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Инкубатори-Люпилни само на 0988886086
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/103993/inkubatori-lyupilni-samo-na-0988886086

NAGRADI365.COM - Бързи и лесни парични награди!
NAGRADI365.COM е невероятен уеб сайт, в който всеки може да се регистрира безплатно и събира точки, които
по-късно да замени за парична награда.
http://obiavidnes.com/obiava/104258/nagradi365com---byrzi-i-lesni-parichni-nagradi

OKI ES8461cdtn MFP
OKI ES8461cdtn MFP, A3, цветен LED принтер/скенер/копир/факс, duplex, 1200x600 dpi, 17стр/мин, RADF, LAN & USB, 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/104257/oki-es8461cdtn-mfp

OKI ES8461cdxn
OKI ES8461cdxn, A3, цветен LED принтер/скенер/копир/факс, duplex, 1200x1200 dpi, 17стр/мин, RADF, LAN, USB, 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/104256/oki-es8461cdxn

OKI ES8461cdxn MFP
OKI ES8461cdxn MFP, A3, цветен LED принтер/скенер/копир/факс, duplex, 1200x600 dpi, 17стр/мин, RADF, LAN 1000, USB,
1г.
http://obiavidnes.com/obiava/104255/oki-es8461cdxn-mfp

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/104254/chehiya---nabira-rabotnici-bez-posrednici
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ЧЕХИЯ - СТРОИТЕЛИ И ЗАВАРЧИЦИ БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ
Строители и заварчици за Чехия без посредници в България :
- Зидари - 5 евро/час
- Фаянс , теракот - 6 евро/час
- Топлоизолация - 10 евро на квадрат
- ВиК - 5 евро/час
- Гипсокартон - 6 евро/час
- Шпакловка - 6 евро/час
- Арматура - 4.5 евро/час
- Ел.техници - 5 евро/час
Заварчици:
- Електродъгово - 5 евро/час
- СО2 - от 5 - 7 евро/час
- Аргон - от 6 до 8 евро/час
Трудов договор, осигуровки, аванси до заплата, осигурена квартира. Не се изисква език . Заминаване всеки ден .
Телефон за връзка : 0893 27 21 83 , 0877 25 41 39 , 00420 777 073 926
Skype : work.cz1
http://obiavidnes.com/obiava/104253/chehiya---stroiteli-i-zavarchici-bez-posrednici

ЧЕХИЯ - СКЛАДОВИ РАБОТНИЦИ И ЕЛЕКТРОКАРИСТИ БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ
Складови работници и електрокаристи за Чехия без посредници в България :
- заплата 800 – 1100 евро .
- трудов договор .
- осигуровки по чешкото законодателство .
- аванс от 50 евро до заплата .
- осигурена квартира .
- не е задължително владеенето на език .
- 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/104252/chehiya---skladovi-rabotnici-i-elektrokaristi-bez-posrednici

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/104251/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.
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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
http://obiavidnes.com/obiava/104250/chehiya---rabota-v-z-d-shkoda

OKI ES8461dn MFP
OKI ES8461dn MFP, A3, цветен LED принтер/скенер/копир/факс, duplex, 1200x600 dpi, 17стр/мин, RADF, LAN & USB, 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/104249/oki-es8461dn-mfp

OKI ES9410dn
OKI ES9410dn, A3, цветен LED принтер, duplex, 1200x600 dpi, 20стр/мин, LAN 1000 § USB, 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/104248/oki-es9410dn

OKI ES9431
OKI ES9431, A3, цветен LED принтер, duplex, 1200x1200 dpi, 28стр/мин, LAN 1000 § USB, 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/104247/oki-es9431

Монитор 29" (73.66 cm) LG 29UC97-S
Монитор 29" (73.66 cm) LG 29UC97-S, IPS панел, UltraWide QHD LED, 5ms, 5 000 000:1, 300cd/m2, Thunderbolt, HDMI
http://obiavidnes.com/obiava/104246/monitor-29-7366-cm-lg-29uc97-s

Ремонт на покриви-Бургас
.изграждане на нови покривни конструкции.
.преустройства на тавански помещения, капандури, табакери, тераси, навеси и гаражи.
.ремонт на стари керемиди с воалит, или полиестерно фолио метални керемиди.
.тенекеджиство и олуци обикновени и безшевни (тип американски)
.водосточни тръби-(алпинисти)
.обшиване на комини, капандури, бордове, палетни, калкани и др.
.хидроизолации с български и вносни материали.
.залепване на битумни керемиди върху OSB.
.отстранияване на течове .
.довършителни ремонти.
GSM:0885 369 424- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
ИЗПРАТЕТЕ ВАШЕТО ЗАПИТВАНЕ ПО Е-mail:angeliy@abv.bg И НИЕ ЩЕ ВИ ВЪРНЕМ С ГОТОВА ОФЕРТА.
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http://obiavidnes.com/obiava/104245/remont-na-pokrivi-burgas

Ремонт на покриви-Пловдив
.изграждане на нови покривни конструкции.
.преустройства на тавански помещения, капандури, табакери, тераси, навеси и гаражи.
.ремонт на стари керемиди с воалит, или полиестерно фолио метални керемиди.
.тенекеджиство и олуци обикновени и безшевни (тип американски)
.водосточни тръби-(алпинисти)
.обшиване на комини, капандури, бордове, палетни, калкани и др.
.хидроизолации с български и вносни материали.
.залепване на битумни керемиди върху OSB.
.отстранияване на течове .
.довършителни ремонти.
GSM:0885 369 424- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
ИЗПРАТЕТЕ ВАШЕТО ЗАПИТВАНЕ ПО Е-mail:angeliy@abv.bg И НИЕ ЩЕ ВИ ВЪРНЕМ С ГОТОВА ОФЕРТА.
http://obiavidnes.com/obiava/104244/remont-na-pokrivi-plovdiv

Ремонт на покриви-София
.изграждане на нови покривни конструкции.
.преустройства на тавански помещения, капандури, табакери, тераси, навеси и гаражи.
.ремонт на стари керемиди с воалит, или полиестерно фолио метални керемиди.
.тенекеджиство и олуци обикновени и безшевни (тип американски)
.водосточни тръби-(алпинисти)
.обшиване на комини, капандури, бордове, палетни, калкани и др.
.хидроизолации с български и вносни материали.
.залепване на битумни керемиди върху OSB.
.отстранияване на течове .
.довършителни ремонти.
GSM:0885 369 424- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
ИЗПРАТЕТЕ ВАШЕТО ЗАПИТВАНЕ ПО Е-mail:angeliy@abv.bg И НИЕ ЩЕ ВИ ВЪРНЕМ С ГОТОВА ОФЕРТА.
http://obiavidnes.com/obiava/104243/remont-na-pokrivi-sofiya

Лаптоп 14" (35.56 cm) Acer TravelMate TMP645-SG-73VS
Лаптоп 14" (35.56 cm) Acer TravelMate TMP645-SG-73VS, дву-ядрен Broadwell Intel Core i7-5500U 2.4/3.0GHz, FULL HD
LED display & GeForce GT 840M 2GB (HDMI), 8GB, 1TB HDD & 120GB SSD, 3x USB3.0, Free DOS, 1.50kg
http://obiavidnes.com/obiava/104242/laptop-14-3556-cm-acer-travelmate-tmp645-sg-73vs

дава под наем квартира
Дава се квартира под наем обзаведен двустаен апартамент в района на магазин Хмелницки
http://obiavidnes.com/obiava/104241/dava-pod-naem-kvartira

Лаптоп 15.6" (39.62 cm) Asus K555LB-XX219D (бял)
Лаптоп 15.6" (39.62 cm) Asus K555LB-XX219D (бял), дву-ядрен Broadwell Intel Core i5-5200U 2.2/2.7GHz, HD LED Display &
GeForce 940M 2GB (HDMI), 8GB, 1TB 7200rpm, 2x USB3.0, Free DOS, 2.3 kg
http://obiavidnes.com/obiava/104240/laptop-156-3962-cm-asus-k555lb-xx219d-byal

Лаптоп 17.3" (43.94 cm) Asus X751LB-TY043D
Лаптоп 17.3" (43.94 cm) Asus X751LB-TY043D, дву-ядрен Broadwell Intel Core i5-5200U 2.2/2.7GHz, HD+ LED Display &
GeForce 940M 2GB (HDMI), 8GB, 1TB 7200rpm, 3x USB3.0, Free DOS, 2.8kg
http://obiavidnes.com/obiava/104239/laptop-173-4394-cm-asus-x751lb-ty043d
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Слушалки Defender Aura HN-001
Слушалки Defender Aura HN-001, микрофон, черно/сини
http://obiavidnes.com/obiava/104238/slushalki-defender-aura-hn-001

КАСЕТА
ЗА
BROTHER
HL-L2300D/L2340DW/L2360DN/L2365DW/DCP-L2500D/L2520DW/L2540DN/MFC-L2700DW
TN2320/TN2350/TN2380/TN660 - P№ NT-CB660 - G&G - Неоригинален Заб.: 2600k
КАСЕТА ЗА BROTHER HL-L2300D/L2340DW/L2360DN/L2365DW/DCP-L2500D/L2520DW/L2540DN/MFC-L2700DW
TN2320/TN2350/TN2380/TN660 - P№ NT-CB660 - G&G - Неоригинален Заб.: 2600k

-

http://obiavidnes.com/obiava/104237/kaseta-za-brother-hl-l2300dl2340dwl2360dnl2365dwdcp-l2500dl2520dwl2540dnm

Телевизор 32" (81.28 cm) LG 32LF561V
Телевизор 32" (81.28 cm) LG 32LF561V, Full HD LED TV, DVB-T/C/S2, LAN, HDMI, USB
http://obiavidnes.com/obiava/104236/televizor-32-8128-cm-lg-32lf561v

СТРАХОТНА НАДОМНА РАБОТА ! ЛЕСНА РАБОТА ! ЛЕСНИ ПАРИ ! 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/104235/strahotna-nadomna-rabota--lesna-rabota--lesni-pari--za-cyalata-strana-

Телевизор 40" (101.6 cm) LG 40UF7727
Телевизор 40" (101.6 cm) LG 40UF7727, 4K Ultra HD TV, Smart TV, DVB-T2/C/S2, WiFi, LAN, 3x HDMI (4K 60p), USB
http://obiavidnes.com/obiava/104234/televizor-40-1016-cm-lg-40uf7727

Телевизор 40" (101.6 cm) LG 40UF7787
Телевизор 40" (101.6 cm) LG 40UF7787, 4К Ultra HD TV, Smart TV, DVB-T2/C/S2, WiFi, LAN, 3x HDMI (4K 60p), USB
http://obiavidnes.com/obiava/104233/televizor-40-1016-cm-lg-40uf7787

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/104232/30-50-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/104231/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

Телевизор 42" (106.68 cm) LG 42LF652V
Телевизор 42" (106.68 cm) LG 42LF652V, 3D Full HD LED TV, Smart TV, DVB-T2/C/S2, WiFi, LAN, 3x HDMI, USB
http://obiavidnes.com/obiava/104230/televizor-42-10668-cm-lg-42lf652v

Телевизор 43" (109.22 cm) LG 43LF632V
Телевизор 43" (109.22 cm) LG 43LF632V, Full HD LED TV, Smart TV, DVB-T2/C/S2, WiFi, LAN, 3x HDMI, USB
http://obiavidnes.com/obiava/104229/televizor-43-10922-cm-lg-43lf632v

Телевизор 43" (109.22 cm) LG 43UF6907
Телевизор 43" (109.22 cm) LG 43UF6907, 4К Ultra HD TV, DVB-T2/C/S2, WiFi, LAN, USB
http://obiavidnes.com/obiava/104228/televizor-43-10922-cm-lg-43uf6907

Телевизор 49" (124.46 cm) LG 49LF540V
Телевизор 49" (124.46 cm) LG 49LF540V, FULL HD LED, DVB-T2/C/S2, 2x HDMI, USB
http://obiavidnes.com/obiava/104227/televizor-49-12446-cm-lg-49lf540v

Телевизор 49" (124.46 cm) LG 49UF7787
Телевизор 49" (124.46 cm) LG 49UF7787, 4K Ultra HD, Smart TV, DVB-T2/C/S2, WiFi, LAN, 3x HDMI (4K 60p), USB
http://obiavidnes.com/obiava/104226/televizor-49-12446-cm-lg-49uf7787

Телевизор 50" (127 cm) LG 50LF580V
Телевизор 50" (127 cm) LG 50LF580V, FULL HD LED, Smart TV, DVB-T2/C/S2, WiFi, LAN, 3x HDMI, USB
http://obiavidnes.com/obiava/104225/televizor-50-127-cm-lg-50lf580v

Телевизор 55" (139.7 cm) LG 55LF652V
Телевизор 55" (139.7 cm) LG 55LF652V, 3D FULL HD LED, Smart TV, DVB-T2/C/S2, WiFi, LAN, 3x HDMI, USB
http://obiavidnes.com/obiava/104224/televizor-55-1397-cm-lg-55lf652v

Протектор CaseMate Barely There за Samsung S3 mini i8190
Протектор CaseMate Barely There за Samsung S3 mini i8190, бял
http://obiavidnes.com/obiava/103045/protektor-casemate-barely-there-za-samsung-s3-mini-i8190

Протектор CaseMate Barely There за Sony Xperia Z3+
Протектор CaseMate Barely There за Sony Xperia Z3+, прозрачен
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http://obiavidnes.com/obiava/104223/protektor-casemate-barely-there-za-sony-xperia-z3

Протектор CaseMate Barely There за Sony Xperia Z3+
Протектор CaseMate Barely There за Sony Xperia Z3+, черен
http://obiavidnes.com/obiava/103041/protektor-casemate-barely-there-za-sony-xperia-z3

Протектор CaseMate Slim Tough Case за LG G4
Протектор CaseMate Slim Tough Case за LG G4, черен-сребрист
http://obiavidnes.com/obiava/104222/protektor-casemate-slim-tough-case-za-lg-g4

Протектор CaseMate Tough Case за Samsung Galaxy S4 i9500
Протектор CaseMate Tough Case за Samsung Galaxy S4 i9500, бял
http://obiavidnes.com/obiava/103040/protektor-casemate-tough-case-za-samsung-galaxy-s4-i9500

Протектор CaseMate Tough Naked Case за LG G4
Протектор CaseMate Tough Naked Case за LG G4, прозрачен
http://obiavidnes.com/obiava/104221/protektor-casemate-tough-naked-case-za-lg-g4

Онлайн кандидатстване за кредит до 10 000 лв. Годишна лихва 18 %.
Онлайн кандидатстване за кредит до 10 000 лв. Годишна лихва 18 %.
http://obiavidnes.com/obiava/104220/onlayn-kandidatstvane-za-kredit-do-10-000-lv-godishna-lihva-18-

Мебелна фабрика „Вълчев“. Проектиране, изпълнение и продажба на мебели от дърво
Мебелна фабрика „Вълчев“ – изработка на стилни, луксозни мебели от масивно дъбово и черешово дърво. Комплексно
обзавеждане на жилища, ресторанти и хотели!
http://obiavidnes.com/obiava/104219/mebelna-fabrika-vylchev-proektirane-izpylnenie-i-prodajba-na-mebeli-ot-dyrvo

Протектор CaseMate Tough Naked Case за LG G4
Протектор CaseMate Tough Naked Case за LG G4, черен
http://obiavidnes.com/obiava/104218/protektor-casemate-tough-naked-case-za-lg-g4

Батерия (oригинална) за Nokia 2720f
Батерия (oригинална) за Nokia 2720f, 5310 XM, 7210 Supernova и др, 860mAh, 3.7V
http://obiavidnes.com/obiava/104217/bateriya-originalna-za-nokia-2720f

Батерия (oригинална) за Nokia 6303c
Батерия (oригинална) за Nokia 6303c, C5, C6-01 и др, 1050mAh, 3.7V
http://obiavidnes.com/obiava/104216/bateriya-originalna-za-nokia-6303c

