptop-156-3962-cm-toshiba-satellite-c55-c-141-v-paket-s-ranica-za-laptop-t

Лаптоп 15.6" (39.62 cm) Toshiba Satellite C55-C-142 в пакeт с раница за лаптоп Trust
Лаптоп 15.6" (39.62 cm) Toshiba Satellite C55-C-142 в пакeт с раница за лаптоп Trust, дву-ядрен Intel® Core™ i3 4005U 1.7
GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB, 1TB, USB3.0, Free DOS, 2kg
http://obiavidnes.com/obiava/103512/laptop-156-3962-cm-toshiba-satellite-c55-c-142-v-paket-s-ranica-za-laptop-t

Кейс AGF Ballistic Aspira Flowers за iPhone 5
Кейс AGF Ballistic Aspira Flowers за iPhone 5, iPhone 5S, розов, противоударен, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/103511/keys-agf-ballistic-aspira-flowers-za-iphone-5

Кейс AGF Ballistic Aspira Honeycomb за iPhone 5
Кейс AGF Ballistic Aspira Honeycomb за iPhone 5, iPhone 5S, черен, противоударен, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/103510/keys-agf-ballistic-aspira-honeycomb-za-iphone-5

Кейс AGF Ballistic Aspira за iPad mini
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Кейс AGF Ballistic Aspira за iPad mini, iPad mini 2, iPad mini 3, черен, противоударен, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/103509/keys-agf-ballistic-aspira-za-ipad-mini

Кейс AGF Ballistic Aspira за iPhone 5C
Кейс AGF Ballistic Aspira за iPhone 5C, черен, противоударен, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/103508/keys-agf-ballistic-aspira-za-iphone-5c

Кейс AGF Ballistic Aspira за iPhone 5
Кейс AGF Ballistic Aspira за iPhone 5, iPhone 5S, бял, противоударен, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/103490/keys-agf-ballistic-aspira-za-iphone-5

Кейс AGF Ballistic Aspira за iPhone 5
Кейс AGF Ballistic Aspira за iPhone 5, iPhone 5S, черен, противоударен, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/103489/keys-agf-ballistic-aspira-za-iphone-5

Кейс AGF Ballistic Rugged Tough Jacket за iPad Air
Кейс AGF Ballistic Rugged Tough Jacket за iPad Air, черен/бял, противоударен, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/103648/keys-agf-ballistic-rugged-tough-jacket-za-ipad-air

ЛЕСНА НАДОМНА РАБОТА ЗА ВСЕКИ ОТ УЮТА НА СОБСТВЕНИЯТ ВИ ДОМ ! 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 научите 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/103647/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

Кейс AGF Ballistic Rugged Tough Jacket за iPad Air
Кейс AGF Ballistic Rugged Tough Jacket за iPad Air, черен, противоударен, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/103479/keys-agf-ballistic-rugged-tough-jacket-za-ipad-air

Кейс AGF Ballistic Smooth Case за iPhone 5
Кейс AGF Ballistic Smooth Case за iPhone 5, iPhone 5S, черен, противоударен, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/103473/keys-agf-ballistic-smooth-case-za-iphone-5

КАСЕТА ЗА KYOCERA MITA FS 1120D/1120DN - TK160 - P№ NT-FKTK160 - G&G Неоригинален Заб.: 2500k
КАСЕТА ЗА KYOCERA MITA FS 1120D/1120DN - TK160 - P№ NT-FKTK160 - G&G - Неоригинален Заб.: 2500k
http://obiavidnes.com/obiava/103472/kaseta-za-kyocera-mita-fs-1120d1120dn---tk160---p-nt-fktk160---gg---neorigina

