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Удължителен кабел USB micro(м) към USB micro(ж)
Удължителен кабел USB micro(м) към USB micro(ж), позлатен. 0.75m, Hama 54557
http://obiavidnes.com/obiava/102573/udyljitelen-kabel-usb-microm-kym-usb-microj

Удължителен кабел USB micro(м) към USB micro(ж)
Удължителен кабел USB micro(м) към USB micro(ж), позлатен. 1.80m, Hama 54558
http://obiavidnes.com/obiava/102571/udyljitelen-kabel-usb-microm-kym-usb-microj

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/104519/30-50-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/104518/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ.ДЪЛГОВЕ.ИЗКУПУВАНЕ
СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ.ДЪЛГОВЕ.ИЗКУПУВАНЕ
Професионално събиране на дългове/вземания. Изкупуване.
ДЪЛЖАТ ВИ ПАРИ – НИЕ СМЕ С ВАС!
1.
Събиране, изкупуване дългове, вземания.
2.
Съдебно събиране на дългове.
3.
Извънсъдебно събиране на дългове.
4.
Специализирано събиране и изкупуване на просрочени вземания.
5.
Управление на дългове.
6.
Съдействие за покриване на дългове.
7.
Разрешаване на съдебно изпълнителни проблеми, съдебен изпълнител.
1.Събиране на просрочени вземания от длъжниците.
а/ Проверка финансовото състояние на длъжника;
б/ Лични контакти с длъжника и с кредитора;
в/ Подписване на договори за изплащане на вземането.
2.Финансова помощ и посредничество.
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3. Правни консултации – банкови проблеми, проблеми с кредити, трудови проблеми, търговски дейности, проблеми с
недвижими имоти, фирмени договори, съдебно и извънсъдебно събиране на вземания, семейни проблеми, наследствени
проблеми, глоби, наказания, проблеми с администрации и институции – държавни и общински, ипотеки, запори, възбрани
и други.
4. Поемане цялостното събиране на задължения.
5. Бизнес съвети и услуги за бизнеса.
Адрес за контакти:
„ДЕЛОВИ ГРУП” ООД
Град Пловдив, ул. „Драва” № 5
Тел.: 0898 / 82 97 24
http://obiavidnes.com/obiava/104517/sybirane-na-vzemaniyadylgoveizkupuvane

SD/microSD Card Reader
SD/microSD Card Reader, Hama, USB 2.0, USB micro 2.0 OTG
http://obiavidnes.com/obiava/102570/sdmicrosd-card-reader

Стойка за кола
Стойка за кола, Hama 93792, за таблети до таблети до 10.1" (25.65 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/102558/stoyka-za-kola

Лаптоп 13.3" (33.78 cm) Acer Aspire V3-371-509W
Лаптоп 13.3" (33.78 cm) Acer Aspire V3-371-509W, дву-ядрен Intel Core i5-5257U 2.7/3.1GHz, HD LED Display (HDMI), 8GB,
1TB HDD, USB 3.0, Free DOS, 1.50kg
http://obiavidnes.com/obiava/102557/laptop-133-3378-cm-acer-aspire-v3-371-509w

Изкупуване и Прехвърляне на Фирми -ЕТ, СД, ООД, ЕООД, АД, ЕАД със Задължения +
Освобождаваме от Длъжност и Отговорност за 1 Час ......
Специализирани Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми със Задължения + Освобождаване от Длъжност и
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 и Прехвърляне на ЕТ !
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
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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
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/104516/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi--et-sd-ood-eood-ad-ead-sys-zadyljeniya--o

Юридическо Съдействие за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми със Задължения +
Освобождаваме от Длъжност и Отговорност !
Специализирани Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми със Задължения + Освобождаване от Длъжност и
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 и Прехвърляне на ЕТ !
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
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/104515/yuridichesko-sydeystvie-za-izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi-sys-zadyljeniya--osvo

Покупко - Продажба на Фирми - ЕТ, АД, ЕАД, ООД, ЕООД със Задължения + Освобождаваме от
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Длъжност и Отговорност за 1 Час ......
Специализирани Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми със Задължения + Освобождаване от Длъжност и
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 и Прехвърляне на ЕТ !
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
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/104514/pokupko---prodajba-na-firmi---et-ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdav

Всички детски центрове на едно място
Kidsclub.bg има за цел да предостави информация за всички детски центрове и парти клубове на едно място, за да
улесни живота на всички търсещи родители, които искат да дадат най-доброто и забавно преживяване на своите деца.
Kidsclub.bg предоставя възможност да разгледате различни промоционални оферти във всеки град на България, да се
възползвате от различни намаления и промоции.Тук ще намерите и нашите Kidsclub карти за намаление, което може да
ползвате целогодишно в голяма част от детските центрове.
http://obiavidnes.com/obiava/104513/vsichki-detski-centrove-na-edno-myasto

Калъф "Тип бележник" за таблет до 7" (17.78 cm)
Калъф "Тип бележник" за таблет до 7" (17.78 cm), черен, Hama "Strap"
http://obiavidnes.com/obiava/102555/kalyf-tip-belejnik-za-tablet-do-7-1778-cm

Индивидуални уроци за подготвителните класове
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Учебен център Орбис предлага индивидуална езикова подготовка по италиански, френски, испански, немски и английски
език за ученици от 8 клас в подготвителните паралелки.
Обучението цели трайното усвояване и разширяване на познанията на ученика, като се работи по допълнителни
материали с текстове за четене и слушане с разбиране, с граматични и лексикални упражнения. Цената е 10 лева на
учебен час (40 минути).
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/104512/individualni-uroci-za-podgotvitelnite-klasove