Батерия (oригинална) за Nokia 8800 Series
Батерия (oригинална) за Nokia 8800 Series, E75, Asha 300, Asha 308 и др, 1000mAh, 3.7V
http://obiavidnes.com/obiava/104215/bateriya-originalna-za-nokia-8800-series

Батерия (oригинална) за Nokia Lumia 1020
Батерия (oригинална) за Nokia Lumia 1020, 2000mAh, 3.8V, 7.6Wh
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http://obiavidnes.com/obiava/104214/bateriya-originalna-za-nokia-lumia-1020

Батерия (oригинална) за Nokia Lumia 1520
Батерия (oригинална) за Nokia Lumia 1520, 3400mAh, 3.8V
http://obiavidnes.com/obiava/103038/bateriya-originalna-za-nokia-lumia-1520

Батерия (oригинална) за Nokia Lumia 520
Батерия (oригинална) за Nokia Lumia 520, 5228, 5230 XM, 5800 XM, N900 и др, 1320mAh, 3.7V
http://obiavidnes.com/obiava/104213/bateriya-originalna-za-nokia-lumia-520

ИДЕАЛНИЯТ НАЧИН ДА ПЕЧЕЛИТЕ ДО 30-50 ЛЕВА ДНЕВНО-ПРАВИ ПАРИ ПРЕЗ
СВОБОДНОТО СИ ВРЕМЕ от ДОМА СИ
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/104212/idealniyat-nachin-da-pechelite-do-30-50-leva-dnevno-pravi-pari-prez-svobodnoto-si-v

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/104211/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

Батерия (oригинална) за Nokia Lumia 710
Батерия (oригинална) за Nokia Lumia 710, Lumia 610, Asha 303, 603, 1300mAh, 3.7V
http://obiavidnes.com/obiava/104210/bateriya-originalna-za-nokia-lumia-710

Батерия (oригинална) за Nokia N71
Батерия (oригинална) за Nokia N71, N72, N91 и др, 1020mAh, 3.7V
http://obiavidnes.com/obiava/104209/bateriya-originalna-za-nokia-n71

Батерия (oригинална) за Nokia XL
Батерия (oригинална) за Nokia XL, 2000mAh, 3.7V, 7.4Wh
http://obiavidnes.com/obiava/104208/bateriya-originalna-za-nokia-xl
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Изкупуване и Прехвърляне на Фирми - ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения + Освобождаваме
от Солидарната Отговорност за 1 Час ......
Специализирани Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на 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 !
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://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/104207/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
Специализирани Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на 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 !
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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://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/104206/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 ......
Специализирани Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на 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 !
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 .....
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Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение !
Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53
GSM - 0877 37 20 83
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/104205/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-

Зарядно за телефон
Зарядно за телефон, Nokia Charger AC-10E, microUSB, bulk
http://obiavidnes.com/obiava/104204/zaryadno-za-telefon

Зарядно за телефон
Зарядно за телефон, Nokia Charger AC-10E, microUSB, черен
http://obiavidnes.com/obiava/103028/zaryadno-za-telefon

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/104203/30-50-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/104202/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana
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БИЗНЕС КОНСУЛТ-Купуваме АД,ЕАД,ООД,ЕООД с Активи и Пасиви на Атрактивни Цени.
БИЗНЕС КОНСУЛТ-Купуваме АД,ЕАД,ООД,ЕООД с Активи и Пасиви на Атрактивни Цени.Ако Вашата фирма има
каквито и да било задължения непременно се свържете с нас.
Осигуряваме нов собственик на Вашата фирма със задължения ново седалище и адрес за кореспонденция извършваме
пълна промяна по обстоятелствата.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от отговорност след сделката.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
БИЗНЕС КОНСУЛТ-Корпоративни услуги...
Свържете се с Нас по всяко време,включително и през почивните дни.
С предварително уговорена среща на Телефони: 0892918797

http://pravnakantorabg.blogspot.com

http://obiavidnes.com/obiava/104201/biznes-konsult-kupuvame-adeadoodeood-s-aktivi-i-pasivi-na-atraktivni-ceni

Зарядно за телефон
Зарядно за телефон, Nokia Travel Charger AC-15E, с малка букса, бял
http://obiavidnes.com/obiava/103025/zaryadno-za-telefon

Слушалка Nokia BT BH-310
Слушалка Nokia BT BH-310, Bluetooth, бялa
http://obiavidnes.com/obiava/104200/slushalka-nokia-bt-bh-310

Слушалка Nokia J BT BH-806
Слушалка Nokia J BT BH-806, Bluetooth, сребристa
http://obiavidnes.com/obiava/104199/slushalka-nokia-j-bt-bh-806

Слушалки Samsung Level U (EO-BG920B)
Слушалки Samsung Level U (EO-BG920B), Bluetooth, бели
http://obiavidnes.com/obiava/104198/slushalki-samsung-level-u-eo-bg920b

Таблет 10.1" (25.65 cm) Asus Transformer Pad TF303CL-1G037A (златист) в пакет с калъф Asus
"PAD-14 MagSmart"
Таблет 10.1" (25.65 cm) Asus Transformer Pad TF303CL-1G037A (златист) в пакет с калъф Asus "PAD-14 MagSmart",
LTE(4G), четири-ядрен Intel Atom Z3745 1.33/1.86 GHz, 2GB RAM, 16GB Flash памет (+microSD слот), microHDMI,
Android, 1145g
http://obiavidnes.com/obiava/104197/tablet-101-2565-cm-asus-transformer-pad-tf303cl-1g037a-zlatist-v-paket-s-

Таблет 10.1" (25.65 cm) Asus Transformer Pad TF303K-1B012A (бял) в пакет с калъф Asus
"PAD-14 MagSmart"
Таблет 10.1" (25.65 cm) Asus Transformer Pad TF303K-1B012A (бял) в пакет с калъф Asus "PAD-14 MagSmart",
четири-ядрен Qualcomm Snapdragon S4 Pro 8064 1.5GHz, 2GB RAM, 16GB Flash памет (+microSD слот), microHDMI,
Android, 1145g
http://obiavidnes.com/obiava/104196/tablet-101-2565-cm-asus-transformer-pad-tf303k-1b012a-byal-v-paket-s-kalyf

1TB Apacer AC232 (бял)
1TB Apacer AC232 (бял), външен, 2.5" (6.35 cm), USB3.0
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http://obiavidnes.com/obiava/104195/1tb-apacer-ac232-byal

Външна батерия/power bank GP 302BE 12000mAh
Външна батерия/power bank GP 302BE 12000mAh, черна
http://obiavidnes.com/obiava/104194/vynshna-bateriyapower-bank-gp-302be-12000mah

Външна батерия/power bank GP 701E
Външна батерия/power bank GP 701E, 10000mAh, светло-синя
http://obiavidnes.com/obiava/104193/vynshna-bateriyapower-bank-gp-701e

Външна батерия/power bank GP 701NE
Външна батерия/power bank GP 701NE, 10000mAh
http://obiavidnes.com/obiava/104192/vynshna-bateriyapower-bank-gp-701ne

Външна батерия/power bank GP 781E
Външна батерия/power bank GP 781E, 8000mAh, светло-синя
http://obiavidnes.com/obiava/104191/vynshna-bateriyapower-bank-gp-781e

Външна батерия/power bank GP 781NE
Външна батерия/power bank GP 781NE, 8000mAh, черна
http://obiavidnes.com/obiava/104190/vynshna-bateriyapower-bank-gp-781ne

Външна батерия/power bank GP GP761W
Външна батерия/power bank GP GP761W, 6000mAh
http://obiavidnes.com/obiava/104189/vynshna-bateriyapower-bank-gp-gp761w

Външна батерия/power bank GP N304BE
Външна батерия/power bank GP N304BE, 10400mAh, черна
http://obiavidnes.com/obiava/104188/vynshna-bateriyapower-bank-gp-n304be

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/104187/30-50-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/ !
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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/104186/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

Външна батерия/power bank GP N304W
Външна батерия/power bank GP N304W, 10400mAh, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/104185/vynshna-bateriyapower-bank-gp-n304w

Частна детска градина "Your Kids"
Частна градина “Your Kids” е разположена на комуникативно място в ж.к. Фондови жилища, гр.София, в близост до
централна гара. Разполага с отделни стаи за игра, музика, рисуване, хранене.
http://obiavidnes.com/obiava/104184/chastna-detska-gradina-your-kids

Захранващ кабел за монитор
Захранващ кабел за монитор, 250V, 3m, черен
http://obiavidnes.com/obiava/104183/zahranvasht-kabel-za-monitor

HP DeskJet Ink Advantage 3835 AiO (F5R96C)
HP DeskJet Ink Advantage 3835 AiO (F5R96C), цветен мастилен принтер/скенер/копир/факс, 4800x1200 dpi, 8стр/мин, ADF,
Wi-Fi, USB, 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/104182/hp-deskjet-ink-advantage-3835-aio-f5r96c

Служители за луксозен турски ресторант в Глазгоу, Шотландия
Набираме служители за луксозен турски ресторант в град Глазгоу, Шотландия. В момента имаме нужда от следните
видове персонал:
• Готвачи и помощник-готвачи с минимум 3 годишен стаж;
• Кухненски помощници и миячи на съдове (предишен работен опит не е нужен);
• Сервитьори и обслужващ персонал;
• Работници с добри познания по английски език за вземане на поръчки по телефона за доставка на храна по домовете;
• Шофьори-доставчици на храна по домовете;
• Раздавачи на брошури и рекламни флаери (предишен работен опит не е нужен).
Желаещите да кандидатстват за тези позиции трябва да са на възраст между 18 и 33 години и да говорят добър турски
ИЛИ английски език. Кандидатите с криминално минало ИЛИ със сериозни здравословни проблеми няма да бъдат
приемани в тази работна програма.
Работодателите предлагат отлично седмично заплащане и дългосрочна работа (минимум 12 месеца). Така също се
предлага и безплатна храна и квартира.
На одобрените кандидати, фирмата-посредник съдейства за получаването на иншурънс номер, отваряне на банкова
сметка в Англия и т.н.
Кандидатите, които желаят да работят на тези позиции могат да ни пишат на имейл адреса: recruit@berro.co.uk или
по skype: berro.2 ; телефон за допълнителна информация: 00447582810663.
http://obiavidnes.com/obiava/104181/slujiteli-za-luksozen-turski-restorant-v-glazgou-shotlandiya
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HP OfficeJet 7510 (G3J47A)
HP OfficeJet 7510 (G3J47A), A3, цветен мастилен принтер/скенер/копир/факс, 4800x1200 dpi, 33стр/мин, ADF, LAN, Wi-Fi,
USB, 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/104180/hp-officejet-7510-g3j47a

РАБОТА В ЧУЖБИНА. РАБОТА В ГЕРМАНИЯ.
РАБОТА В ЧУЖБИНА. РАБОТА В ГЕРМАНИЯ.
Позиции: Индустриални работници, Строителни индустриални работници, Водопроводчици, Ел. техници, Заварчици,
Преподавател по математика ; Шлосер ; Пекар/ка ; Готвач/ка; Сервитьори/ки ; Водачи на мотокар ; Камериери/ки ; IT
POSITIONS
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/104179/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/104178/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/104177/rabota-v-chujbina-rabota-vyv-velikobritaniya

РАБОТА В ЧУЖБИНА. РАБОТА В ГЪРЦИЯ.
РАБОТА В ЧУЖБИНА. РАБОТА В ГЪРЦИЯ.
Позациия: КАМЕРИЕРКИ
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/104176/rabota-v-chujbina-rabota-v-gyrciya
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РАБОТА В ЧУЖБИНА. РАБОТА В КИПЪР.
РАБОТА В ЧУЖБИНА. РАБОТА В КИПЪР.
Позиции: 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/104175/rabota-v-chujbina-rabota-v-kipyr

JOBS IN GERMANY / IT POSITIONS
ОПИСАНИЕ

General Information:
Employment type: Full –time / Contract Basis
Location: Bayern, Hessen; Germany
УСЛОВИЯ
Software Team Lead
Main tasks:
Coordinate the development of the Software
Create the Software Development Plan
SENIOR SOFTWARE ENGINEER
Main tasks:
(Supporting) Advising customers on architecture decisions
Conception and design of software and system architectures
SOFTWARE ARCHITECT
Main tasks:
Responsible for the Software Architecture of new ADAS ECUs
Review of System- / Software- and Functional Safety Requirements
SOFTWARE DEVELOPER
Main tasks:
Design and implementation of a complex vehicle system
Definition of requirements, concept development and maintenance of individual modules
IT SECURITY CONSULTANTS
Main tasks:
Monitoring of customer networks worldwide
Configuration and update firewalls, IDS and other security systems
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Technical Consultants / System Engineers
Main tasks:
Customer consulting and concept creation for the customer project requirements
Planning, implementation and management of data center / infrastructure projects with a focus on Microsoft solutions
JUNIOR IT-CONSULTANT
Main tasks:
Hardware Support (Troubleshooting) of the server in the data center on site, incl. replacement of defective hardware, monitoring of
servers, connection of the server to the network (patching), as well as start-up and relocation of server systems
Decommissioning of servers and preparation for disposal
ИЗИСКВАНИЯ
Main requirements:
Master’s Degree (4-6 years) Intermediate Degree (6-8 years)
Profound work experience
Fluent in English and German
Necessary documents:
Аn autobiography in English (CV), downloaded from our website www.slava7.bg
1 (one) full – length photo, not older than 6 months
Important! CV must be downloaded from our site and completed in details.
Please remember that it is your face to the employer as a detailed description of your experience and gives you bigger chance for
approval. Any other certificates for courses completed, recommendations will be a plus.
In accordance with WAT, Youth and Exchange programs!
For further information, please, do not hesitate to contact us:
E-mail: germany@slava7.bg
Tel: 0876 59 27 27
http://obiavidnes.com/obiava/104174/jobs-in-germany--it-positions

РАБОТА В КИПЪР / ПОЗИЦИЯ: КРУПИЕ
ОПИСАНИЕ
Основни детайли:
Позиция: Крупие
Локация: Кипър
Заминаване: До 10 дни след одобрение
Тип на офертата: Целогодишна
УСЛОВИЯ
Заплащане:
Възнаграждение: 1000Е нетно месечно възнаграждение + бакшиши
Получаване на заплата:Всеки месец за предходния
Допълнителни детайли:
Настаняване: Безплатнo
Работни часове на ден: 8-10 часа
Работни дни на седмица: 6 дни
Самолетен билет: Предоставен от работодателя
Посрещане на летището: Да
ИЗИСКВАНИЯ
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Мъже/ Жени
Опит: Задължителен на жива игра (Black Jack, рулетка)
Чужди езици: Английски език на много добро ниво
Сертификати: Предимство
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.
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: cyprus@slava7.bg
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/104173/rabota-v-kipyr--poziciya-krupie

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!
По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.
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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
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/104172/rabota-v-bylgariya--poziciya-gotvachka

Toshiba e-STUDIO 257. A3
Toshiba e-STUDIO 257. A3, монохромен лазерен принтер/скенер/копир/факс, 2400x600 dpi, 25стр/мин, LAN, Wi-Fi, USB
http://obiavidnes.com/obiava/104171/toshiba-e-studio-257-a3

Toshiba e-STUDIO 383P монохромен лазерен принтер
Toshiba e-STUDIO 383P монохромен лазерен принтер, duplex, 1200x1200 dpi, 38стр/мин, LAN, USB
http://obiavidnes.com/obiava/104170/toshiba-e-studio-383p-monohromen-lazeren-printer

Хотел Европа София (зад Плиска) отдава под наем РЕСТОРАНТ
Хотел Европа София (зад Плиска) отдава под наем РЕСТОРАНТ. Помещението се намира в кв. Гео Милев, разположено
на ключово място – в близост до идеален център и останалите големи квартали в столицата.
За повече информация, моля пишете ни на и-мейл адрес:
info@hotel-europe-bg.com
или позвънете на телефон:
02 970 1500
www.hotel-europe-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/104169/hotel-evropa-sofiya-zad-pliska-otdava-pod-naem-restorant