Вили до Цигов чарк - Еко селище Руминика
Вилно Еко селище Руминика е новопостроен екологичен комплекс, предлагащ вили до Цигов чарк. Селището се състои от 4
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вили, механа и малък хотел от 4 стаи. Осигурете си една страхотна почивка във вилите и хотела на Еко селище
Руминика, разположени близо до Цигов чарк и Велинград.
http://obiavidnes.com/obiava/103646/vili-do-cigov-chark---eko-selishte-ruminika

Мини компютър Acer Revo One RL-85 (DT.SYUEX.016)
Мини компютър Acer Revo One RL-85 (DT.SYUEX.016), дву-ядрен Intel Celeron 2957U 1.4GHz, 4GB DDR3 RAM, 500GB
HDD, 2x USB3.0, клавиатура & мишка, Windows 8.1
http://obiavidnes.com/obiava/103645/mini-kompyutyr-acer-revo-one-rl-85-dtsyuex016

Мини компютър Acer Revo One RL-85 (DT.SYYEX.002)
Мини компютър Acer Revo One RL-85 (DT.SYYEX.002), дву-ядрен Broadwell Intel Core i5-5200U 2.2/2.7GHz, 4GB DDR3 RAM,
2TB HDD, 2x USB3.0, клавиатура & мишка, Windows 8.1
http://obiavidnes.com/obiava/103644/mini-kompyutyr-acer-revo-one-rl-85-dtsyyex002

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 научите 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/103643/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

ЛЕСНА НАДОМНА РАБОТА ЗА ВСЕКИ ОТ УЮТА НА СОБСТВЕНИЯТ ВИ ДОМ ! 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 научите 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/103642/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

Мини компютър Acer Revo One RL-85 (DT.SZEEX.012)
Мини компютър Acer Revo One RL-85 (DT.SZEEX.012), дву-ядрен Broadwell Intel Core i3-5010U 2.1 GHz, 4GB DDR3 RAM,
1TB HDD, 2x USB3.0, клавиатура & мишка, Windows 8.1
http://obiavidnes.com/obiava/103641/mini-kompyutyr-acer-revo-one-rl-85-dtszeex012

Мини компютър Acer Revo One RL-85 (DT.SZMEX.012)
Мини компютър Acer Revo One RL-85 (DT.SZMEX.012), дву-ядрен Intel® Core™ i3 4005U 1.7GHz, 4GB DDR3 RAM, 500GB
HDD, 2x USB3.0, клавиатура & мишка, Windows 8.1
http://obiavidnes.com/obiava/103640/mini-kompyutyr-acer-revo-one-rl-85-dtszmex012
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8GB USB Flash
8GB USB Flash, Goodram Twister, Red
http://obiavidnes.com/obiava/103639/8gb-usb-flash

Офис под наем в бизнес сграда в центъра на София
Бизнес център “Кирил и Методий”, разположен в идеалния център на столицата, предлага комфортни офиси под наем.
Офис сградата, клас А се намира в непосредствена близост до Лъвов мост, държавни и общински институции,
централна ЖП гара, метро станция. Бизнес сградата се намира в тиха и спокойна улица, разполага със 63 собствени
паркоместа, които са в закрит паркинг на две нива, а за Вашата сигурност е осигурена 24 часова охрана с контрол на
достъпа. Офисите са от типа "Openspace", а двойният под осигурява гъвкаво разпределение на работните места, с
възможност за бързото им и удобно прекрояване.
За повече информация и контакти може да разгледате сайта ни http://kmoffices.com или да се свържете с нас на телефон
0 884 33 44 30.
http://obiavidnes.com/obiava/103638/ofis-pod-naem-v-biznes-sgrada--v-centyra-na-sofiya

Юлска отпуска в Родопите
Избягайте от жегата на равнините в Родопите. Само на 80 км от Пловдив и 130 от София са намира Велинград.
Градът е разположен в сърцето на Родопите , заобиколен от невероятна природа. Предгаме отлично обзаведен етеж от
къща, който се намира в квартал Лъжене на 5 минути от центъра на града . Разполага с 6 стаи , 4 от които са спални,
куня и всекидневна. Отсъпки за малки групи и по-продължителен престой.
http://obiavidnes.com/obiava/103637/yulska-otpuska-v-rodopite