Математика за ученици от 7 до 12 клас
Учебен център Орбис организира индивидуално обучение по математика за ученици от 7 до 12 клас. Обучението включва
помощ при подготвяне на задължителния учебен материал и едновременно с това разширяване на познанията по
математика. Заниманията се провеждат през цялата учебна година в удобно на ученика и преподавателя време.
Цена 12 лв.на учебен час.
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/104511/matematika-za-uchenici-ot-7-do-12-klas

НЕМСКИ ЕЗИК за ученици от 1 до 12 клас
Учебен център Орбис организира индивидуално обучение по немски за ученици от 1 до 12 клас. Обучението включва помощ
при подготвяне на задължителния учебен материал и едновременно с това разширяване на познанията по езика.
Заниманията се провеждат в удобно на ученика и преподавателя време.
Цена 10 лв.на час.
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/104510/nemski-ezik-za-uchenici-ot-1-do-12-klas

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за ученици от 1 до 12 клас
Учебен център Орбис организира индивидуално обучение по английски за ученици от 1 до 12 клас. Обучението включва
помощ при подготвяне на задължителния учебен материал и едновременно с това разширяване на познанията по езика.
Заниманията се провеждат през цялата учебна година в удобно за ученика и преподавателя време.
Цена 10 лв.на учебен час.
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/104509/angliyski-ezik-za-uchenici-ot-1-do-12-klas

ПОДГОТОВКА ПО ИСПАНСКИ за ученици от 1 до 12 клас
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Учебен център Орбис организира индивидуално обучение по испански за ученици от 1 до 12 клас. Обучението включва
помощ при подготвяне на задължителния учебен материал и едновременно с това разширяване на познанията по езика.
Заниманията се провеждат в удобно на ученика и преподавателя време.
Цена 10 лв.на учебен час.
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/104508/podgotovka-po-ispanski-za-uchenici-ot-1-do-12-klas

ПОДГОТОВКА ПО ФРЕНСКИ за ученици от 1 до 12 клас
Учебен център Орбис организира индивидуално обучение по френски за ученици от 1 до 12 клас. Обучението включва
помощ при подготвяне на задължителния учебен материал и едновременно с това разширяване на познанията по езика.
Заниманията се провеждат през цялата учебна година в удобно за учениците време.
Цена 10 лв.на час.
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/104507/podgotovka-po-frenski-za-uchenici-ot-1-do-12-klas

Уроци по ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК за ученици от 1 до 12 клас
Учебен център Орбис организира индивидуално обучение по италиански за ученици от 1 до 12 клас. Обучението включва
помощ при подготвяне на задължителния учебен материал и едновременно с това разширяване на познанията по езика.
Заниманията се провеждат в удобно за ученика и преподавателя време.
Цена 10 лв.на учебен час.
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/104506/uroci-po-italianski-ezik-za-uchenici-ot-1-do-12-klas

ПОДГОТОВКА ПО МАТЕМАТИКА за кандидат - гимназисти
Учебен център Орбис организира индивидуално обучение по математика за приемните изпити след 7-ми клас.
Подготовката е целогодишна в удобно за учениците и преподавателя време. Обучението включва преговор на учебния
материал, тренировъчни тестове и упражнения по формата на изпита, както и провеждане на пробни изпити. Цена: 12
лева на учебен час. При двама курсисти цената е 10 лева на учебен час.
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/104505/podgotovka-po-matematika-za-kandidat---gimnazisti

Подготовка за деца от 1 до 4 клас през учебната година

Страница 6/86

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

09.08.2015

Учебен център Орбис предлага езиково обучение и подготовка по изучаваните учебни предмети за деца от 1 до 4 клас.
Езиковото обучение може да бъде по избор - английски, френски, испански, италиански и португалски.
Подготовката по изучаваните учебни предмети включва материала по български език, математика, човек и общество,
човек и природа за съответния клас.
Цената е 10 лева на учебен час (40 минути).
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/104504/podgotovka-za-deca-ot-1-do-4-klas-prez-uchebnata-godina

Калъф "Тип бележник" за таблет до 7" (17.78 cm)
Калъф "Тип бележник" за таблет до 7" (17.78 cm), черен, Hama "Strap"
http://obiavidnes.com/obiava/102553/kalyf-tip-belejnik-za-tablet-do-7-1778-cm

Калъф "Тип бележник" за таблет до 8" (20.32 cm)
Калъф "Тип бележник" за таблет до 8" (20.32 cm), черен, клавиатура, USB Micro (OTG)
http://obiavidnes.com/obiava/102546/kalyf-tip-belejnik-za-tablet-do-8-2032-cm

Адаптер Hama "3-in-1"
Адаптер Hama "3-in-1", USB micro към SDHC/USB/USB micro OTG
http://obiavidnes.com/obiava/102545/adapter-hama-3-in-1

Защитно фолио (протектор) Hama "Basic. за таблети до 10.1" (25.65 cm)
Защитно фолио (протектор) Hama "Basic. за таблети до 10.1" (25.65 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/102542/zashtitno-folio-protektor-hama-basic-za-tableti-do-101-2565-cm

Защитно фолио (протектор) Hama "Basic. за таблети до 7" (17.78 cm)
Защитно фолио (протектор) Hama "Basic. за таблети до 7" (17.78 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/102534/zashtitno-folio-protektor-hama-basic-za-tableti-do-7-1778-cm

Стойка за колело
Стойка за колело, Hama "Short 1", за смарфони
http://obiavidnes.com/obiava/102533/stoyka-za-kolelo

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/104503/30-50-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/104502/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

Верея Пласт
За проектиране, монтаж и поддръжка на фотоволтаични системи като монокристални и поликристални централи
Верея Пласт предлага вакуумно тръбни слънчеви колектори. Фирмата е производител на слънчеви колектори ekoenergy.
За поръчки: www.ekoenergy.bg. Стара Загора, Индустриална зона, 19, тел. +359 42 620897.
http://obiavidnes.com/obiava/104501/vereya-plast