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/104168/ozonatori-ot-tehnomag

Йонизатор, озонатор и ароматизатор – настолен уред
Най-съвременен мултифункционален настолен въздухопречиствател. Може да произвежда отрицателни йони, да
генерира озон и дифузира есенции за ароматерапия. Уредът ефективно пречиства миризми, прах, алергени, въздушни
микроби, спори на плесени, гъбички и др. Осигурява чист и здравословен въздух, ароматизира помещението с успокояващи
благоухания. С повишена ефективност, благодарение на мини вграден вентилатор. Предпазва от зарази по въздушен път,
както и от вредното действие на телевизори и компютри. Противодейства на вредните положителни йони, излъчвани
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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/104167/yonizator-ozonator-i-aromatizator--nastolen-ured

Toshiba e-STUDIO 470P
Toshiba e-STUDIO 470P, монохромен лазерен принтер, duplex, 1200x1200 dpi, 47стр/мин, LAN, USB
http://obiavidnes.com/obiava/104166/toshiba-e-studio-470p

Звукова четка за зъби – 3 режима на работа
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/104165/zvukova-chetka-za-zybi--3-rejima-na-rabota

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/104164/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/104163/destilatori-za-voda

Комплект „Винаги красива”
SONIC комплект „Винаги красива” – за ежедневна грижа за зъбите и кожата на лицето, и около очите. С този уред
можете да избегнете бръчки по лицето и да направите кожата си щастлива, сияйна и подмладена. Работи с
иновационна звукочестотна технология, разработена първоначално за електрическите четки за зъби. Устройството е
много лесно за употреба (един бутон за включване и изключване), с мини размери (за да е винаги с Вас) и на достъпна цена.
Зарадвайте жената, която със сигурност го заслужава! Цена: 35 лв. с ДДС. За подробности и поръчки посетете
интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/4224228, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/104162/komplekt-vinagi-krasiva

Плазмен въздухочистител, комбиниран с озонатор за вода
Последно поколение технология за пречистване и стерилизиране на въздуха в помещението. Без консумативи. Плюс
функция за озониране на вода и дълбоко пречистване на хранителни продукти.Този многофункционален уред, освен за
домашни условия, се препоръчва за ползване и в здравни, и медицински заведения, биохимични лаборатории, аптеки,
детски градини, училища, магазини, хотели, ресторанти и др. За подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net
или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/104161/plazmen-vyzduhochistitel-kombiniran-s-ozonator-za-voda
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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/104160/semeen-sterilizator-na-chetki-za-zybi-i-samobrysnachka

Неодимови магнити за пестене на гориво
Магнитни йонизиращи приставки за пестене на гориво - увеличават горивната ефективност за по-чисто изгаряне в
двигателя, намаляват вредните емисии (50-80%), като същевременно подобряват работата на двигателя и спестяват
от разхода на гориво (10-22%). Действието им се основава на йонизиране на горивото, преминаващо през горивната
тръба, благодарение на силното магнитно поле, образувано от двете срещуположни части на магнитната приставка.
Специално проектирани и нанотехнологично произведени неодимови магнити. Директно от производителя. С
американски патент и CE сертификати от Великобритания. За подробности и поръчки посетете «ТехноМаг» или се
обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/104159/neodimovi-magniti-za-pestene-na-gorivo

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/104158/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/104157/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
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/104156/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
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(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/104155/profesionalni-i-personalni-dregeri-za-alkohol

Най-икономичната пералня – ултразвуковата
Ако домакинството Ви се състои от 1-2 човека - няма по-икономично решение от ултразвуковия уред за пране и
почистване. С него ще спестите до 99,9% електроенергия, 70% вода, 60% перилен препарат, 100% омекотители.
Качеството на пране е гарантирано - забравете химическото чистене. Дрехите не се мачкат - забравете и гладенето.
Изключително удобно за пране, почистване и обезпаразитяване на маратонки, гуменки, чанти,изделия от изкуствена
кожа и т.н. 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/104154/nay-ikonomichnata-peralnya--ultrazvukovata

Монитор 21.5" (54.61 cm) HP ProDisplay P222va (K7X30AA)
Монитор 21.5" (54.61 cm) HP ProDisplay P222va (K7X30AA), VA панел, FULL HD, 8ms, 5 000 000:1, 250 cd/m2, DisplayPort
http://obiavidnes.com/obiava/104153/monitor-215-5461-cm-hp-prodisplay-p222va-k7x30aa

Лаптоп 13.3" (33.78 cm) Asus ZenBook UX303LB-R4034H (сребрист)
Лаптоп 13.3" (33.78 cm) Asus ZenBook UX303LB-R4034H (сребрист), дву-ядрен Broadwell Intel Core i5-5200U 2.2/2.7GHz,
FULL HD LED Display & GeForce 940M 2GB (miniDP), 4GB, 1TB, 3x USB3.0, Windows 8.1, 1.45kg
http://obiavidnes.com/obiava/104152/laptop-133-3378-cm-asus-zenbook-ux303lb-r4034h-srebrist

Лаптоп 15.6" (39.62 cm) Asus K555LJ-XO445D
Лаптоп 15.6" (39.62 cm) Asus K555LJ-XO445D, дву-ядрен Broadwell Intel Core i3-5010U 2.1 GHz, HD LED Display & GeForce
920M 2GB (HDMI), 4GB, 1TB HDD, 2x USB3.0, Free DOS, 2.3kg
http://obiavidnes.com/obiava/103099/laptop-156-3962-cm-asus-k555lj-xo445d

Изкупуване и Прехвърляне на Фирми - ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения + Освобождаваме
от Солидарната Отговорност за 1 Час ......
Специализирани Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на 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 !
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
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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://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/104151/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
Специализирани Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на 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 !
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
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GSM - 0884 57 80 53
GSM - 0877 37 20 83
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/104150/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 ......
Специализирани Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на 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 !
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://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/104149/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-

Лаптоп 15.6" (39.62 cm) Asus K555LJ-XX065D (бял)
Лаптоп 15.6" (39.62 cm) Asus K555LJ-XX065D (бял), дву-ядрен Broadwell Intel Core i5-5200U 2.2/2.7GHz, HD LED Display &
GeForce 920M 2GB (HDMI), 6GB, 1TB HDD, 2x USB3.0, Free DOS, 2.3kg
http://obiavidnes.com/obiava/103095/laptop-156-3962-cm-asus-k555lj-xx065d-byal
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Лаптоп 15.6" (39.62 cm) Asus X554LJ-XX002D
Лаптоп 15.6" (39.62 cm) Asus X554LJ-XX002D, дву-ядрен Broadwell Intel Core i3-5010U 2.1 GHz, HD LED Display & GeForce
920M 1GB (HDMI), 4GB, 1TB, 2x USB3.0, Free DOS, 2.3kg
http://obiavidnes.com/obiava/103092/laptop-156-3962-cm-asus-x554lj-xx002d

Лаптоп 15.6" (39.62 cm) Asus X554LJ-XX006D
Лаптоп 15.6" (39.62 cm) Asus X554LJ-XX006D, дву-ядрен Broadwell Intel Core i5-5200U 2.2/2.7GHz, HD LED Display &
nVidia GeForce 920M 1GB (HDMI), 8GB, 1TB HDD, 2x USB3.0, Free DOS, 2.3kg
http://obiavidnes.com/obiava/103091/laptop-156-3962-cm-asus-x554lj-xx006d

Cisco RV130W
Cisco RV130W, Multifunction VPN Wireless-N Router, 5Port 1000Mbps, USB
http://obiavidnes.com/obiava/103090/cisco-rv130w

Електронна книга Pocketbook InkPad (тъмно-кафяв)
Електронна книга Pocketbook InkPad (тъмно-кафяв), 8" (20.32 cm) сензорен екран, 1GHz процесор, 512MB RAM, 4GB Flash
памет (+ microSD слот), WiFi, 350g
http://obiavidnes.com/obiava/103089/elektronna-kniga-pocketbook-inkpad-tymno-kafyav

Електронна книга Pocketbook Touch Lux 3 (бял)
Електронна книга Pocketbook Touch Lux 3 (бял), 6" (15.24 cm) сензорен екран, 1GHz процесор, 256MB RAM, 4GB Flash
памет (+ microSD слот), WiFi, microUSB, 208g
http://obiavidnes.com/obiava/103088/elektronna-kniga-pocketbook-touch-lux-3-byal

Протектор CaseMate Naked Tough Case за iPhone 6
Протектор CaseMate Naked Tough Case за iPhone 6, прозрачен
http://obiavidnes.com/obiava/103087/protektor-casemate-naked-tough-case-za-iphone-6

Протектор CaseMate Naked Tough Case за iPhone 6
Протектор CaseMate Naked Tough Case за iPhone 6, черен-прозрачен
http://obiavidnes.com/obiava/103086/protektor-casemate-naked-tough-case-za-iphone-6

Батерия (замесител) за телефони Nokia
Батерия (замесител) за телефони Nokia, 1000mAh, 3.7V
http://obiavidnes.com/obiava/103085/bateriya-zamesitel-za-telefoni-nokia

ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА ПРАГ ЗА ВРАТА ОТ ЕСТЕСТВЕН КАМЪК-99 лв
МОНТАЖ ДО 5 ДНИ
ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА
-взимане на размер за праг
-изработка на праг + полиране
-монтаж на прага
ПРАГОВЕТЕ СЕ ИЗРАБОВАТ ОТ СЛЕДНИТЕ МАТЕРИАЛИ;
ГРАНИТ,ТРАВЕРТИН,МРАМОР,ВАРОВИК,ПОЛИМЕРМРАМОР,ТЕХНИЧЕСКИ КАМЪК
0878856778
http://obiavidnes.com/obiava/104148/izrabotka-i-montaj-na-prag-za-vrata-ot-estestven-kamyk-99-lv

доставка на хигиенни консумативи до Вашия офис
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Тимака град София , е с предложение за доставяне на санитарни средства на атрактивни цени. Предназначени са за
употреба в заводи,фитнес центрове,училища и други. Към номенклатурата се предлагат и съответните държачи за
тяхната употреба. Разполагаме и с богат асортимент от почистващи препарати,дезинфектанти,сапуни,препарати за
миене,обезмаслители
идр.
За
връзка
на:
0885062284-Виваком
0884064864-Мтел
Skype;timaka.eood
Email;timakatrade@gmail.com http://timaka.net
http://obiavidnes.com/obiava/104147/dostavka-na-higienni-konsumativi-do-vashiya-ofis

Крем паста за почистване на ръце Ultra spezial K-Високо качество на нашенски цени
Тимака град София , предоставя на Вашето внимание немската крем паста за ръце Ultra spezial K,произведена от
лидера в този бранш Azett. крем- пастата премахва и най-упоритите замърсявания,като същевременно не поврежда
кожата благодарение на полиуретанови абразивни частици . Употребява се за при работа в цехове ,като премахва
замърсявания от масла и други. Безплатна доставка за София! За връзка -с нас на ; 0885062284-Виваком
0884064864-Мтел Skyper: timaka.eood Email;timakatrade@gmail.com http://timaka.net
http://obiavidnes.com/obiava/104146/krem-pasta-za-pochistvane-na-ryce-ultra-spezial-k-visoko-kachestvo-na-nashenski-cen

Батерия (замесител) за телефони Nokia
Батерия (замесител) за телефони Nokia, 1100mAh, 3.7V
http://obiavidnes.com/obiava/103084/bateriya-zamesitel-za-telefoni-nokia

Батерия (замесител) за телефони Nokia
Батерия (замесител) за телефони Nokia, 700mAh, 3.7V
http://obiavidnes.com/obiava/103083/bateriya-zamesitel-za-telefoni-nokia

Батерия (замесител) за телефони Nokia
Батерия (замесител) за телефони Nokia, 830mAh, 3.7V
http://obiavidnes.com/obiava/103082/bateriya-zamesitel-za-telefoni-nokia

Батерия (замесител) за телефони Nokia
Батерия (замесител) за телефони Nokia, 860mAh, 3.7V
http://obiavidnes.com/obiava/103081/bateriya-zamesitel-za-telefoni-nokia

Батерия (замесител) за телефони Nokia
Батерия (замесител) за телефони Nokia, 890mAh, 3.7V
http://obiavidnes.com/obiava/103080/bateriya-zamesitel-za-telefoni-nokia

Батерия (замесител) за телефони Nokia
Батерия (замесител) за телефони Nokia, 900mAh, 3.7V
http://obiavidnes.com/obiava/103075/bateriya-zamesitel-za-telefoni-nokia

Летни цени на входни и интериорни врати
Специални летни цени на входни и интериорни врати!
Заедно можем да направим дома Ви по - уютен! Предлагаме свежи идеи и изгодни предложения! Очакваме Ви!
За контакти:
Варна, ул. Беласица 20
Тел.: 052/69 1000
Офис: 0899/691014
0899/691026
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Варна, бул. Цар Освободител 189
Тел : 052/992 555
Офис: 0899/69 1001
e-mail: vrativarna@gmail.com
www.vrati-varna.com
facebook.com/vrativarna
http://obiavidnes.com/obiava/104145/letni-ceni-na-vhodni-i-interiorni-vrati

Изкупуване и Прехвърляне на Фирми - ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения + Освобождаваме
от Солидарната Отговорност за 1 Час ......
Специализирани Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на 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 !
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://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/104144/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
Специализирани Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми със Задължения + ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ

Страница 27/97

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

02.08.2015

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 !
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://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/104143/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 ......
Специализирани Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на 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 !
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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://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/104142/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-

Батерия (замесител) за телефони Nokia
Батерия (замесител) за телефони Nokia, 950mAh, 3.7V
http://obiavidnes.com/obiava/103064/bateriya-zamesitel-za-telefoni-nokia

Практичен стопер за 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
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/104141/praktichen-stoper-za-voda

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/104140/elektronna-sistema-sreshtu-varovikova-voda-av-3

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
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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/104139/dush-slushalka-s-turmalin-ot-tehnomag

Озонатор и йонизатор с ароматизатор 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
http://obiavidnes.com/obiava/104138/ozonator-i-yonizator-s-aromatizator-ot-tehnomag

Звукова четка за зъби с 3 режима на работа и УВ стерилизатор
Звукова четка за зъби с 3 режима на работа и УВ стерилизатор - за идеално почистване и/или избелване на зъбите и
здравословен масаж на венците. Работи с презареждаема литиева батерия. С ултравиолетова камера за стерилизация с
цел предпазване от вируси и зарази. Звукочестотна вибрация до 33000 удара в минута. 4 резервни глави (за 4-членно
семейство или резерва). Плаката се почиства идеално, зъбите се избелват максимално, а венците се заздравяват за
броени дни. Пести се време и паста за зъби, а ползването е удоволствие. Освен зъбите, отлично почиства и брекети,
фасети, импланти и зъбни протези. Проверено! Цена 89,00 лв. с ДДС. За подробности и поръчки заповядайте онлайн или
на място в магазин ТехноМаг, или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/104137/zvukova-chetka-za-zybi-s-3-rejima-na-rabota-i-uv-sterilizator

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/104136/robot--dyska-bide

Дестилатор за вода от ТехноМаг
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/104135/destilator-za-voda-ot-tehnomag

SONIC комплект „Винаги красива”
SONIC комплект „Винаги красива” – за ежедневна грижа за зъбите и кожата на лицето, и около очите. С този уред
можете да избегнете бръчки по лицето и да направите кожата си щастлива, сияйна и подмладена. Работи с
иновационна звукочестотна технология, разработена първоначално за електрическите четки за зъби. Устройството е
много лесно за употреба (един бутон за включване и изключване), с мини размери (за да е винаги с Вас) и на достъпна цена.
Зарадвайте жената, която със сигурност го заслужава! Цена: 35 лв. с ДДС. За подробности и поръчки посетете
интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/4224228, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/104134/sonic-komplekt-vinagi-krasiva
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Плазмен въздухочистител, комбиниран с озонатор за вода
Последно поколение технология за пречистване и стерилизиране на въздуха в помещението. Без консумативи. Плюс
функция за озониране на вода и дълбоко пречистване на хранителни продукти.Този многофункционален уред, освен за
домашни условия, се препоръчва за ползване и в здравни, и медицински заведения, биохимични лаборатории, аптеки,
детски градини, училища, магазини, хотели, ресторанти и др. За подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net
или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/104133/plazmen-vyzduhochistitel-kombiniran-s-ozonator-za-voda