Професионално обучение и дистанционно обучение от ЦПО „Хармония“ – доставчик на
обучение
Лицензиран доставчик на обучение и квалификация с възможности за издаване на свидетелства и удостоверения с
международна валидност предлага обучения по ваша заявка. Форми на обучение съобразени с времето и ангажиментите
на обучаемите – дистанционно обучение, индивидуална, задочна, редовно обучение. Предлагаме професионално обучение и
обучeние по чужди езици.
http://obiavidnes.com/obiava/103636/profesionalno-obuchenie-i-distancionno-obuchenie-ot-cpo-harmoniya--dostavchik-na-

8GB USB Flash
8GB USB Flash, Goodram Twister, Yellow
http://obiavidnes.com/obiava/103635/8gb-usb-flash

Brother DCP-T700W цветен мастилен принтер/скенер/копир
Brother DCP-T700W цветен мастилен принтер/скенер/копир, 6000 x 1200 dpi, 27стр/мин, Wi-Fi, USB, 2+1г.
http://obiavidnes.com/obiava/103634/brother-dcp-t700w-cveten-mastilen-printerskenerkopir

РАБОТА ЗА ВСЕКИ -НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ
ПРЕЗ СВОБОДНОТО ВРЕМЕ !
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 научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
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http://obiavidnes.com/obiava/103633/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

Видео сплитер Roline
Видео сплитер Roline, поддържа FULL 3D & 4K2K, 1x HDMI вход към 4x HDMI
http://obiavidnes.com/obiava/103632/video-spliter-roline

Лаптоп 14" (35.56 cm) HP ProBook 640 G1 (F1Q69EA)
Лаптоп 14" (35.56 cm) HP ProBook 640 G1 (F1Q69EA), 3G, дву-ядрен Intel Core i5 4210M 2.6/3.2 GHz, HD LED Display (DP),
4GB, 128 SSD, 4x USB3.0, Windows 7/8.1 Pro, 2kg
http://obiavidnes.com/obiava/103631/laptop-14-3556-cm-hp-probook-640-g1-f1q69ea

Charging port flex кабел за Apple iPhone 4
Charging port flex кабел за Apple iPhone 4, бял
http://obiavidnes.com/obiava/103630/charging-port-flex-kabel-za-apple-iphone-4

Charging port flex кабел за Apple iPhone 4
Charging port flex кабел за Apple iPhone 4, черен
http://obiavidnes.com/obiava/103629/charging-port-flex-kabel-za-apple-iphone-4

Ear speaker за Apple iPhone 4
Ear speaker за Apple iPhone 4
http://obiavidnes.com/obiava/103628/ear-speaker-za-apple-iphone-4

Home бутон за Apple iPhone 4
Home бутон за Apple iPhone 4, бял
http://obiavidnes.com/obiava/103627/home-buton-za-apple-iphone-4

Home бутон за Apple iPhone 4
Home бутон за Apple iPhone 4, черен
http://obiavidnes.com/obiava/103626/home-buton-za-apple-iphone-4

Home бутон + лентов кабел за Apple iPhone 4 (без бутона)
Home бутон + лентов кабел за Apple iPhone 4 (без бутона)
http://obiavidnes.com/obiava/103625/home-buton--lentov-kabel-za-apple-iphone-4-bez-butona

Power/volume/mute бутони + card tray за Apple iPhone 4
Power/volume/mute бутони + card tray за Apple iPhone 4, сребрист
http://obiavidnes.com/obiava/103624/powervolumemute-butoni--card-tray-za-apple-iphone-4

SIM nail за Apple iPhone 4
SIM nail за Apple iPhone 4
http://obiavidnes.com/obiava/103623/sim-nail-za-apple-iphone-4
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