Преносим мини компютър Giada A50 (A50-BA534)
Преносим мини компютър Giada A50 (A50-BA534), дву-ядрен AMD E-350 1.6 GHz, 2GB RAM, 320GB HDD, USB 3.0,
Windows 7 Home Premium, 1.6kg
http://obiavidnes.com/obiava/104500/prenosim-mini-kompyutyr-giada-a50-a50-ba534

Мишка Gembird MUSG-001-B
Мишка Gembird MUSG-001-B, оптична(2400dpi), USB, чернo/синя
http://obiavidnes.com/obiava/104499/mishka-gembird-musg-001-b

Мишка Gembird MUSG-001-G
Мишка Gembird MUSG-001-G, оптична(2400dpi), USB, чернo/зелена
http://obiavidnes.com/obiava/104498/mishka-gembird-musg-001-g

Мишка Gembird MUSG-001-R
Мишка Gembird MUSG-001-R, оптична(2400dpi), USB, чернo/червена
http://obiavidnes.com/obiava/104497/mishka-gembird-musg-001-r

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,
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така и за иглотерапевтични и татуировъчни сеанси.
Красивата дървена рамка на козметичната кушетка, изработена от твърдата дървесина на германски европейски бук,
осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и предотвратява
възможността
от появата на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MagicPRO :
O Дъжина: 190 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 19 см
O Тегло: 15 кг
Преносимата масажна кушетката " MagicPRO 2" се състои от 2 секции. Дървеният материал, използван за направата
на сгъваемото козметично легло е германски европейски бук.
Масажната кушетка е тапицирана с винил -водоустойчив и устойчив на масажно олио материал на основата на
полимери.
http://obiavidnes.com/obiava/104496/masajna-kushetka-magicpro

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

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

Апаратът за лимфодренаж има четири работни режима на работа и три степени на натиск – нисък среден и висок.
Четирите работни програми на апарата за пресотерапия са следните:
Програма 1 – Oтслабване 1
Програма 2 - Oтслабване 2
Програма 3 - Лимфодренаж
Програма 4 - Ръчен режим
Пресотерапията е детоксикираща процедура, която чрез лимфен дренаж помага на тялото да се освободи от
подкожните токсини и мазнини. Лимфодренажният масаж стимулира метаболизма на кожните клетки; подобрява
циркулацията на кръвта; подобрява лимфопотока; спомага за изхвърлянето на излишните течности; редуцира
подкожните мазнини и се бори успешно с целулита.
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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/104495/limfopresa---aparat-za-presoterapiya

Вентилатор с водна мъгла
Вентилатор с водна мъгла
Особено подходящ както за заведения и търговски обекти, така също и за собствената ви градина или тераса.
Осигурете комфорта си през летните жеги!
Вентилаторът, произвеждащ водна мъгла осезателно понижава околната температура, повишава влажността,
спомага за прогонването на нежеланите насекоми, отстранява прах и вредни частици във въздуха.
Посредством ултразвук, този иновативен модел вентилатор превръща водата в мъгла с големина на микрокапката до 3
микрона.
Образуваните микрокапки поглъщат топлинната енергия от въздуха и се изпаряват.
Температурата се понижава с до 8°C. Създава се приятен хладен бриз.
Колкото по-горещ и сух е обкръжаващия въздух, толкова по-интензивно е изпарението, a съответно и охлаждането.
Гаранционен срок: 12 месеца
Произход: Китай
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/104494/ventilator--s-vodna-mygla

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,
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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/104493/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 2015 Г С ВГРАДЕН СОФТУЕР НА БЪЛГАРСКИ
Резултатите от диагностиката излизат директно на български език
Био скенерът изважда 39 подробни отчета (35 за мъж/35 за жена) с общо над 245 различни резултата от
диагностиката,
плюс обобщен пълен и обобщен кратък отчет на здръвословното състояние на пациента, явяващ се 40-я файл.
Квантовият Анализатор е високотехнологичено електронно устройство за преглед на здравното състояние на човешкия
организъм.
Теоретически основан върху квантовата медицина, Квантовият анализатор използва научните постижения в
електронната техника,
за отчитане и анализ на слабото магнитно поле на човешката клетка и на базата на този анализ, дава здравния статус
на организма и проблемни зони в техния най-ранен стадий.
Квантовият Анализатор интегрира в себе си медицина, био-информатика, електро инженерство и други съвременни
науки.
Чрез сензорен проводник в рамките на минута от дланта Ви ще бъдат получени повече от 240 показатели за Вашето
здраве
Квантовият метод на диагностика е комплексен, неинвазивен, практичен, лесен, бърз и ефикасен.
Цена 450 лв
0877540309
0895611643
БГ-Магазин
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/104492/kvantov-analizator---bioskener-3to-pokolenie-na-bylgarski-ezik

Мишка Gembird MUS-GU-01
Мишка Gembird MUS-GU-01, оптична(2400dpi), USB, чернa
http://obiavidnes.com/obiava/104491/mishka-gembird-mus-gu-01

Мишка Gembird MUSW-101
Мишка Gembird MUSW-101, оптична(1200dpi), USB, черна
http://obiavidnes.com/obiava/104490/mishka-gembird-musw-101
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Проектор BenQ MH856UST
Проектор BenQ MH856UST, DLP, FullHD (1920x1080), 10 000:1, 3500 lm, HDMI
http://obiavidnes.com/obiava/104489/proektor-benq-mh856ust

Проектор BenQ PU9730
Проектор BenQ PU9730, DLP, WUXGA (1920x1200), 2 800:1, 7000 lm, DisplayPort, HDMI, LAN
http://obiavidnes.com/obiava/104488/proektor-benq-pu9730