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/104132/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/104131/magniti---podobrete-rabotata-na-dvigatelya

Електронен 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/104130/elektronen-ured-za-borba-s-podzemni-grizachi

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
Осигурени консумативи.
http://obiavidnes.com/obiava/104129/dregeri-ot-tehnomag

Ултразвукова ваничка за скоростно почистване и стерилизация
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За ултразвуково почистване на метални инструменти, CD, DVD и BlueRay оптични дискове, почистване и стерилизация
на ножчета за бръснене, глави на електрически самобръсначки, стоматологични инструменти, четки за зъби, бижута
(верижки, пръстени, обици, гривни), очила, лупи, верижки за часовници, водоустойчиви часовници, химикалки, глави на
принтери, печати, часовникови механизми, стари монети, значки, клапи, дюзи, електронни платки и т.н. Вижте
подробности и поръчайте в е-магазина «ТехноМаг» или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/104128/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/104127/elektronno-ustroystvo-za-vibracionno-prane

Ултразвукови перални
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/104126/ultrazvukovi-peralni

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/104125/ultrazvukovi-peralni-ot-tehnomag

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/104124/detektivska-agenciya-avalon--24ch-diskretni-detektivski-uslugi

Батерия (замесител) за телефони Samsung
Батерия (замесител) за телефони Samsung, 1000mAh, 3.7V
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http://obiavidnes.com/obiava/103063/bateriya-zamesitel-za-telefoni-samsung

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/104123/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

Онлайн кандидатстване за кредит до 10 000 лв. Годишна лихва 18 %.
Онлайн кандидатстване за кредит до 10 000 лв. Годишна лихва 18 %.
http://obiavidnes.com/obiava/104122/onlayn-kandidatstvane-za-kredit-do-10-000-lv-godishna-lihva-18-

Купувам работещи и неработещи дизелови помпи и дюзи
Купувам работещи и неработещи дизелови помпи и дюзи на следните марки:Bosch, Denso, Delphi, Siemens. Работя с
куриерска фирма Еконт за цялата страна. тел:0878 449 448
http://obiavidnes.com/obiava/104121/kupuvam-raboteshti-i-neraboteshti-dizelovi-pompi-i-dyuzi

Тренди Аксесорис ООД
Фирма "Тренди Аксесорис"ООД предлага актуални дамски и детски аксесоари на едро на атрактивни цени.При нас може
да намерите стилни бижута(пръстени,обици,гривни,колиета),модерни диадеми,фиби,шноли,щипки,ластици,венчета и
още много други разнообразни продукти за малки и големи.
http://obiavidnes.com/obiava/104120/trendi-aksesoris-ood

Батерия (замесител) за телефони Samsung
Батерия (замесител) за телефони Samsung, 1200mAh, 3.7V
http://obiavidnes.com/obiava/103058/bateriya-zamesitel-za-telefoni-samsung

Август в Родопите
Възползвайте се от най-добрият месец за почивка за кратка ваканция в Родопите – най-красивата и зeлена планина в
България. Велинград е разположен в нейният център и е добра отправна точка да посетите по-отдалечени кътчета в
нея. Отдаваме под наем апартамент на много разумна цена – обзаведен с много екстри.
http://obiavidnes.com/obiava/104119/avgust-v-rodopite

Батерия (замесител) за телефони Samsung
Батерия (замесител) за телефони Samsung, 1750mAh, 3.7V
http://obiavidnes.com/obiava/103057/bateriya-zamesitel-za-telefoni-samsung

Онлайн кредит за хора с лошо ЦКР - ипотечен кредит без доказване на доход
Онлайн кредит за хора с лошо ЦКР - ипотечен кредит без доказване на доход от Webbroker... За цялата страна!
Ипотечен кредит без доказване на доход за физически лица – срещу залог на недвижим имот или срещу земеделска земя –
подходящ кредит за хора с лошо ЦКР.
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Сума: от 5000 до 1 000 000 лв.
Период: до 10 години
Особености: става за хора с лоша кредитна история (лошо кредитно досие – лошо ЦКР); друго лице може да ипотекира
имот във ваша полза
Условия: кредит срещу залог на недвижим имот (къща, апартамент, земя, парцел, търговски обект) или залог на
земеделска земя с площ не по-малка от 20 декара, може всеки парцел да е на различно място… Бързо одобрение!
Посредник: Webbroker (лиценз от КЗЛД номер 414174)
Изпратете съобщение за безплатна консултация и заявка или позвънете на посочения телефон - всеки делничен ден
между 10:00 и 17:00 и ще ви помогнем!
http://obiavidnes.com/obiava/104118/onlayn-kredit-za-hora-s-losho-ckr---ipotechen-kredit-bez-dokazvane-na-dohod

Онлайн кредит за хора с лошо ЦКР - ипотечен кредит без доказване на доход
Онлайн кредит за хора с лошо ЦКР - ипотечен кредит без доказване на доход от Webbroker... За цялата страна!
Ипотечен кредит без доказване на доход за физически лица – срещу залог на недвижим имот или срещу земеделска земя –
подходящ кредит за хора с лошо ЦКР.
Сума: от 5000 до 1 000 000 лв.
Период: до 10 години
Особености: става за хора с лоша кредитна история (лошо кредитно досие – лошо ЦКР); друго лице може да ипотекира
имот във ваша полза
Условия: кредит срещу залог на недвижим имот (къща, апартамент, земя, парцел, търговски обект) или залог на
земеделска земя с площ не по-малка от 20 декара, може всеки парцел да е на различно място… Бързо одобрение!
Посредник: Webbroker (лиценз от КЗЛД номер 414174)
Изпратете съобщение за безплатна консултация и заявка или позвънете на посочения телефон - всеки делничен ден
между 10:00 и 17:00 и ще ви помогнем!
http://obiavidnes.com/obiava/104117/onlayn-kredit-za-hora-s-losho-ckr---ipotechen-kredit-bez-dokazvane-na-dohod

Батерия (замесител) за телефони Samsung
Батерия (замесител) за телефони Samsung, 2500mAh, 3.7V
http://obiavidnes.com/obiava/103055/bateriya-zamesitel-za-telefoni-samsung

Продажба на фирми КУПУВАМЕ БИЗНЕС
БИЗНЕС КОНСУЛТ-Купуваме АД,ЕАД,ООД,ЕООД с Активи и Пасиви на Атрактивни Цени.Ако Вашата фирма има
каквито и да било задължения непременно се свържете с нас.
Осигуряваме нов собственик на Вашата фирма със задължения ново седалище и адрес за кореспонденция извършваме
пълна промяна по обстоятелствата.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от отговорност след сделката.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
БИЗНЕС КОНСУЛТ-Корпоративни услуги...
Свържете се с Нас по всяко време,включително и през почивните дни.
С предварително уговорена среща на Телефони: 0892918797

http://pravnakantorabg.blogspot.com

http://obiavidnes.com/obiava/104116/prodajba-na-firmi--kupuvame-biznes

Продавам/купувам бизнес
БИЗНЕС КОНСУЛТ-Купуваме АД,ЕАД,ООД,ЕООД с Активи и Пасиви на Атрактивни Цени.Ако Вашата фирма има
каквито и да било задължения непременно се свържете с нас.
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Осигуряваме нов собственик на Вашата фирма със задължения ново седалище и адрес за кореспонденция извършваме
пълна промяна по обстоятелствата.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от отговорност след сделката.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
БИЗНЕС КОНСУЛТ-Корпоративни услуги...
Свържете се с Нас по всяко време,включително и през почивните дни.
С предварително уговорена среща на Телефони: 0892918797

http://pravnakantorabg.blogspot.com

http://obiavidnes.com/obiava/104115/prodavamkupuvam-biznes

Отслабването вече е напълно възможно със Липовон!
Купете на ЦЕНИ от 26,90 лв. най-добрият продукт за ОТСЛАБВАНЕ в България - Липовон
Който има НОВ дизайн с вграден метален ХОЛОГРАМ ЗА ИНДЕНТИЧНОСТ.
ОФИЦИАЛЕН ВНОСИТЕЛ на Липовон за България: http://www.lipovon-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/104114/otslabvaneto-veche-e-napylno-vyzmojno-sys-lipovon

Батерия (замесител) за телефони Samsung
Батерия (замесител) за телефони Samsung, 3100mAh, 3.8V
http://obiavidnes.com/obiava/103052/bateriya-zamesitel-za-telefoni-samsung

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/104113/30-50-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/104112/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana
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Батерия (замесител) за телефони Samsung
Батерия (замесител) за телефони Samsung, 3200mAh, 3.8V
http://obiavidnes.com/obiava/103047/bateriya-zamesitel-za-telefoni-samsung

Матраци с най-ниски цени
На борса за матраци "Узунов" може да откриете желания от вас матрак. Дълги години фирмата рабори с матраци Тед.
Матраци Нани и Парадайс също присъстват в асортиментите. Получавате гаранция за всеки един от тях от 2 до 10
години и доставка из цялата страна.
http://obiavidnes.com/obiava/104111/matraci-s-nay-niski-ceni

Стъклени, интериорни и входни врати на примамливи цени
В шоърум Доорманн, ще откриете невероятни предложения на 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/104110/stykleni-interiorni-i-vhodni-vrati-na-primamlivi-ceni

Батерия (замесител) за телефони Samsung
Батерия (замесител) за телефони Samsung, 3200mAh, 3.8V
http://obiavidnes.com/obiava/103046/bateriya-zamesitel-za-telefoni-samsung

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

Масажните легла "MagicPRO 2" се предлагат в следните цветове: кремав, бежов, черен, червен, кафяв, розов,червен и
лилав.
Професионална преносима кушетка за масаж "MagicPRO 2" - здрава, лесна за употреба, изключително комфортна и
удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас!
Кушетката е подходяща както за всички видове масажни и козметични процедури,
така и за иглотерапевтични и татуировъчни сеанси.
Красивата дървена рамка на козметичната кушетка, изработена от твърдата дървесина на германски европейски бук,
осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и предотвратява
възможността
от появата на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MagicPRO :
O Дъжина: 190 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
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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/104109/masajna-kushetka-magicpro

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/104108/stik-za-selfi-s-vgraden-bluetooth

Лаптоп 12.5" (31
Лаптоп 12.5" (31,75 cm) HP EliteBook 820 (D7V74AV_16481088) в пакет с HP hs3110 HSPA+ W8.1 WWAN, дву-ядрен Intel®
Core™ i7 4600U 2.1/3.3Ghz, HD LED Display (DP), 8GB, 500GB 7200 rpm & 32GB SSD, 3x USB3.0, Windows 7/8 Pro, 1.33kg
http://obiavidnes.com/obiava/104107/laptop-125-31

Лаптоп 12.5" (31
Лаптоп 12.5" (31,75 cm) HP EliteBook 820 (D7V74AV_19334040) в пакет с HP hs3110 HSPA+ W8.1 WWAN, дву-ядрен Intel®
Core™ i7 4600U 2.1/3.3Ghz, HD LED Display (DP), 8GB, 500GB 7200 rpm & 32GB SSD, 3x USB3.0, Windows 7/8.1 Pro, 1.33kg
http://obiavidnes.com/obiava/104106/laptop-125-31

Лаптоп 12.5" (31
Лаптоп 12.5" (31,75 cm) HP EliteBook 820 (D7V74AV_19334040), дву-ядрен Intel® Core™ i7 4600U 2.1/3.3Ghz, HD LED
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Display (DP), 8GB, 500GB 7200 rpm & 32GB SSD, 3x USB3.0, Windows 7/8.1 Pro, 1.33kg
http://obiavidnes.com/obiava/104105/laptop-125-31

Лаптоп 14" (35.56 cm) HP EliteBook 840 (D8R80AV_17583076) в пакет с HP hs3110 HSPA+ W8.1
WWAN
Лаптоп 14" (35.56 cm) HP EliteBook 840 (D8R80AV_17583076) в пакет с HP hs3110 HSPA+ W8.1 WWAN, дву-ядрен Intel®
Core™ i5 4200U 1.6/2.6 GHz, HD+ LED Display & AMD HD 8750 1GB (DP), 4GB, 32GB SSD & 500GB 7200rpm, 4x USB3.0,
Windows 7/8.1 Pro, 1.58kg
http://obiavidnes.com/obiava/104104/laptop-14-3556-cm-hp-elitebook-840-d8r80av_17583076-v-paket-s-hp-hs3110-hs

Лаптоп 14" (35.56 cm) HP EliteBook 840 G2 (G8R94AV_19983505) в пакет с HP hs3110 HSPA+ W8.1
WWAN
Лаптоп 14" (35.56 cm) HP EliteBook 840 G2 (G8R94AV_19983505) в пакет с HP hs3110 HSPA+ W8.1 WWAN, дву-ядрен
Broadwell Intel Core i7-5600U 2.6/3.2GHz, HD+ LED Display & AMD Radeon R7 M260X 1GB (DP), 8GB, 1TB 7200 rpm &
32GB SSD, 4x USB3.0, 1.55kg
http://obiavidnes.com/obiava/104103/laptop-14-3556-cm-hp-elitebook-840-g2-g8r94av_19983505-v-paket-s-hp-hs3110

Лаптоп 14" (35.56 cm) HP EliteBook 840 (H5G29EA) в пакет с HP hs3110 HSPA+ W8.1 WWAN
Лаптоп 14" (35.56 cm) HP EliteBook 840 (H5G29EA) в пакет с HP hs3110 HSPA+ W8.1 WWAN, дву-ядрен Intel® Core™ i7
4600U 2.1/3.3Ghz, FULL HD LED Display (DP), 8GB, 180GB SSD, 4x USB3.0, Windows 7/8 Pro, 1.58kg
http://obiavidnes.com/obiava/104102/laptop-14-3556-cm-hp-elitebook-840-h5g29ea-v-paket-s-hp-hs3110-hspa-w81-

Лаптоп 15.6" (39.62 cm) HP EliteBook 850 (G8T19AV_20034123) в пакет с HP hs3110 HSPA+
Лаптоп 15.6" (39.62 cm) HP EliteBook 850 (G8T19AV_20034123) в пакет с HP hs3110 HSPA+, дву-ядрен Broadwell Intel Core
i7-5600U 2.6/3.2GHz, Full HD LED Display & AMD R7 M260X 1GB (DP), 8GB, 1TB 7200 rpm & 32GB SSD, 4x USB3.0,
Windows 7/8.1 Pro, 1.88kg
http://obiavidnes.com/obiava/104101/laptop-156-3962-cm-hp-elitebook-850-g8t19av_20034123-v-paket-s-hp-hs3110-

Лаптоп 15.6" (39
Лаптоп 15.6" (39,6 cm) HP EliteBook 850 G1 (D8H45AV_17468889) в пакет с HP hs3110 HSPA+ , дву-ядрен Intel® Core™ i7
4600U 2.1/3.3Ghz, FULL HD LED Display & AMD HD 8750M 1GB (DP), 8GB, 32GB SSD & 500GB 7200rpm, 3x USB3.0,
Windows 7/8 Pro, 1.88kg
http://obiavidnes.com/obiava/104100/laptop-156-39

Дисплей за Apple iPhone 5
Дисплей за Apple iPhone 5, LCD with touch, черен
http://obiavidnes.com/obiava/104099/displey-za-apple-iphone-5

Допълнителна работа
Търсите ли допълнителни доходи?Международна фирма в областта за здраве и красота предлага почасова работа на
заинтересовани лица!Гъвкаво работно време(10-12 часа) седмично,безплатно обучение и стартиране!Възможност за
реализация+награди!За контакти-Боян Георгиев-0878786520!
http://obiavidnes.com/obiava/104098/dopylnitelna-rabota