Разколонител Gembird SPG3-B-15C
Разколонител Gembird SPG3-B-15C, 5 гнезда, 4.5m, бял
http://obiavidnes.com/obiava/104487/razkolonitel-gembird-spg3-b-15c

Външна батерия/power bank Nokia DC-18
Външна батерия/power bank Nokia DC-18, 1720mAh, USB, червен
http://obiavidnes.com/obiava/104486/vynshna-bateriyapower-bank-nokia-dc-18

Професионален оригинален кабел Beats by Dre DJ Mixr
Професионален оригинален кабел Beats by Dre DJ Mixr, за Beats By Dre Mixr, червен
http://obiavidnes.com/obiava/104485/profesionalen-originalen-kabel-beats-by-dre-dj-mixr

Професионален оригинален кабел Beats by Dre heavy DJ Pro
Професионален оригинален кабел Beats by Dre heavy DJ Pro, за Beats By Dre Pro Over Ear, червен
http://obiavidnes.com/obiava/104484/profesionalen-originalen-kabel-beats-by-dre-heavy-dj-pro

Адаптер (оригинален) Nokia CA-146C
Адаптер (оригинален) Nokia CA-146C, за мобилни телефони на Nokia 2mm/3.5mm connector
http://obiavidnes.com/obiava/104483/adapter-originalen-nokia-ca-146c

GF GTX 970
GF GTX 970, 4GB, EVGA FTW ACX 2.0, PCI-E3.0, GDDR5, 256bit, DisplayPort, HDMI, DVI
http://obiavidnes.com/obiava/104482/gf-gtx-970

GF GTX 980 Ti Superclocked
GF GTX 980 Ti Superclocked, 6GB, EVGA, PCI-E3.0, GDDR5, 384bit, DisplayPort, HDMI, DVI
http://obiavidnes.com/obiava/104481/gf-gtx-980-ti-superclocked

Gembird KBS-WCH-01
Gembird KBS-WCH-01, комплект клавиатура и мишка, безжични, USB, черни
http://obiavidnes.com/obiava/104480/gembird-kbs-wch-01

Gembit KBS-V1
Gembit KBS-V1, комплект клавиатура и мишка, безжични, USB, черни
http://obiavidnes.com/obiava/104479/gembit-kbs-v1

Клавиатура Gembird KB-MCH-01
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Клавиатура Gembird KB-MCH-01, черна, USB
http://obiavidnes.com/obiava/104478/klaviatura-gembird-kb-mch-01

Почистване Пловдив
За времето от създаването си, компанията е обслужила над 4000 обекта и е извършела почистване на над 1 000 000 кв.м.
площи. Резултатът от успешното комбиниране на организация и опит е над 80% доволни клиенти, като с повечето от
тях работим и дългосрочно.
http://obiavidnes.com/obiava/104477/pochistvane-plovdiv

Kidsclub
Kidsclub.bg има за цел да предостави информация за всички детски центрове и парти клубове на едно място, за да
улесни живота на всички търсещи родители, които искат да дадат най-доброто и забавно преживяване на своите деца.
http://obiavidnes.com/obiava/104476/kidsclub

Rapoo VPro V100
Rapoo VPro V100, комплект клавиатура и мишка, подсветка, USB
http://obiavidnes.com/obiava/104475/rapoo-vpro-v100

Epson L365
Epson L365, A4, MFP, цветен мастилен принтер/скенер/копир, 5760x1440 dpi, 33стр/мин, Wi-Fi, USB
http://obiavidnes.com/obiava/104474/epson-l365

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/104473/30-50-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/104472/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana
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Epson L455
Epson L455, A4, MFP, цветен мастилен принтер/скенер/копир, 5760x1440 dpi, 33стр/мин, Wi-Fi, USB
http://obiavidnes.com/obiava/104471/epson-l455

USB хъб
USB хъб, Transcend TS-HUB2K, 4port, USB 3.0
http://obiavidnes.com/obiava/104470/usb-hyb

Монитор 27" (68.58 cm) BenQ XL2730Z
Монитор 27" (68.58 cm) BenQ XL2730Z, QHD LED, 1ms, 12 000 000:1, 350cd/m2, HDMI, DVI, DisplayPort
http://obiavidnes.com/obiava/104469/monitor-27-6858-cm-benq-xl2730z

Bose SoundTouch 30 Series II Wi-Fi
Bose SoundTouch 30 Series II Wi-Fi, безжична аудио система, OLED дисплей, дистанционно
http://obiavidnes.com/obiava/104468/bose-soundtouch-30-series-ii-wi-fi

Изкупуване и Прехвърляне на Фирми - ЕТ, ООД, ЕООД, АД, ЕАД със Задължения +
Освобождаваме от Длъжност и Отговорност за 1 Час ......
Специализирани Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми със Задължения + Освобождаване от Длъжност и
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 и Прехвърляне на ЕТ !
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
http://noveconsultvt.blogspot.com
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ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка !
ВНИМАНИЕ - ИЗМАМНИК предлага Адвокатски Услуги :
Измамникът 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/104467/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi---et-ood-eood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvo

Юридическо Съдействие за Прехвърляне на Фирми : ЕТ, АД, ЕАД, ООД, ЕООД със Задължения
+ Освобождаваме от Длъжност и Отговорност !
Специализирани Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми със Задължения + Освобождаване от Длъжност и
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 и Прехвърляне на ЕТ !
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
http://noveconsultvt.blogspot.com
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ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка !
ВНИМАНИЕ - ИЗМАМНИК предлага Адвокатски Услуги :
Измамникът 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/104466/yuridichesko-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi--et-ad-ead-ood-eood-sys-zadyl

Покупко - Продажба на Фирми - ЕТ, АД, ЕАД, ООД, ЕООД със Задължения + Освобождаваме от
Длъжност и Отговорност за 1 Час ......
Специализирани Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми със Задължения + Освобождаване от Длъжност и
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 и Прехвърляне на ЕТ !
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
http://noveconsultvt.blogspot.com

Страница 16/86

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

09.08.2015

ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка !
ВНИМАНИЕ - ИЗМАМНИК предлага Адвокатски Услуги :
Измамникът 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/104465/pokupko---prodajba-na-firmi---et-ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdav

Gembird NIC-R1
Gembird NIC-R1, 100Mbps, PCI
http://obiavidnes.com/obiava/104464/gembird-nic-r1

Дестилатор за вода – 2 години гаранция
За ефикасно и безопасно приготвяне на качествена дестилирана вода (най-чистата вода на планетата) за пиене, за
готвене, за лечение, за битови уреди (ютии, овлажнители), за автомобилни акумулатори и т.н. Производителност 1
л/час. С едно зареждане можете да пречистите максимално 3,5 л вода. Цена: 335 лв. с ДДС. Две години гаранция. За
подробности и поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
Плюс подарък Почистващ препарат за полирани повърхности!
Промоцията е валидна за м. август 2015г.!
http://obiavidnes.com/obiava/104463/destilator-za-voda--2-godini-garanciya

Магнитни йонизиращи приставки за пестене на гориво
Магнитни йонизиращи приставки за пестене на гориво - увеличават горивната ефективност за по-чисто изгаряне в
двигателя, намаляват вредните емисии (50-80%), като същевременно подобряват работата на двигателя и спестяват
от разхода на гориво (10-22%). Действието им се основава на йонизиране на горивото, преминаващо през горивната
тръба, благодарение на силното магнитно поле, образувано от двете срещуположни части на магнитната приставка.
Специално проектирани и нанотехнологично произведени неодимови магнити. Директно от производителя. С
американски патент и CE сертификати от Великобритания. За подробности и поръчки посетете «ТехноМаг» или се
обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/104462/magnitni-yonizirashti-pristavki-za-pestene-na-gorivo

Озонатори 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.

Страница 17/86

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

09.08.2015

Купете сега за 99.00 лв. и спестете 40.00 лв от нормалната цена!
Промоцията е валидна за м. август 2015г. !
http://obiavidnes.com/obiava/104461/ozonatori-za-vyzduh-i-voda--zdrave-u-doma

Изкупуване и Прехвърляне на фирми АД, ЕАД, ООД, ЕООД, СД със финансови и юридически
проблеми..Изкупуване на Едноличен търговец (ЕТ) от ЕООД.
БИЗНЕС КОНСУЛТ-Изкупуване и Прехвърляне на фирми АД, ЕАД, ООД, ЕООД, СД със финансови и юридически
проблеми..Изкупуване на Едноличен търговец (ЕТ) от ЕООД.
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!
Осигуряваме нов собственик на Вашата фирма със задължения ново седалище и адрес за кореспонденция извършваме
пълна промяна по обстоятелствата.
Изготвяне и подаване на всички необходими документи в Търговския регистър, без риск от отказ.Съпровождане до
Нотариус, без излишно чакане.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от отговорност след сделката.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
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/104460/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi-ad-ead-ood-eood-sd-sys-finansovi-i-yuridiche

БИЗНЕС КОНСУЛТ-Изкупуване и Прехвърляне на фирми АД, ЕАД, ООД, ЕООД, СД със
финансови и юридически проблеми..Изкупуване на Едноличен търговец (ЕТ) от ЕООД.
БИЗНЕС КОНСУЛТ-Изкупуване и Прехвърляне на фирми АД, ЕАД, ООД, ЕООД, СД със финансови и юридически
проблеми..Изкупуване на Едноличен търговец (ЕТ) от ЕООД.
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!
Осигуряваме нов собственик на Вашата фирма със задължения ново седалище и адрес за кореспонденция извършваме
пълна промяна по обстоятелствата.
Изготвяне и подаване на всички необходими документи в Търговския регистър, без риск от отказ.Съпровождане до
Нотариус, без излишно чакане.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от отговорност след сделката.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
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/104459/biznes-konsult-izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi-ad-ead-ood-eood-sd-sys-fina

Ubiquiti airFiber AF-5X
Ubiquiti airFiber AF-5X, Access Point, 5GHz, 500 Mbps, PoE
http://obiavidnes.com/obiava/104458/ubiquiti-airfiber-af-5x
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Ubiquiti UniFi AP-AC
Ubiquiti UniFi AP-AC, 2.4/5GHz, 450/1300Mbit, 28dBm, 3x3 MIMO, PoE+, вътрешен монтаж
http://obiavidnes.com/obiava/104457/ubiquiti-unifi-ap-ac

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/104456/30-50-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/104455/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

Ubiquiti UniFi AP Long-Range
Ubiquiti UniFi AP Long-Range, 2.4GHz, 300Mbit, 27dBm, PoE+, вътрешен монтаж
http://obiavidnes.com/obiava/104454/ubiquiti-unifi-ap-long-range

0887232146, фини шпакловки - гаранция за качество. гипсова шпакловка - гаранция за качество.
латекс
**0887232146*** -фини шпакловки. -гипсова шпакловка. -латекс бял и цветен. -топлоизолация. -обръщане покрай пвц
дограма и врати с поставияне на лайсни или измазване. -гипсова мазилка. -пръскана мазилка.-минерална мазилка. -и др.
мазилки. -замазки. -зидария. -бързо, корекно, разумни цени, майстор с дългодишна практика, започване веднага. часно
лице.0887232146 За контакт:Град: СофияТелефон: 0887232146
http://obiavidnes.com/obiava/104453/0887232146-fini-shpaklovki---garanciya-za-kachestvo-gipsova-shpaklovka---garanciya-