Допълнителна работа
Търсите ли допълнителни доходи?Международна фирма в областта за здраве и красота предлага почасова работа на
заинтересовани лица!Гъвкаво работно време(10-12 часа) седмично,безплатно обучение и стартиране!Възможност за
реализация+награди!За контакти-Боян Георгиев-0878786520!
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http://obiavidnes.com/obiava/104097/dopylnitelna-rabota

Дисплей за Apple iPhone 5S
Дисплей за Apple iPhone 5S, LCD with touch, бял
http://obiavidnes.com/obiava/104096/displey-za-apple-iphone-5s

Дисплей за LG G Flex
Дисплей за LG G Flex, LCD with touch, черен
http://obiavidnes.com/obiava/104095/displey-za-lg-g-flex

Дисплей за Samsung Galaxy Grand
Дисплей за Samsung Galaxy Grand, LCD with touch and frame, бял
http://obiavidnes.com/obiava/104094/displey-za-samsung-galaxy-grand

Изкупуване и Прехвърляне на Фирми - ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения + Освобождаваме
от Солидарната Отговорност за 1 Час ......
Специализирани Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на 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 !
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
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http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/104093/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
Специализирани Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на 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 !
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://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/104092/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 ......
Специализирани Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на 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 !
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Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
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://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/104091/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-

Дисплей за Samsung Galaxy Grand
Дисплей за Samsung Galaxy Grand, LCD with touch and frame, син
http://obiavidnes.com/obiava/104090/displey-za-samsung-galaxy-grand

Дисплей за Sony Xperia M4 Aqua (Single Sim)
Дисплей за Sony Xperia M4 Aqua (Single Sim), LCD with touch, бял
http://obiavidnes.com/obiava/104089/displey-za-sony-xperia-m4-aqua-single-sim

Дисплей за Sony Xperia M4 Aqua (Single Sim)
Дисплей за Sony Xperia M4 Aqua (Single Sim), LCD with touch, черен
http://obiavidnes.com/obiava/104088/displey-za-sony-xperia-m4-aqua-single-sim

Твърдосплавни и диамантени изтеглящи дюзи
Предлагам твърдосплавни и диамантени изтеглящи дюзи за производство /изтегляне/ на метални изделия: стоманени
телове, телове от припои, заваръчни телове и електроди, медни и алуминиеви проводници, метални нишки от месинг,
сребро, злато, платина, волфрам, молибден и др. -техническа помощ за оптимален избор, осигурен ремонт на дюзите. Тел.
0897234372
http://obiavidnes.com/obiava/104087/tvyrdosplavni-i-diamanteni-izteglyashti-dyuzi
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Предлагам износоустойчиви твърдосплавни дюзи от волфрамов карбид-кобалт /видия/ предназначени за изправящи дюзи
/втулки/ на изправно-отрезни машини за изправяне и разкрояване на стоманени телове и арматурна стомана. Дюзите
изработвам в пълно съответствие с техническите изисквания на потребителя и съобразно спецификата на наличното
оборудване. Тел. 0897234372, 067581851
http://obiavidnes.com/obiava/104086/predlagam-iznosoustoychivi-tvyrdosplavni-dyuzi-ot-volframov-karbid-kobalt-vidiya-

Водещи керамични ролки и дюзи /нишководачи/
Доставям износоустойчиви водещи керамични ролки и дюзи /нишководачи/, шлайфани и полирани, използвани в
текстилната техника, в производството на изделия от телове, за окомплектоване на кабелни машини в производството
на кабели и проводници, за бобинажни машини и др. Предоставям каталожна информация за оптимален избор. Тел.
0897234372
http://obiavidnes.com/obiava/104085/vodeshti-keramichni-rolki-i-dyuzi-nishkovodachi

Износоустойчиви дюзи за изправяне на телове и арматурна стомана
Предлагам износоустойчиви твърдосплавни дюзи от волфрамов карбид-кобалт /видия/ предназначени за изправящи дюзи
/втулки/ на изправно-отрезни машини за изправяне и разкрояване на стоманени телове и арматурна стомана. Дюзите
изработвам в пълно съответствие с техническите изисквания на потребителя и съобразно спецификата на наличното
оборудване
http://obiavidnes.com/obiava/104084/iznosoustoychivi-dyuzi-za-izpravyane-na-telove-i-armaturna-stomana

Дисплей за Sony Xperia Z3
Дисплей за Sony Xperia Z3, LCD with touch, черен
http://obiavidnes.com/obiava/104083/displey-za-sony-xperia-z3

Износоустойчиви дюзи за изправяне на телове и арматурна стомана
Предлагам износоустойчиви твърдосплавни дюзи от волфрамов карбид-кобалт /видия/ предназначени за изправящи дюзи
/втулки/ на изправно-отрезни машини за изправяне и разкрояване на стоманени телове и арматурна стомана. Дюзите
изработвам в пълно съответствие с техническите изисквания на потребителя и съобразно спецификата на наличното
оборудване
http://obiavidnes.com/obiava/104082/iznosoustoychivi-dyuzi-za-izpravyane-na-telove-i-armaturna-stomana

Дисплей за Sony Xperia Z3 mini
Дисплей за Sony Xperia Z3 mini, LCD with touch, бял
http://obiavidnes.com/obiava/104081/displey-za-sony-xperia-z3-mini

Матраци Тед
Искате да получите качествен матрак или топ матрак бързо, на достъпна цена и с гаранция? Uzunovauto.com ви
предлага точно това. Може да избирате от богат асортимент матраци онлайн. Някой от предлаганите матраци са
Нани, друга част Тед. Фирмата работи дълги години и с матраци Парадайс и матраци Блян.
http://obiavidnes.com/obiava/104080/matraci-ted

Лимфопреса - Апарат за Пресотерапия
Лимфопреса - Апарат за Пресотерапия (Лимфен дренаж)
Лимфотронът е подходящ, както за СПА центрове, козметични салони, здравни студиа, фитнес зали, така и за лична
употреба в домашни условия.
Апаратът за лимфодренаж има четири работни режима на работа и три степени на натиск – нисък среден и висок.
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Четирите работни програми на апарата за пресотерапия са следните:
Програма 1 – Oтслабване 1
Програма 2 - Oтслабване 2
Програма 3 - Лимфодренаж
Програма 4 - Ръчен режим
Пресотерапията е детоксикираща процедура, която чрез лимфен дренаж помага на тялото да се освободи от
подкожните токсини и мазнини. Лимфодренажният масаж стимулира метаболизма на кожните клетки; подобрява
циркулацията на кръвта; подобрява лимфопотока; спомага за изхвърлянето на излишните течности; редуцира
подкожните мазнини и се бори успешно с целулита.
Костюмът на лимфодренажния апарат е с шест въздушни възглавници, които упражняват цикличен натиск или на
цялото тяло, или на избрани части от тялото.
Апарат за пресотерапия:
1. Извършва високотехнологичен ефективен лимфен дренаж.
2. Осигурява надеждна борба с целулита.
3. Подпомага отслабването и детоксикацията; оформяне и профилиране на тялото.
4. Редуцира отоци, намалява болката и създава комфорт;
5. Придава по-добра форма на краката, корема и ръцете, като същевременно се подобрява и тонусът на кожата.
Лимфопресата може да се ползва и просто за приятен релаксиращ масаж.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/104079/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
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1бр. Четка за почистване
http://obiavidnes.com/obiava/104078/elektricheska-pila-za-peti-skysuper

Вибро плейт/Пауър плейт Фитнес уред от ново поколение
Вибро плейт/Пауър плейт Фитнес уред от ново поколение
10 минутна тренировка с ”ВИБРО ПЛЕЙТ”, замества едночасово "блъскане” по различните уреди във фитнес залите !
Това е един специален иновационен метод за тренировка – ”Whole body vibration”, който се базира на дългогодишни
международни клинични изследвания и има много широко поле на приложение
в областта на здравето, спорта и фитнеса.Той се състои в използването на бързи ритмични вибрации, които
предизвикват силни мускулни контракции,
тренирайки цялото тяло и и водещи до бързи резултати.
А те са впечатляващи и се проявяват още през първата седмица на използуване на уреда- увеличава се мускулната сила и
гъвкавост, усъвършенства се формата на тялото и мускулатурата,
намалява се подкожната мастна тъкан на местата с големи натрупва- ния,
премахва се целулита ,увеличава се виталността на организма, постига се хормонално равновесие, създава се чувсво на
телесно и психическо благосъстояние, премахва се стреса и напрежението,
повишава се метаболизма и се постига цялостно подмладяване на организма.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/104077/vibro-pleytpauyr-pleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
МОДЕЛ 2013 Г С ВГРАДЕН СОФТУЕР НА БЪЛГАРСКИ
Резултатите от диагностиката излизат директно на български език
Био скенерът изважда 39 подробни отчета (35 за мъж/35 за жена) с общо над 245 различни резултата от
диагностиката,
плюс обобщен пълен и обобщен кратък отчет на здръвословното състояние на пациента, явяващ се 40-я файл.
Квантовият Анализатор е високотехнологичено електронно устройство за преглед на здравното състояние на човешкия
организъм.
Теоретически основан върху квантовата медицина, Квантовият анализатор използва научните постижения в
електронната техника,
за отчитане и анализ на слабото магнитно поле на човешката клетка и на базата на този анализ, дава здравния статус
на организма и проблемни зони в техния най-ранен стадий.
Квантовият Анализатор интегрира в себе си медицина, био-информатика, електро инженерство и други съвременни
науки.
Чрез сензорен проводник в рамките на минута от дланта Ви ще бъдат получени повече от 240 показатели за Вашето
здраве
Квантовият метод на диагностика е комплексен, неинвазивен, практичен, лесен, бърз и ефикасен.
Цена 450 лв
0877540309
0895611643
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БГ-Магазин
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/104076/kvantov-analizator---bioskener-3to-pokolenie-na-bylgarski-ezik

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 275лв
ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ СЕГА !
КУПУВАЙКИ ДЕТОКСИКАТОР "ST-901C+" за 450.00 лв., Вие получавате като БОНУС : .
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ВТОРИ ЕЛЕКТРОД / 30 лв/ + 1 чифт ЕЛЕКТРОИМПУЛСНИ МАСАЖНИ ДЖАПАНКИ / 40лв./ +
АЛУМИНИЕВ, ЗАКЛЮЧВАЩ СЕ КУФАР / 36лв./ !
ДЕТОКСИКАТОР -290лв, за едновременна работа с двама пациенти, цена 450 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: 470 лв !
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/104075/detoksikator

Magic Ex Hose маркуч екс хос Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Magic Ex Hose маркуч екс хос
Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Сгънат 8 метра - разгънат 23 метра
Подарък пистолет с 5 режима на пръскане
без да се усуква, сгъва и заплита
разгъвате и сгъвате за секунди
устойчив на износване
миете двора и колата
поливате-градината, тревата и цветята
Лесно се плъзга през градината, по стълбите, без да се пречупва или усуква!
Маркучът е изработен от висококачествен материал, който го прави здрав и в същото време много гъвкав.
Дебелите стени осигуряват надеждност и дълъг живот на материала.
Градински "магически" маркуч - характеристика:
Размери: 8м./22.5м.
Тегло: 1 кг.
Произход: Китай
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Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/104074/magic-ex-hose-markuch-eks-hos--magicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-

Дисплей за Sony Xperia Z3 mini
Дисплей за Sony Xperia Z3 mini, LCD with touch, черен
http://obiavidnes.com/obiava/104073/displey-za-sony-xperia-z3-mini

Детективи Инкогнито - Търсете отговорите на професионално ниво ! - Бургас,Стара
Загора,Пловдив
Детективска Агенция Инкогнито-Безплатни Консултации!
Предлаганите услуги са от частни детективи
с висок професионален стандарт!
Разкрива изневери, издирва лица,
справки, корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес,месторабота и др.
Открива биологични родственици.
Установяване и блокиране на скрита аудио/видео техника
в жилища,офиси автомобили.
GPS предаватели и др.
Повече информация на http://detektivi.com
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
Детективска Агенция "Инкогнито" Извършва услуги на територията на цяла България!!!
http://obiavidnes.com/obiava/104072/detektivi-inkognito---tyrsete-otgovorite-na-profesionalno-nivo----burgasstara-

Частен Детектив-Детективска Агенция Фокс-София, Пловдив, Бургас
Детективски услуги от Детективска агенция Фокс
Предлаганите Детективски услуги са
с гарантирана поверителност!
Разкриване на изневери,фирмено разследване,
издирване-лица,наблюдение,консултации.
Съдействие при сделки с имоти-проверка.
Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация и др.
Извършваме ефективни детективски услуги в София, Пловдив, Варна,Бургас
Русе, Плевен, Хасково, Пазарджик, Благоевград, Перник, Стара Загора
и др. населени места в България, а и в чужбина.
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/104071/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-foks-sofiya-plovdiv-burgas
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Матраци Нани Uzunovauto
Искате да получите качествен матрак или топ матрак бързо, на достъпна цена и с гаранция? Uzunovauto.com ви
предлага точно това. Може да избирате от богат асортимент матраци онлайн. Някой от предлаганите матраци са
Нани, друга част Тед. Фирмата работи дълги години и с матраци Парадайс и матраци Блян.
http://obiavidnes.com/obiava/104070/matraci-nani-uzunovauto

Дисплей за ZTE Blade 3
Дисплей за ZTE Blade 3, LCD with touch, черен
http://obiavidnes.com/obiava/104069/displey-za-zte-blade-3

Тъч-скриин за Lenovo 369i
Тъч-скриин за Lenovo 369i, черен
http://obiavidnes.com/obiava/104068/tych-skriin-za-lenovo-369i

Pcmall – Онлайн магазин за Хардуер и Периферия. Всичко за Вашия компютър – Сглоби си PC
Всичко за един геймър. Хардуер и периферия. PC конфигуратор-Безплатно сглобяване. Преносими компютри,
фотоапарати, 4К телевизори, е-четци, игрови конзоли. Поръчай Онлайн.
http://obiavidnes.com/obiava/104067/pcmall--onlayn-magazin-za-harduer-i-periferiya-vsichko-za-vashiya-kompyutyr--sglob

БИЗНЕС КОНСУЛТ-Купуваме АД,ЕАД,ООД,ЕООД с Активи и Пасиви на Атрактивни Цени.
БИЗНЕС КОНСУЛТ-Купуваме АД,ЕАД,ООД,ЕООД с Активи и Пасиви на Атрактивни Цени.Ако Вашата фирма има
каквито и да било задължения непременно се свържете с нас.
Осигуряваме нов собственик на Вашата фирма със задължения ново седалище и адрес за кореспонденция извършваме
пълна промяна по обстоятелствата.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от отговорност след сделката.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
БИЗНЕС КОНСУЛТ-Корпоративни услуги...
Свържете се с Нас по всяко време,включително и през почивните дни.
С предварително уговорена среща на Телефони: 0892918797

http://pravnakantorabg.blogspot.com

http://obiavidnes.com/obiava/104066/biznes-konsult-kupuvame-adeadoodeood-s-aktivi-i-pasivi-na-atraktivni-ceni

БИЗНЕС КОНСУЛТ-Купуваме АД,ЕАД,ООД,ЕООД с Активи и Пасиви на Атрактивни
Цени.Ако Вашата фирма има каквито и да било задължения непременно се свържете с нас.
БИЗНЕС КОНСУЛТ-Купуваме АД,ЕАД,ООД,ЕООД с Активи и Пасиви на Атрактивни Цени.Ако Вашата фирма има
каквито и да било задължения непременно се свържете с нас.
Осигуряваме нов собственик на Вашата фирма със задължения ново седалище и адрес за кореспонденция извършваме
пълна промяна по обстоятелствата.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от отговорност след сделката.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
БИЗНЕС КОНСУЛТ-Корпоративни услуги...
Свържете се с Нас по всяко време,включително и през почивните дни.
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С предварително уговорена среща на Телефони: 0892918797

http://pravnakantorabg.blogspot.com

http://obiavidnes.com/obiava/104065/biznes-konsult-kupuvame-adeadoodeood-s-aktivi-i-pasivi-na-atraktivni-ceniako