Ubiquiti UniFi AP-Outdoor+
Ubiquiti UniFi AP-Outdoor+, Access Point, 2.4GHz, 300 Mbps, PoE, външен монтаж, 2 антени
http://obiavidnes.com/obiava/104452/ubiquiti-unifi-ap-outdoor

0882551735 фини шпакловки.4лв. гипсова шпакловка.4лв. латекс.2лв. топлоизолация.10лв..
обръщане покрай дог
0882551735-без почивен ден,започване веднага.
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Фини шпакловки.-3лв.-4лв.
Гипсова шпакловка.3лв.-4лв.
Латекс.2лв.
Топлоизолация.
Обръщане покрай pvc дограма и врати с поставияне на лайсни илй измазване-6лв.
Мазилки.
Замазки.Зидария,Минерални мазилки и др.
ЦЕНИТЕ МОЖЕ ДА СЕ ДОГОВАРЯТ,КАЧЕСТВОТО СЕ ЛИЧИ НА МОМЕНТА,
МАЙСТОР С ДЪЛГОДИШНА ПРАКТИКА ,РАБОТИ СЕ БъРЗО И ЧИСТО.
КРАТКИ СРОКОВЕ ЗА ДОВЪРШЕН РЕМОНТ.
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА.
http://obiavidnes.com/obiava/104451/0882551735-fini-shpaklovki4lv-gipsova-shpaklovka4lv-lateks2lv-toploizolaciya

Ubiquit UniFi AP PRO
Ubiquit UniFi AP PRO, Access Point, 2.4/5GHz, 450/300Mbps, 3x3 MIMO, PoE, вътрешен монтаж
http://obiavidnes.com/obiava/104450/ubiquit-unifi-ap-pro

Слушалки Gembird MHS-001
Слушалки Gembird MHS-001, микрофон, черни
http://obiavidnes.com/obiava/102676/slushalki-gembird-mhs-001

Слушалки Gembird MHS-123
Слушалки Gembird MHS-123, микрофон, черни
http://obiavidnes.com/obiava/102666/slushalki-gembird-mhs-123

Слушалки Gembird MHS-401
Слушалки Gembird MHS-401, микрофон, сребристи
http://obiavidnes.com/obiava/102660/slushalki-gembird-mhs-401

Слушалки Gembird MHS-U-001
Слушалки Gembird MHS-U-001, микрофон, черни, USB
http://obiavidnes.com/obiava/102659/slushalki-gembird-mhs-u-001

Слушалки Genius HS-M04SU
Слушалки Genius HS-M04SU, микрофон, черно/сиви
http://obiavidnes.com/obiava/102658/slushalki-genius-hs-m04su

Bluetooth рисийвър за мобилни устройства Harman Kardon Bluetooth BTA 10
Bluetooth рисийвър за мобилни устройства Harman Kardon Bluetooth BTA 10, Bluetooth 2.1 + EDR с A2DP
http://obiavidnes.com/obiava/102657/bluetooth-risiyvyr-za-mobilni-ustroystva-harman-kardon-bluetooth-bta-10

Слушалки Harman Kardon Soho BT
Слушалки Harman Kardon Soho BT, Bluetooth, микрофон и управление на звука, бели
http://obiavidnes.com/obiava/102656/slushalki-harman-kardon-soho-bt

Слушалки Harman Kardon Soho BT
Слушалки Harman Kardon Soho BT, Bluetooth, микрофон и управление на звука, кафяви

Страница 20/86

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

09.08.2015

http://obiavidnes.com/obiava/102655/slushalki-harman-kardon-soho-bt

Слушалки Harman Kardon Soho BT
Слушалки Harman Kardon Soho BT, Bluetooth, микрофон и управление на звука, черни
http://obiavidnes.com/obiava/102654/slushalki-harman-kardon-soho-bt

Слушалки JBL Synchros Reflect-I
Слушалки JBL Synchros Reflect-I, спортни, с микрофон и управление на звука, за iPhone, iPod и iPad (черни)
http://obiavidnes.com/obiava/102653/slushalki-jbl-synchros-reflect-i

Слушалки Nokia WH-701 Stereo
Слушалки Nokia WH-701 Stereo, бели, микрофон и управление на звука, за мобилни телефони Nokia, bulk package
http://obiavidnes.com/obiava/102652/slushalki-nokia-wh-701-stereo

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/104449/chehiya---nabira-rabotnici-bez-posrednici

ЧЕХИЯ - СТРОИТЕЛИ И ЗАВАРЧИЦИ БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ
Строители и заварчици за Чехия без посредници в България :
- Зидари - 5 евро/час
- Фаянс , теракот - 6 евро/час
- Топлоизолация - 10 евро на квадрат
- ВиК - 5 евро/час
- Гипсокартон - 6 евро/час
- Шпакловка - 6 евро/час
- Арматура - 4.5 евро/час
- Ел.техници - 5 евро/час
Заварчици:
- Електродъгово - 5 евро/час
- СО2 - от 5 - 7 евро/час
- Аргон - от 6 до 8 евро/час
Трудов договор, осигуровки, аванси до заплата, осигурена квартира. Не се изисква език . Заминаване всеки ден .
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Телефон за връзка : 0893 27 21 83 , 0877 25 41 39 , 00420 777 073 926
Skype : work.cz1
http://obiavidnes.com/obiava/104448/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/104447/chehiya---skladovi-rabotnici-i-elektrokaristi-bez-posrednici

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/104446/chehiya---rabota-v-z-d-shkoda

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;
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- 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/104445/chehiya---rabotnici-v-ceh-za-sandvichi-i-torti