Тъч-скриин за Lenovo A606
Тъч-скриин за Lenovo A606, черен
http://obiavidnes.com/obiava/104064/tych-skriin-za-lenovo-a606

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/104063/30-50-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/104062/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

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.
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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/104061/rolkova-pila-za-napukani-peti-i-mazoli--ot-48-na-28-lv

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
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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/104060/rolkova-pila-za-napukani-peti-i-mazoli--ot-48-na-28-lv

HP hs3110 HSPA+ W8.1 WWAN
HP hs3110 HSPA+ W8.1 WWAN, 3G Adapter, M.2
http://obiavidnes.com/obiava/104059/hp-hs3110-hspa-w81-wwan

Sony Cyber Shot DSC-H300 (черен) в пакет с външна батерия/power bank Sony CP-F5 (червена)
Sony Cyber Shot DSC-H300 (черен) в пакет с външна батерия/power bank Sony CP-F5 (червена), 20.1MPix, 35x Optical Zoom,
3.0" (7.5cm), micro SDHC/SDXC
http://obiavidnes.com/obiava/104058/sony-cyber-shot-dsc-h300-cheren-v-paket-s-vynshna-bateriyapower-bank-sony-cp-f5-

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/104057/interiorni-vrati-na-top-ceni
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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/104056/interiorni-i-vhodni-vrati-na-super-ceni

#Качествени врати на достъпни цени!
Специализиран шоурум предлага разнообразие от входни и интериорни врати налични на склад. В уютния ни магазин,
освен разнообразие от модели и цветове, ще намерите компетентното и любезно обслужване на нашите консултанти!
Не се колебайте и заповядайте на адрес бул. Акад. Иван Гешов №102, а може първо да разгледате и обновения ни сайт
http://www.vratiexpress.com/. Очакваме Ви!
http://obiavidnes.com/obiava/104055/kachestveni-vrati-na-dostypni-ceni

Телевизор 48" (121.92 cm) Samsung UE48J5510AW
Телевизор 48" (121.92 cm) Samsung UE48J5510AW, FULL HD LED Smart TV, DVB-T/C, WiFi, LAN, 3x HDMI, USB
http://obiavidnes.com/obiava/104054/televizor-48-12192-cm-samsung-ue48j5510aw

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/104053/30-50-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/104052/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

Изкупуване и Прехвърляне на Фирми - ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения + Освобождаваме
от Отговорност за 1 Час ......
Специализирани Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми със Задължения + ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ
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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 !
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://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/104051/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi---eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojd

Юридическо Съдействие за Прехвърляне на Фирми със Задължения + ОСВОБОЖДАВАНЕ от
ОТГОВОРНОСТ за 1 Час
Специализирани Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на 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 !
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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://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/104050/yuridichesko-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavane-ot-

Покупко - Продажба на Фирми - АД, ЕАД, ООД, ЕООД със Задължения + Освобождаваме от
Отговорност за 1 Час ......
Специализирани Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на 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 !
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 !
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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
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/104049/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-

Телевизор 55" (139.7 cm) Samsung UE55JU7000L
Телевизор 55" (139.7 cm) Samsung UE55JU7000L, 3D UHD 4K Flat Smart TV, 2x DVB-T/C/S2, WiFi 802.11ac, LAN, 4x HDMI,
USB
http://obiavidnes.com/obiava/104048/televizor-55-1397-cm-samsung-ue55ju7000l

Телевизор 55" (139.7 cm) Sony Bravia KD-55X8505C
Телевизор 55" (139.7 cm) Sony Bravia KD-55X8505C, 3D 4K UHD Android TV, DVB-T/T2/S/S2/C, WiFi, LAN, 4x HDMI, USB
http://obiavidnes.com/obiava/104047/televizor-55-1397-cm-sony-bravia-kd-55x8505c

Телевизор 55" (139.7 cm) Sony Bravia KDL-55W805C
Телевизор 55" (139.7 cm) Sony Bravia KDL-55W805C, 3D Full HD Android TV, DVB-T/T2/S/S2/C, WiFi, LAN, 4x HDMI, USB
http://obiavidnes.com/obiava/104046/televizor-55-1397-cm-sony-bravia-kdl-55w805c

Телевизор 55" (139.7 cm) Sony Bravia KDL-55W807C
Телевизор 55" (139.7 cm) Sony Bravia KDL-55W807C, 3D Full HD Android TV, DVB-T/T2/S/S2/C, WiFi, LAN, 4x HDMI, USB
http://obiavidnes.com/obiava/104045/televizor-55-1397-cm-sony-bravia-kdl-55w807c

Flip Cover CaseMate Signature за Sony Xperia Z2
Flip Cover CaseMate Signature за Sony Xperia Z2, черен
http://obiavidnes.com/obiava/104044/flip-cover-casemate-signature-za-sony-xperia-z2

S-View Flip Cover Bugatti BookCover Lausanne за Samsung Galaxy S6
S-View Flip Cover Bugatti BookCover Lausanne за Samsung Galaxy S6, черен
http://obiavidnes.com/obiava/104043/s-view-flip-cover-bugatti-bookcover-lausanne-za-samsung-galaxy-s6

Защитно фолио (протектор) CaseMate AntiGlare за Sony Xperia Z1 Compact
Защитно фолио (протектор) CaseMate AntiGlare за Sony Xperia Z1 Compact, два броя
http://obiavidnes.com/obiava/103163/zashtitno-folio-protektor-casemate-antiglare-za-sony-xperia-z1-compact

Защитно фолио (протектор) CaseMate HTC One 3 M9
Защитно фолио (протектор) CaseMate HTC One 3 M9, два броя
http://obiavidnes.com/obiava/103162/zashtitno-folio-protektor-casemate-htc-one-3-m9

Защитно фолио (протектор) CaseMate за HTC ONE M7
Защитно фолио (протектор) CaseMate за HTC ONE M7, два броя
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http://obiavidnes.com/obiava/103160/zashtitno-folio-protektor-casemate-za-htc-one-m7

Защитно фолио (протектор) CaseMate за Motorola Razr XT910
Защитно фолио (протектор) CaseMate за Motorola Razr XT910, два броя
http://obiavidnes.com/obiava/103159/zashtitno-folio-protektor-casemate-za-motorola-razr-xt910

ЧЕХИЯ ЗАКОННА РАБОТА С ДОГОВОР И ОСИГУРОВКИ ПО ЧЕШКОТО
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ЧРЕЗ ЧЕШКА АГЕНТУРА БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
ЧЕХИЯ БЕЗ ТАКСИ В БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ ЧЕШКА АГЕНТУРА КОЯТО ЛИЧНО ВИ ПОСРЕША В ПРАГА И НАСТАНЯВА
СЖ ДОГОВОР ПО ЧЕШКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И СТАЖА СЕ ПРИЗНАВА В БЪЛГАРИЯ.
ЧЕХИЯ-жени,мъже,семейства
за
европалети,заводи,цехове,фабрики,складове,печатница,пекарна,пералня,бирена
фабрика,шоколадова фабрика,завод за авточасти,цех за пакетиране на кайма,цех за пластмасови бутилки,цех за млечни
продукти,цех за боядисване на джанти,цех за ламинат,сервиз за гуми,лаковна,склад за хранителни продукти,склад за
плодове и зеленчуци,склад за перилни препарати,склад за компютърна техника,склад за парфюми,склад за балатум и
много други позиции ТД,осигуровки,заплата 700-750 евро.Строители всички специалности и общи работници,заварчици
СО2,аргон и други работни места заплата 800-1200 евро,ТД,осигуровки.За всички работни места седмичен аванс 1000
крони,еквивалент на 40 евро. Чехия е страна с нисък стандарт и развита икономика.Език не е задължителен.Подсигурени
квартири. Гарантирано започване на работа и получаване на възнаграждението. За контакти на тел- 0886090826
http://obiavidnes.com/obiava/104042/chehiya-zakonna-rabota-s-dogovor-i-osigurovki-po-cheshkoto-zakonodatelstvo-chrez-cheshk

Защитно фолио (протектор) CaseMate за Samsung Galaxy Ace Plus
Защитно фолио (протектор) CaseMate за Samsung Galaxy Ace Plus, матови, два броя
http://obiavidnes.com/obiava/103158/zashtitno-folio-protektor-casemate-za-samsung-galaxy-ace-plus

Защитно фолио (протектор) CaseMate за Samsung Galaxy S4 i9500
Защитно фолио (протектор) CaseMate за Samsung Galaxy S4 i9500, два броя
http://obiavidnes.com/obiava/103157/zashtitno-folio-protektor-casemate-za-samsung-galaxy-s4-i9500

Защитно фолио (протектор) CaseMate за Samsung Galaxy S5 (два броя)
Защитно фолио (протектор) CaseMate за Samsung Galaxy S5 (два броя)
http://obiavidnes.com/obiava/103156/zashtitno-folio-protektor-casemate-za-samsung-galaxy-s5-dva-broya

Защитно фолио (протектор)CaseMate за Sony Xperia Z3+
Защитно фолио (протектор)CaseMate за Sony Xperia Z3+, 2 броя
http://obiavidnes.com/obiava/103155/zashtitno-folio-protektorcasemate-za-sony-xperia-z3

Защитно фолио (протектор) CaseMate за Sony Xperia Z3 Compact
Защитно фолио (протектор) CaseMate за Sony Xperia Z3 Compact, три броя
http://obiavidnes.com/obiava/103154/zashtitno-folio-protektor-casemate-za-sony-xperia-z3-compact

ЛЕД крушки, пури, ленти и захранвания на ТОП цени - Евро ЛЕД
Ние от ЕВРО ЛЕД предлагаме качествено светодиодно осветление на много добри цени! Посетете нашият електронен
магазин на адрес www.euro-led.net където ще откриете богат избор от led ленти за всяка ситуация!
http://obiavidnes.com/obiava/104041/led-krushki-puri-lenti-i-zahranvaniya-na-top-ceni---evro-led

Защитно фолио (протектор) CaseMate за Sony Xperia Z3
Защитно фолио (протектор) CaseMate за Sony Xperia Z3, три броя
http://obiavidnes.com/obiava/103153/zashtitno-folio-protektor-casemate-za-sony-xperia-z3
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Протектор CaseMate Barely There за Sony Xperia Z3 Compact
Протектор CaseMate Barely There за Sony Xperia Z3 Compact, прозрачен)
http://obiavidnes.com/obiava/103152/protektor-casemate-barely-there-za-sony-xperia-z3-compact

Пречиствателни съоръжения Екотим
Екотим Инженеринг е фирма за пречиствателни съоръжения, която е на пазара от 2009г. Предлага пречиствателни
станции, изгребни и септични ями на добри цени и с високи норми на качество, от които всеки клиент остава доволен.
http://obiavidnes.com/obiava/104040/prechistvatelni-syoryjeniya-ekotim

Протектор CaseMate Naked Tough Case за iPhone 6 Plus
Протектор CaseMate Naked Tough Case за iPhone 6 Plus, черен-прозрачен
http://obiavidnes.com/obiava/103151/protektor-casemate-naked-tough-case-za-iphone-6-plus

Входни блиндирани врати София
Висококачествени и стилни входни блиндирани врати на едро и дребно. Разполагаме с голяма складова наличност, богат
избор на модели в различни размери. Заповядайте да разгледате новите модели входни врати на изключително достъпни
цени!
http://obiavidnes.com/obiava/104039/vhodni-blindirani-vrati-sofiya

Батерия (замесител) за телефони Apple iPhone 5
Батерия (замесител) за телефони Apple iPhone 5, 1440mAh, 4.3V
http://obiavidnes.com/obiava/103150/bateriya-zamesitel-za-telefoni-apple-iphone-5

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.
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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/104038/rolkova-pila-za-napukani-peti-i-mazoli--ot-48-na-28-lv

Батерия (замесител) за телефони Apple iPhone 5S
Батерия (замесител) за телефони Apple iPhone 5S, 1558mAh, 3.8V, 5.92wH
http://obiavidnes.com/obiava/103149/bateriya-zamesitel-za-telefoni-apple-iphone-5s

Батерия (замесител) за телефони Apple iPhone 5S
Батерия (замесител) за телефони Apple iPhone 5S, 1560mAh, 3.8V, 5.92Wh
http://obiavidnes.com/obiava/103148/bateriya-zamesitel-za-telefoni-apple-iphone-5s

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/
http://obiavidnes.com/obiava/104037/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

Батерия (замесител) за телефони Nokia
Батерия (замесител) за телефони Nokia, 720mAh, 3.7V
http://obiavidnes.com/obiava/103145/bateriya-zamesitel-za-telefoni-nokia

Батерия (замесител) за телефони Nokia
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Батерия (замесител) за телефони Nokia, 850mAh, 3.7V
http://obiavidnes.com/obiava/103144/bateriya-zamesitel-za-telefoni-nokia

Батерия (замесител) за телефони Samsung
Батерия (замесител) за телефони Samsung, 1350mAh, 3.7V
http://obiavidnes.com/obiava/103142/bateriya-zamesitel-za-telefoni-samsung

Батерия (замесител) за телефони Samsung
Батерия (замесител) за телефони Samsung, 1500mAh, 3.7V
http://obiavidnes.com/obiava/103140/bateriya-zamesitel-za-telefoni-samsung

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/104036/30-50-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/104035/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

Терапевтичен апарат за повлияване на дископатии
Терапевтичен апарат за повлияване на дископатии
Терапевтичен апарат за физиотерапевтично лечение на болки в гърба, дискова херния
ДИСКОПАТИЯ , ошипяване на гръбнака, деформации на гръбначните дискове, дископатии !!!
Уред за терапия на кръста и гръбначния стълб .
АШИ ЕЛЕКТРОДИ
ИНФРАЧЕРВЕНА ТЕРАПИЯ
МАГНИТНА ТЕРАПИЯ
ТОПЛИННА АКУПУНКТУРНА ТЕРАПИЯ
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Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/104034/terapevtichen-aparat-za-povliyavane-na-diskopatii

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
http://obiavidnes.com/obiava/104033/ventilator--s-vodna-mygla

Magic Ex Hose маркуч екс хос Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Magic Ex Hose маркуч екс хос
Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Сгънат 8 метра - разгънат 23 метра
Подарък пистолет с 5 режима на пръскане
без да се усуква, сгъва и заплита
разгъвате и сгъвате за секунди
устойчив на износване
миете двора и колата
поливате-градината, тревата и цветята
Лесно се плъзга през градината, по стълбите, без да се пречупва или усуква!
Маркучът е изработен от висококачествен материал, който го прави здрав и в същото време много гъвкав.
Дебелите стени осигуряват надеждност и дълъг живот на материала.
Градински "магически" маркуч - характеристика:
Размери: 8м./22.5м.
Тегло: 1 кг.
Произход: Китай
Интернет магазини
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www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/104032/magic-ex-hose-markuch-eks-hos--magicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-

Дарсонвал за тонизирана и еластична кожа
Дарсонвал за тонизирана и еластична кожа
Дарсонвал за козметични салони, така и за домашно ползване
Предназначен както за професионална употреба от козметични салони, така и за домашно ползване
Характеристики:
Апаратът включва 4 приставки (електрода), които се подменят в зависимост от мястото на третиране.
Интензитетът на работа може да се променя според чувствителността на кожата.
Дарсонвализацията е лечебен метод.
Чрез нея се получава дразнене на нервните окончания и на нервните апарати в кожата и по рефлекторен
път се причинява кратко свиване на кръвоносните съдове, последвано от продължителното им разширение и засилване на
притока на кръв в кожата,
което води до подобряване на обмяната на веществата в нея. Токът на Дарсонвала намалява възбудимостта на нервните
окончания в кожата,
които възприемат болката и има обезболяващ ефект. В резултат на всичко това тонусът на кожата и подлежащите
тъкани се повишава,
увеличава се еластичността на кожата и на стените на кожните съдове, подобрява се дейността на мастните жлези.
Високочестотният ток,
действа антисептично на кожата, т.е. унищожава бактериите, които могат да предизвикат възпаления,
облекчава самите възпаления и стимулира кръвообращението на кожата. Резултатът е по-свежа, по-чиста и
по-тонизирана кожа.
Процедурите с дарсонвал трябва да бъдат част от всяко почистване на кожата.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/104031/darsonval-za-tonizirana-i-elastichna-koja

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
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/104030/peynt-zuum-boyadisvayte-lesno-byrzo-i-kachestveno

Електронен нашийник за дресура на кучета
(Телетакт)
Електронен нашийник за дресура на кучета
Обхват на сигнала от телетакта: 300 м;
Излъчвани от нашийника за дресура сигнали: вибриращ, шоко, светлинен, звуков;
Електронният нашийник разполага със 100 степени на въздействие, LCD екран, фенерче и е удароустойчив;
Възможно е едновременното командване на 2 кучета - от едно дистанционно!
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Кучето ви не знае как да се държи: бяга, лае, хапе, разкъсва и не отговоря на вашите команди.
Решението на проблема е нашийник за дресура на кучета с дистанционно управление - телетакт,
използващ вибрации или лек токов удар за премахване на всички лоши навици на кучето.
Електронният нашийник е много полезен при дресировка и обучение на домашни любимци, ловни кучета, кучета-водачи и
кучета-охрана,
независимо от теглото им (от 2 до 90 кг.).
При обучение и дресировка, електронният нашийник е незаменим помощник за формирането на желаното от вас
поведение на вашия любимец.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/104029/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta

Батерия (замесител) за телефони Samsung
Батерия (замесител) за телефони Samsung, 1500mAh, 3.7V
http://obiavidnes.com/obiava/103135/bateriya-zamesitel-za-telefoni-samsung

Батерия (замесител) за телефони Samsung
Батерия (замесител) за телефони Samsung, 1500mAh, 3.8V
http://obiavidnes.com/obiava/103133/bateriya-zamesitel-za-telefoni-samsung

Батерия (замесител) за телефони Samsung
Батерия (замесител) за телефони Samsung, 2000mAh, 3.8V
http://obiavidnes.com/obiava/103127/bateriya-zamesitel-za-telefoni-samsung

Батерия (замесител) за телефони Samsung
Батерия (замесител) за телефони Samsung, 2100mAh, 3.8V
http://obiavidnes.com/obiava/103109/bateriya-zamesitel-za-telefoni-samsung

Батерия (замесител) за телефони Samsung
Батерия (замесител) за телефони Samsung, 2600mAh, 3.8V
http://obiavidnes.com/obiava/103100/bateriya-zamesitel-za-telefoni-samsung

Монитор 20.7" (52.58 cm)
Монитор 20.7" (52.58 cm), Acer KA210HQbd, TN панел, FULL HD LED, 5ms, 100 000 000:1, 200cd/m2, DVI
http://obiavidnes.com/obiava/104028/monitor-207-5258-cm

Монитор 23.6" (59.94 cm) Acer KA240HQAbid
Монитор 23.6" (59.94 cm) Acer KA240HQAbid, TN панел, FULL HD LED, 5ms, 100 000 000:1, 300cd/m2, HDMI, DVI
http://obiavidnes.com/obiava/104027/monitor-236-5994-cm-acer-ka240hqabid

Монитор 27" (68.58 cm) Acer XB270HU
Монитор 27" (68.58 cm) Acer XB270HU, IPS панел, WQHD LED, 4ms, 100 000 000:1, 350 cd/m2, DisplayPort
http://obiavidnes.com/obiava/104026/monitor-27-6858-cm-acer-xb270hu

Лаптоп 15.6" (39.62 cm) Acer Aspire V3-574G (NX.G1UEX.015)
Лаптоп 15.6" (39.62 cm) Acer Aspire V3-574G (NX.G1UEX.015), дву-ядрен Broadwell Intel Core i7-5500U 2.4/3.0GHz, FULL
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HD LED Display & GeForce 940M 4GB (HDMI), 8GB, 1TB, USB3.0, Linux, 2.4kg
http://obiavidnes.com/obiava/104025/laptop-156-3962-cm-acer-aspire-v3-574g-nxg1uex015

Лаптоп 15.6" (39.62 cm) Acer Aspire V3-574G (NX.G1UEX.016)
Лаптоп 15.6" (39.62 cm) Acer Aspire V3-574G (NX.G1UEX.016), дву-ядрен Broadwell Intel Core i5-5200U 2.2/2.7GHz, FULL
HD LED Display & GeForce 940M 4GB (HDMI), 8GB, 1TB, USB3.0, Linux, 2.4kg
http://obiavidnes.com/obiava/104024/laptop-156-3962-cm-acer-aspire-v3-574g-nxg1uex016

Инкубатори - Автоматични и полуавтоматични
Предлагаме инкубатори за люпене на яйца
с капацитет: 40 яйца,60, 80, 100, 150,и 200 яйца на изгодни цени!
Температурата се регулира с прецизен терморегулатор.
Гаранцията която поемаме е една
календарна година.
За повече информация посетете
нашият сайт: www.inkubatorbg.alle.bg , или се
обадете на 0888291498, Skype - krasi0012.
http://obiavidnes.com/obiava/104023/inkubatori---avtomatichni-i-poluavtomatichni

Лаптоп 13.3" (33.78 cm) Asus ZenBook UX305LA-FB003P
Лаптоп 13.3" (33.78 cm) Asus ZenBook UX305LA-FB003P, дву-ядрен Broadwell Intel Core i7-5500U 2.4/3.0GHz, QHD+ LED
Display (miniHDMI), 8GB, 256GB SSD, 2x USB3.0, Windows 8.1 Pro, 1.2kg
http://obiavidnes.com/obiava/104022/laptop-133-3378-cm-asus-zenbook-ux305la-fb003p

Лаптоп 13.3" (33.78 cm) Asus ZenBook UX305LA-FB025P (златист)
Лаптоп 13.3" (33.78 cm) Asus ZenBook UX305LA-FB025P (златист), дву-ядрен Broadwell Intel Core i7-5500U 2.4/3.0GHz,
QHD+ LED Display (miniHDMI), 8GB, 256GB SSD, 2x USB3.0, Windows 8.1 Pro, 1.2kg
http://obiavidnes.com/obiava/103232/laptop-133-3378-cm-asus-zenbook-ux305la-fb025p-zlatist

Лаптоп 15.6" (39.62 cm) Asus F555LAB-XO660D
Лаптоп 15.6" (39.62 cm) Asus F555LAB-XO660D, дву-ядрен Broadwell Intel Core i5-5200U 2.2/2.7GHz, FULL HD LED Display
(HDMI), 4GB, 1TB, 2x USB3.0, Free DOS, 2.3kg
http://obiavidnes.com/obiava/103230/laptop-156-3962-cm-asus-f555lab-xo660d

Лаптоп 17.3" (43.94 cm) HP ZBook 17 G2 (J8Z41EA)
Лаптоп 17.3" (43.94 cm) HP ZBook 17 G2 (J8Z41EA), четири-ядрен Intel Core i7-4810MQ 2.8/3.8GHz, FULL HD LED Display
& Quadro K4100M 4GB (Thunderbolt), 16GB , 256GB SSD & 750GB 7200 rpm, 3x USB3.0, Windows 7/8.1 Pro, 3.41kg
http://obiavidnes.com/obiava/103226/laptop-173-4394-cm-hp-zbook-17-g2-j8z41ea

Индивидуално обучение по немски език за всички възрасти и нива
Учебно студио “Алекс 2015” организира индивидуално обучение
по немски език за всички възрасти и всички нива – A1, A2, B1, B2, C1, C2.
В процеса на обучението се прилагат съвременни аудио-визуални средства, като аудио и видео уроци,
автоматично разпознаване на реч с оценка на произношението и интонацията, което гарантира голяма успеваемост при
правилното възпроизвеждане на немската реч.
Започването на обучението може да се осъществи по всяко време на годината. Интензивността на обучението се
определя от достигнатото ниво на ученика и поставените цели.
Обучението се провежда в удобно за обучаваните време, през всички дни от седмицата, включително в събота и в неделя
и през цялата лятна ваканция.
Възможно е дистанционно обучение по Скайп, както и обучение в дома на обучавания.
Информация за контакти и записвания:
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Учебно студио "Алекс 2015"
Място за провеждане на обучението:
София- Център в района на „ Петте Кьошета“, ул. Шандор Петьофи Nr. 31,
етаж 2 ап. 3.
Александър Стоянов тел. 0888902550
e-mail: studio2015@abv.bg
Цена: 8 лева за 1 час ( 60 минути).
http://obiavidnes.com/obiava/104021/individualno-obuchenie-po-nemski-ezik-za-vsichki-vyzrasti-i-niva

Индивидуално обучение по математика 3-12 клас
Учебно студио “Алекс 2015” организира индивидуално обучение по
математика 3-12 клас, съобразено с нуждите и амбициите на учениците:
- помощ при усвояване на новия материал
- допълване на обучението по математика
- наваксване на пропуснати знания
- поддържане на отлични успех в училище
- подготовка за контролни, класни, Национално Външно Оценяване след 4 и 7 клас,
- уроци за ученици, посещаващи СИП - математика
- матура по математика
- кандидат-студентски изпити по математика
- подготовка за явяване на поправителни изпити и матури по по математика
В процеса на обучението се прилагат съвременни аудио-визуални средства, като аудио и видео уроци ,компютърни модели
на равнинни и пространствени фигури и др.
Също така предлагам решение на задачи по предварително изпратено задание, като решението на задачите е
съобразено с преподадения до момента материал. Комуникацията може да се осъществи чрез е-мейл, по Скайп или на
място в кабинета за обучение на посочения по-долу адрес.
Започването на обучението може да се осъществи по всяко време на годината. Интензивността на обучението се
определя от достигнатото ниво на ученика и поставените цели.
Обучението се провежда в удобно за обучаваните време, през всички дни от седмицата, включително в събота и в неделя
и през цялата лятна ваканция.
Възможно е дистанционно обучение по Скайп, както и обучение в дома на обучавания.
Информация за контакти и записвания:
Учебно студио "Алекс 2015"
Място за провеждане на обучението:
София- Център в района на „ Петте Кьошета“, ул. Шандор Петьофи Nr. 31, етаж 2 ап. 3.
Александър Стоянов тел. 0888902550
e-mail: studio2015@abv.bg
Цена: 8 лева за 1 час ( 60 минути).
http://obiavidnes.com/obiava/104020/individualno-obuchenie-po--matematika-3-12-klas

Изкупуване и Прехвърляне на Фирми - ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения + Освобождаваме
от Отговорност за 1 Час ......
Специализирани Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на 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 !
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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://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/104019/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi---eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojd

Юридическо Съдействие за Прехвърляне на Фирми със Задължения - ИЗКУПУВАНЕ ,
ПРЕХВЪРЛЯНЕ и ОСВОБОЖДАВАНЕ от ОТГОВОРНОСТ за 1 Час
Специализирани Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на 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 !
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 !
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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
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/104018/yuridichesko-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi-sys-zadyljeniya---izkupuvane--preh

Покупко - Продажба на Фирми - АД, ЕАД, ООД, ЕООД със Задължения + Освобождаваме от
Солидарната Отговорност за 1 Час ......
Специализирани Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на 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 !
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://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/104017/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-
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Раница Hama "Albuquеrque" за лаптоп до 15.6" (39.62 cm)
Раница Hama "Albuquеrque" за лаптоп до 15.6" (39.62 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/103225/ranica-hama-albuquerque-za-laptop-do-156-3962-cm

Продажба на фирми КУПУВАМЕ БИЗНЕС
Купуваме бизнес фирми АД,ЕАД,ООД,ЕООД-Активи, със задължения,юридически проблеми.
Ако Вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили
заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата, общините или
доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
След консултация с нас по конкретния правен казус, ще ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата от наши
сътрудници и партньори, процедурата по прехвърляне на фирмата отнема един час.
Осигуряваме нов собственик на Вашата фирма ново седалище и адрес за кореспонденция извършваме пълна промяна по
обстоятелствата.
Освобождаваме Ви от Юридическа,Финансова и Солидарна Отговорност.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
БИЗНЕС КОНСУЛТ
С предварително уговорена среща на Телефони: 0892918797 http://pravnakantorabg.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/104016/prodajba-na-firmi--kupuvame-biznes

Продавам/купувам бизнес
Купуваме бизнес фирми АД,ЕАД,ООД,ЕООД-Активи, със задължения,юридически проблеми.
Ако Вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили
заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата, общините или
доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
След консултация с нас по конкретния правен казус, ще ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата от наши
сътрудници и партньори, процедурата по прехвърляне на фирмата отнема един час.
Осигуряваме нов собственик на Вашата фирма ново седалище и адрес за кореспонденция извършваме пълна промяна по
обстоятелствата.
Освобождаваме Ви от Юридическа,Финансова и Солидарна Отговорност.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
БИЗНЕС КОНСУЛТ
С предварително уговорена среща на Телефони: 0892918797 http://pravnakantorabg.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/104015/prodavamkupuvam-biznes

Раница Hama "San Jose" за лаптоп до 15.6" (39.62 cm)
Раница Hama "San Jose" за лаптоп до 15.6" (39.62 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/103224/ranica-hama-san-jose-za-laptop-do-156-3962-cm

Тъч-скриин за Samsung Galaxy Grand Neo
Тъч-скриин за Samsung Galaxy Grand Neo, бял
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http://obiavidnes.com/obiava/103223/tych-skriin-za-samsung-galaxy-grand-neo

Тъч-скриин за Samsung Galaxy Grand Neo
Тъч-скриин за Samsung Galaxy Grand Neo, черен
http://obiavidnes.com/obiava/103222/tych-skriin-za-samsung-galaxy-grand-neo

Kodak PixPro FZ41 (сребрист)
Kodak PixPro FZ41 (сребрист), 16,2МРix, 4х Optical Zoom, 2.7" (6.85cm) LCD, SD/SDHC Card слот, micro USB
http://obiavidnes.com/obiava/103221/kodak-pixpro-fz41-srebrist

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/104014/30-50-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/104013/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

Kodak PixPro FZ41 (черен)
Kodak PixPro FZ41 (черен), 16,2МРix, 4х Optical Zoom, 2.7" (6.85cm) LCD, SD/SDHC Card слот, micro USB
http://obiavidnes.com/obiava/103219/kodak-pixpro-fz41-cheren

Озонатори за въздух и вода – здраве у дома
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/104012/ozonatori-za-vyzduh-i-voda--zdrave-u-doma
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Уред за сребърна вода – здраве за вашето семейство
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/104011/ured-za-srebyrna-voda--zdrave-za-vasheto-semeystvo

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
поръчайте в е-магазина www. TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/104010/ured-sreshtu-mishki-i-plyhove

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/104009/elektronen-ured-za-borba-s-grizachi

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/104008/elekronen-ured-za-borba-s-podzemni-grizachi

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/104007/magniti---podobrete-rabotata-na-dvigatelya

Домашен дестилатор за вода
За ефикасно и безопасно приготвяне на качествена дестилирана вода (най-чистата вода на планетата) за пиене, за
готвене, за лечение, за битови уреди (ютии, овлажнители), за автомобилни акумулатори и т.н. Производителност 1
л/час. С едно зареждане можете да пречистите максимално 3,5 л вода. Цена: 335 лв. с ДДС. Две години гаранция. За
подробности и поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
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Безплатна доставка до всяко населено място в България!
http://obiavidnes.com/obiava/104006/domashen-destilator-za-voda

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/104005/robot--dyska-bide

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/104004/zvukovi-chetki-za-zybi-ot-tehnomag

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/104003/plastiri-za-detoksikaciya-na-organizma