Електронна система срещу варовикова вода AV-3
Електронна система срещу варовикова вода AV-3 – Изберете българското! Доказано ефективна и суперикономична
електронна система за омекотяване на варовикова вода и премахване налепите във водната инсталация. Ел.консумация
1,5W. Подходяща за едно домакинство, монтира се след водомера в жилището. Спира отлагането на варовик,
прогресивно премахва отложения варовик по тръбите, батериите, ел. уредите и др. Намалява сметката за
електричество, удължава живота на бойлера, пералнята, миялната, кафе машината и т.н. Гаранция 5 години! За повече
подробности и поръчки заповядайте в е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел. 02/4224228, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
Безплатна доставка при онлайн поръчка на 2 и повече броя!
Промоцията е валидна за м. август 2015г. !
http://obiavidnes.com/obiava/104444/elektronna-sistema-sreshtu-varovikova-voda-av-3

Иновации за пестене на вода – ТехноМаг
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/104443/inovacii-za-pestene-na-voda--tehnomag

Стопери за икономия на вода
Стопер с бутон и воден икономайзер EcoTap HP-265 – пести 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/104442/stoperi-za-ikonomiya-na-voda

48% икономия на вода и удобство с едно докосване
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/104441/48-ikonomiya-na-voda-i-udobstvo-s-edno-dokosvane
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Активатор за жива и мъртва вода от ТехноМаг
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/104440/aktivator-za-jiva-i-myrtva-voda-ot-tehnomag

Инфрачервена лампа за нагревки от ТехноМаг
Инфрачервена лампа за нагревки Philips 150W – служи за облекчаване на болки в мускулите и лечение при простудни
заболявания, хреми, бронхити, ревматизъм, ишиас и невралгии. Инфрачервената лампа Philips е оптимизирана за
облекчаване на болки на площ 20 x 30 см, например рамо, лакът, прасец или врат, както и за облекчение при обикновени
настинки. Лампата може да се използва за терапевтични облъчвания, в козметични салони, детски градини, промишлени
предприятия, а така също и в домашни условия. Употребата на инфрачервената лампа способства за повишаване на
защитните сили на организма и устойчивостта му към инфекциозни, простудни, костно-ставни заболявания и др.
Инфрачервеното лъчение е напълно безвредно. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.Tehnomag.net или на
тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/104439/infrachervena--lampa-za-nagrevki-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/104438/plastiri-za-detoksikaciya-na-organizma

Звукови четки за зъби от ТехноМаг
Звукова четка за зъби с 3 режима на работа и УВ стерилизатор - за идеално почистване и/или избелване на зъбите и
здравословен масаж на венците. Работи с презареждаема литиева батерия. С ултравиолетова камера за стерилизация с
цел предпазване от вируси и зарази. Звукочестотна вибрация до 33000 удара в минута. 4 резервни глави (за 4-членно
семейство или резерва). Плаката се почиства идеално, зъбите се избелват максимално, а венците се заздравяват за
броени дни. Пести се време и паста за зъби, а ползването е удоволствие. Освен зъбите, отлично почиства и брекети,
фасети, импланти и зъбни протези. Проверено! Цена 89,00 лв. с ДДС. За подробности и поръчки заповядайте онлайн или
на място в магазин ТехноМаг, или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
Промоцията е валидна за м. август 2015г. !
http://obiavidnes.com/obiava/104437/zvukovi-chetki-za-zybi-ot-tehnomag

Електронни бидета
Може да се монтира на всяка тоалетна чиния (или моноблок) със стандартна форма и размери. Изпълнява 15 функции
(подгрява седалката и водата, подмива и ви подсушава с топъл въздух, обезмирисява тоалетната и т.н.). С две отделни
самоизмиващи подвижни прибиращи се дюзи. С антибактериален воден филтър. Осигурява висока лична хигиена, здраве и
комфорт за цялото семейство. Пести време и тоалетна хартия, предпазва от редица заболявания. Незаменим помощник
при гледане на възрастни или хора с увреждания. Южнокорейско качество. За подробности и поръчки заповядайте
онлайн или на място в магазин ТехноМаг, или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
Плюс 5% отстъпка от нормалната цена!
Промоцията е валидна за м. август 2015г. !
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http://obiavidnes.com/obiava/104436/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!
Плюс подарък Почистващ препарат за полирани повърхности!
Промоцията е валидна за м. август 2015г.!
http://obiavidnes.com/obiava/104435/destilatori-za-voda

Магнити - подобрете работата на двигателя
Магнитни йонизиращи приставки за пестене на гориво - увеличават горивната ефективност за по-чисто изгаряне в
двигателя, намаляват вредните емисии (50-80%), като същевременно подобряват работата на двигателя и спестяват
от разхода на гориво (10-22%). Действието им се основава на йонизиране на горивото, преминаващо през горивната
тръба, благодарение на силното магнитно поле, образувано от двете срещуположни части на магнитната приставка.
Специално проектирани и нанотехнологично произведени неодимови магнити. Директно от производителя. С
американски патент и CE сертификати от Великобритания. За подробности и поръчки посетете «ТехноМаг» или се
обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/104434/magniti---podobrete-rabotata-na-dvigatelya

Елекронен уред за борба с подземни гризачи
Електронни уреди за борба с подземни гризачи – къртица, сляпо куче, лалугер. Ултразвукови и вибрационни. Гарантирано
действие. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти www.TehnoMag.net или на тел. тел.02/8298504,
0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/104433/elekronen-ured-za-borba-s-podzemni-grizachi

Тройно комбиниран уред за борба с мишки и плъхове
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/104432/troyno-kombiniran-ured-za-borba-s-mishki-i-plyhove

ЕЛЕКТРОНЕН УРЕД ЗА БОРБА С ГРИЗАЧИ
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/104431/elektronen-ured-za-borba-s-grizachi