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/104002/infrachervena--lampa-za-nagrevki--razlichni-modeli

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/104001/aktivator-za-jiva-i-myrtva-voda

Стопери за пестене на вода
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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/104000/stoperi-za-pestene-na-voda

Практичен стопер за 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. 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/103999/praktichen-stoper-za-voda

Телевизор 55" (139.7 cm) Samsung UE55JU6510S
Телевизор 55" (139.7 cm) Samsung UE55JU6510S, Curved Smart TV, 4K UHD, DVB-TC/S2, WiFi, LAN, 4x HDMI, USB
http://obiavidnes.com/obiava/103218/televizor-55-1397-cm-samsung-ue55ju6510s

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/103998/elektronna-sistema-sreshtu-varovikova-voda-av-3

Стопери за 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/103997/stoperi-za-voda

Специализирани Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми със Задължения +
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
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сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
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.
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. , PRAVNA KANTORA Bg. , БИЗНЕС КОНСУЛТ
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/103996/specializirani-pravni-uslugi-za-izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi-sys-zadyljeniya

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 !
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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. , PRAVNA KANTORA Bg. , БИЗНЕС КОНСУЛТ
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/103995/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 .
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ, които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, съдебни изпълнения,
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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. , PRAVNA KANTORA Bg. , БИЗНЕС КОНСУЛТ
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/103994/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-

Блиндирани врати Порта Нова Пловдив на супер цени
Голямо разнообразие на модели и цветове на блиндирани входни врати можете да намерите в шоурум Порта Нова на бул.
Шести септември 225 в Пловдив. Има големи количества на склад и кратки срокове за изпълнение на поръчките!
http://obiavidnes.com/obiava/103992/blindirani-vrati-porta-nova-plovdiv-na-super-ceni

Телевизор 55" (139.7 cm) Sony Bravia KD-55X8507C
Телевизор 55" (139.7 cm) Sony Bravia KD-55X8507C, 3D 4K UHD Android TV, DVB-T/T2/S/S2/C, WiFi, LAN, 4x HDMI, USB
http://obiavidnes.com/obiava/103217/televizor-55-1397-cm-sony-bravia-kd-55x8507c

Телевизор 55" (139.7 cm) Sony Bravia KD-55X9005C
Телевизор 55" (139.7 cm) Sony Bravia KD-55X9005C, 3D 4K UHD Android TV, DVB-T/T2/S/S2/C, WiFi, LAN, 4x HDMI, USB
http://obiavidnes.com/obiava/103216/televizor-55-1397-cm-sony-bravia-kd-55x9005c

Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Magic Ex Hose маркуч екс хос
Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Сгънат 8 метра - разгънат 23 метра
Подарък пистолет с 5 режима на пръскане
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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.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/103991/magicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-pyti

Виброплейт фитнес урeд от ново поколение
Виброплейт фитнес урeд от ново поколение
Eдин специален метод за тренировка, базиран на бързи ритмични вибрации,
предизвикващи силни мускулни контракции, водещи до бързи резултати;
квантов анализатор – високотехнологично електронно устройство за преглед на здравното състояние на
човешкия организъм; продукти от КЪЩАТА НА БИЛКИТЕ ”Sanct Bernhard”
– АЛОЕ ВЕРА чист сок или капсули, ЖЕН ШЕН, Гинко Билоба, препарати за отслабване и т.н.
За повече информация посетете ”БГ магазин”.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/103990/vibropleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

Телевизор 55" (139.7 cm) Sony Bravia KD-55X9305C
Телевизор 55" (139.7 cm) Sony Bravia KD-55X9305C, 3D 4K UHD Android TV, DVB-T/T2/S/S2/C, WiFi, LAN, 4x HDMI, USB
http://obiavidnes.com/obiava/103215/televizor-55-1397-cm-sony-bravia-kd-55x9305c

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

Масажните легла "MagicPRO 2" се предлагат в следните цветове: кремав, бежов, черен, червен, кафяв, розов,червен и
лилав.
Професионална преносима кушетка за масаж "MagicPRO 2" - здрава, лесна за употреба, изключително комфортна и
удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас!
Кушетката е подходяща както за всички видове масажни и козметични процедури,
така и за иглотерапевтични и татуировъчни сеанси.
Красивата дървена рамка на козметичната кушетка, изработена от твърдата дървесина на германски европейски бук,
осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и предотвратява

Страница 74/97

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

02.08.2015

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.
http://obiavidnes.com/obiava/103989/masajna-kushetka-magicpro

Magic Ex Hose маркуч екс хос Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Magic Ex Hose маркуч екс хос
Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Сгънат 8 метра - разгънат 23 метра
Подарък пистолет с 5 режима на пръскане
без да се усуква, сгъва и заплита
разгъвате и сгъвате за секунди
устойчив на износване
миете двора и колата
поливате-градината, тревата и цветята
Лесно се плъзга през градината, по стълбите, без да се пречупва или усуква!
Маркучът е изработен от висококачествен материал, който го прави здрав и в същото време много гъвкав.
Дебелите стени осигуряват надеждност и дълъг живот на материала.
Градински "магически" маркуч - характеристика:
Размери: 8м./22.5м.
Тегло: 1 кг.
Произход: Китай
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/103988/magic-ex-hose-markuch-eks-hos--magicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-
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Мрежа против насекоми с магнити
Мрежа против насекоми с магнити
за врати, с размери 100/200см.
Нов продукт на българският пазар, нашите мрежи са удобен и евтин начин да се предпазите от досадните насекоми през
лятото.
Благодарение на 18-те магнитни закопчалки, разположени на стратегически места, всички могат да влизат и излизат
свободно.
Магнитната лента се самозатваря след Вас, защитавайки дома Ви от насекоми. Мрежата е за дървени, пластмасови и
алуминиеви дограми.
4На дървени дограми се прикрепя с кабарчета, на пластмасови и алуминиеви дограми се закрепя с двустранно залепваща
лента(скоч).
Комплектът включва:
- Мрежа с размер 100 х 200 см
- Магнитна лента
- Кабарчета
-двустранно залепващи лепенки
-Цвят черен
http://obiavidnes.com/obiava/103987/mreja-protiv-nasekomi-s-magniti

Август във Велинград
Намерете прохлада и спокойствие през лятната си почивка в гард Велинград. На по-малко от 2 часа път от двата
най-големи български града. Предлагаме многостаен апартамент в града, намиращ се на 5 мин. от центъра и подходящ
за семейства и групи.
http://obiavidnes.com/obiava/103986/avgust-vyv-velingrad

Работа в Чехия в з-д ШКОДА
Работа в з-д ШКОДА за мъже и жени до 45 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 90 CZK/час - 960 EUR/месец , осигурена квартира, трудов договор, осигуровки по чешкото законодателство,
които са валидни за България.
Изисквания:
- Възраст до 55 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, 90 CZK/час – 960 EUR/месец
- Работа на трудов договор
- Осигуряване според изискванията на чешкото законодателство
- Осигурена квартира
- Всекиседмични аванси от 1500 CZK ( 60 EUR ) до заплата.
Тел: 0896 431 237
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http://obiavidnes.com/obiava/103985/rabota-v-chehiya-v-z-d-shkoda

Шивачи/ки и жени за Чехия
Набираме шивачи/ки, зплащане 80 CZK/час - 880 евро/месец. Трудов договор, осигуровки, всекиседмични аванси от 50 евро
до заплата, която е на 10-то число на следващия месец, осигурена квартира. Тел: 0896 43 12 37
http://obiavidnes.com/obiava/103984/shivachiki-i-jeni-za-chehiya

Строители и заварчици за Чехия
Строители и заварчици:
Зидари – 1400 евро/месец
Топлоизолация – 15000 евро/месец
ВиК – 5 евро/час – 1300 евро/месец
Гипсокартон – 1560 евро/месец
Шпакловка – 1500 евро/месец
Арматура – 4.5 евро/час – 1150 евро/месец
Заварчици:
Електродъгово – 5 евро/час – 1300 евро/месец
СО2 – от 5 – 7 евро/час - от 1300 – 1700 евро/месец
Аргон – от 6 до 8 евро/час – от 1560 до 1800 евро/месец
Трудов договор, осигуровки, аванси до заплата, осигурена квартира. Тел: 0896 431 237
http://obiavidnes.com/obiava/103983/stroiteli-i-zavarchici-za-chehiya

Чехия, производство на сандвичи и торти
Работници в цех за торти и сандвичи в Чехия
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: 0896 43 12 37
http://obiavidnes.com/obiava/103982/chehiya-proizvodstvo-na-sandvichi-i-torti

Чехия, общи работници в строителството
Набираме общи работници в строителството, заплащане 90 чкр/час – 900 евро/месечно, трудов договор по чешкото
законодателство, всяка седмица аванс, осигурена квартира. Тел: 0896 43 12 37
http://obiavidnes.com/obiava/103981/chehiya-obshti-rabotnici-v-stroitelstvoto
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Чехия набира нискоквалифициран персонал
з-д за кис. мляко "Данон", месокомбинат, пекарна, з-д за шоколад, склад за санитарни продукти, ф-ка за пастет,
оранжерии, склад Пенни Маркет, Билла, Кауфланд, сладкарски цех, птицекланица, ф-ка за парфюми, ф-ка за бисквити, з-д
Шкода, пивоварен з-д "Козел" , склад за промишлени стоки, ф-ка за пластмасови бутилки, цех за европалета , цех за
салати , ф-ка за бисквити, електрокаристи, селско стопанство и животновъдство и др.
Заплата от 700 – 1100 евро в зависимост от позицията , трудов договор, осигуровки по чешкото законодателство,
валидни за България. Всяка седмица аванс до заплата , която е на 10-то число на следващия месец, осигурена квартира.
Изисквания:
• Възраст – до 55 год.
• Умения и желание за работа в екип
• Организираност, експедитивност и отговорно отношение към работата
• Готовност за работа в динамична среда
Вашите задължения ще са:
• Окомплектоване и стиковане на артикули
• Изпълнение на други задължения, свързани с длъжността
• Организация и подреждане на складовото пространство
• Приемане и изпращане на стоките в и от склада
• Товаро-разтоварна дейност с машинни съоръжения ( електрокар, ел. палетни колички )
• Следите и отговаряте за изрядния външен вид на приеманата или изпращана стока.
Ние Ви предлагаме:
• Добро възнаграждение, - 75чзк/час - 100 CZK/час
• Работа на трудов договор
• Осигуряване според изискванията на чешкото законодателство, осигурена квартира, всекиседмични аванси до заплата.
Тел: 0896 431 237
http://obiavidnes.com/obiava/103980/chehiya-nabira-niskokvalificiran-personal

ЧЕХИЯ НАБИРА ЕЛЕКТРОКАРИСТИ
Набираме електрокаристи до 55 год. Заплащане 100 крони на час = 1100 на ден. Работи се 26 работни дни в месеца 28
600 крони/месец = 1100 евро. Трудов договор и осигуровки по чешкото законодателство, валидни и за България. Всяка
седмица аванс до заплата от 50 евро , осигурена квартира.
Тел: 0896 43 12 37
http://obiavidnes.com/obiava/103979/chehiya-nabira-elektrokaristi

Телевизор 65" (165.1 cm) Sony Bravia KD-65X9005C
Телевизор 65" (165.1 cm) Sony Bravia KD-65X9005C, 3D 4K UHD Android TV, DVB-T/T2/S/S2/C, WiFi, LAN, 4x HDMI, USB
http://obiavidnes.com/obiava/103214/televizor-65-1651-cm-sony-bravia-kd-65x9005c

Телевизор 65" (165.1 cm) Sony Bravia KD-65X9305C
Телевизор 65" (165.1 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/103213/televizor-65-1651-cm-sony-bravia-kd-65x9305c

Телевизор 75" (190.5 cm) Sony Bravia KD-75X8505C
Телевизор 75" (190.5 cm) Sony Bravia KD-75X8505C, 3D 4K UHD Android TV, DVB-T/T2/S/S2/C, WiFi, LAN, 4x HDMI, USB
http://obiavidnes.com/obiava/103212/televizor-75-1905-cm-sony-bravia-kd-75x8505c

Поликарбонатов протектор CaseMate Barely There за Nokia Lumia 920
Поликарбонатов протектор CaseMate Barely There за Nokia Lumia 920, черен
http://obiavidnes.com/obiava/103211/polikarbonatov-protektor-casemate-barely-there-za-nokia-lumia-920

Протектор CaseMate Naked Tough Case за Sony Xperia Z3+
Протектор CaseMate Naked Tough Case за Sony Xperia Z3+, прозрачен
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http://obiavidnes.com/obiava/103210/protektor-casemate-naked-tough-case-za-sony-xperia-z3

Протектор CaseMate Tough Case за Sony Xperia Z3+
Протектор CaseMate Tough Case за Sony Xperia Z3+, черен
http://obiavidnes.com/obiava/103208/protektor-casemate-tough-case-za-sony-xperia-z3

HTC Desire 610 (бял)
HTC Desire 610 (бял), 4.7" (11.93 cm), четири-ядрен Cortex-A7 1.2GHz, 1GB RAM, 8GB Flash памет (+microSD слот), 8.0 &
1.3 Mpix camera, Android, 144g
http://obiavidnes.com/obiava/103204/htc-desire-610-byal

HTC Desire 626G (бял)
HTC Desire 626G (бял), 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/103198/htc-desire-626g-byal

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
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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
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
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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
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
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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
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,
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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.
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
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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
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
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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/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

Страница 85/97

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

02.08.2015

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.
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 :
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- Зидари - 5 евро/час
- Фаянс , теракот - 6 евро/час
- Топлоизолация - 10 евро на квадрат
- ВиК - 5 евро/час
- Гипсокартон - 6 евро/час
- Шпакловка - 6 евро/час
- Арматура - 4.5 евро/час
- Ел.техници - 5 евро/час
Заварчици:
- Електродъгово - 5 евро/час
- СО2 - от 5 - 7 евро/час
- Аргон - от 6 до 8 евро/час
Трудов договор, осигуровки, аванси до заплата, осигурена квартира. Не се изисква език . Заминаване всеки ден .
Телефон за връзка : 0893 27 21 83 , 0877 25 41 39 , 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
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: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
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
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Масажна кушетка MagicPRO 2
Масажна кушетка MagicPRO 2 Двусекционна
Кушетки за масаж MagicPRO Цвят черен,бежов,кремав,кафяв,лилав,червен,червен и оранжев
Кушетки за масаж MagicPRO - перфектното съотношение между качество и цена!

Масажните легла "MagicPRO 2" се предлагат в следните цветове: кремав, бежов, черен, червен, кафяв, розов,червен и
лилав.
Професионална преносима кушетка за масаж "MagicPRO 2" - здрава, лесна за употреба, изключително комфортна и
удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас!
Кушетката е подходяща както за всички видове масажни и козметични процедури,
така и за иглотерапевтични и татуировъчни сеанси.
Красивата дървена рамка на козметичната кушетка, изработена от твърдата дървесина на германски европейски бук,
осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и предотвратява
възможността
от появата на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MagicPRO :
O Дъжина: 190 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 19 см
O Тегло: 15 кг
Преносимата масажна кушетката " MagicPRO 2" се състои от 2 секции. Дървеният материал, използван за направата
на сгъваемото козметично легло е германски европейски бук.
Масажната кушетка е тапицирана с винил -водоустойчив и устойчив на масажно олио материал на основата на
полимери.
http://obiavidnes.com/obiava/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:
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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.
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:
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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
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
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алуминиеви дограми.
4На дървени дограми се прикрепя с кабарчета, на пластмасови и алуминиеви дограми се закрепя с двустранно залепваща
лента(скоч).
Комплектът включва:
- Мрежа с размер 100 х 200 см
- Магнитна лента
- Кабарчета
-двустранно залепващи лепенки
-Цвят черен
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/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

Страница 92/97

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

02.08.2015

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
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
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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" +
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 !
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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/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.
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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

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
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http://obiavidnes.com/obiava/103910/displey-za-sony-xperia-z3-mini
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