Уред за Сребърна вода "Volcano Dr. Silver 101+"
Създаден по разработка на НАСА - САЩ, уредът е предназначен за подобряване състоянието при повече от 100
труднолечими заболявания, за дезинфекция на вода с неизвестен произход и много други положителни ефекти за
човешкото здраве. Сребърните йони във водата (сребърна вода) са сигурна защита срещу повече от 700 вида вируси и
бактерии, гъбички и паразити, от които страдат една трета от хората на планетата. Предлагаме многофункционален
уред за добиване на сребърна вода, който едновременно с процеса на отделяне на сребърни йони, осигурява магнитна
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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.
Плюс подарък Хомеопатична паста за зъби Dr. Silver!
Промоцията е валидна за м. август 2015г.!
http://obiavidnes.com/obiava/104430/ured-za-srebyrna-voda-volcano-dr-silver-101

Мини озонатор за въздух
Мини въздухочистител с озон - проектиран така, че да може да работи автоматично, дълго и безопасно, за да улеснява
максимално потребителя. За затворени помещения до 50 кв.м. Уредът ефективно прeмахва миризми, вредни газове,
прахови частици, алергени, въздушни микроби, спори на плесени и гъбички, и др. Увеличава кислородното съдържание и
опреснява въздуха в помещението. Предпазва от заразни микроби и бацили, прехвърляни по въздушен път. Цена 46,50 лв. с
ДДС. За подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
Промоцията е валидна за м. август 2015г.!
http://obiavidnes.com/obiava/104429/mini-ozonator-za-vyzduh

Уеб камера Gembird CAM69U
Уеб камера Gembird CAM69U, 1.3Mpixel, микрофон
http://obiavidnes.com/obiava/102651/ueb-kamera-gembird-cam69u

Озонатори – здраве за цялото семейство
Пречиства вода за пиене и миене, дезинфекцира и лекува (зъби, венци, стомашно-чревни болести, кожни заболявания и
всякакви рани; за дълбоко почистване, омекотяване и предпазване от стареене на кожата). Почиства и обезпаразитява
месо, риба, плодове и зеленчуци. Предпазва от всякакви зарази, ако сте обработили хранителните продукти с озонирана
вода. Пречиства въздуха, премахва лошите миризми от риба, зеле, цигарен дим, мухъл и др. Предпазва от заразни
болести, които се разпространяват чрез въздуха. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина ТехноМаг или на
тел.02/8298504, 02/4224228, 0884386878.
Купете сега за 99.00 лв. и спестете 40.00 лв от нормалната цена!
Промоцията е валидна за м. август 2015г. !
http://obiavidnes.com/obiava/104428/ozonatori--zdrave-za-cyaloto-semeystvo

Инкубатори Български
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/104427/inkubatori-bylgarski

КУРС ПО НЕМСКИ ЕЗИК – А1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по немски език по системата Berliner Platz Neu, ниво А1. По време на
обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Курсът се провежда два пъти
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седмично – понеделник и четвъртък от 18.30 до 20.30 ч., всичко 80 учебни часа. Начало: 14.09.2015г. Цена 250 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/104426/kurs-po-nemski-ezik--a1

Вечерен курс по румънски език – ниво А1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по румънски език по системата PULS, ниво А1. По време на обучението се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене и се акцентира върху уменията за изразяване на
румънски език. Курсът се провежда два пъти в седмицата – вторник и петък от 18.30 до 20.30 ч., всичко 80 учебни часа.
Цена – 250 лв. Начало: 15.09.2015г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване :
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/104425/vecheren-kurs-po-rumynski-ezik--nivo-a1

КУРС ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК – A1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по испански език за начинаещи. Курсът се провежда по системата Eco. По
време на обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна
лексика от около 1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на
испански език. Курсът се провежда два пъти седмично – вторник и петък от 18.30 до 20.30 ч., всичко 60 учебни часа.
Начало – 08.09.2015 г. Цена 200 лв.Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.Предлагаме и
индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Тел. 02/8438363 и 0898714456
Ул. „Мизия “ № 19
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/104424/kurs-po-ispanski-ezik--a1

БРАЗИЛСКИ ПОРТУГАЛСКИ - В2/С1
Учебен център Орбис организира неделен курс по бразилски португалски В2/С1. Курсът се провежда по системата Falar,
Ler, Escrever. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене.
Продължителност 50 учебни часа, неделя от 13.30 до 16.30 часа. Цена 160 лв. Начало: 20.09.2015г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
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http://obiavidnes.com/obiava/104423/brazilski-portugalski----v2s1

БРАЗИЛСКИ ПОРТУГАЛСКИ - A2
Учебен център Орбис организира неделен курс по бразилски португалски А2. Курсът се провежда по системата Falar,
Ler, Escrever. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене.
Продължителност 50 учебни часа, неделя от 10.00 до 13.00 часа. Цена 160 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/104422/brazilski-portugalski----a2

БРАЗИЛСКИ ПОРТУГАЛСКИ - A1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по бразилски португалски А1. Курсът се провежда по системата Falar,
Ler, Escrever. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене.
Продължителност 50 учебни часа, вторник и петък от 18.30 до 20.30 часа. Цена 160 лв. Начало:01.09.2015г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/104421/brazilski-portugalski----a1

КУРС ПО ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК - A2
Учебен център Орбис организира вечерен курс по португалски език, второ ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1500 - 1800 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на португалски език.
Провежда се понеделник, сряда и петък от 18.30 до 20.30, продължителност 50 учебни часа. Цена 160 лв. Начало:
17.08.15г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/104420/kurs-po-portugalski-ezik----a2

ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по португалски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1500 - 1800 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на португалски език.
Продължителност 50 часа, два пъти седмично (вторник и петък) от 18.30 до 20.30 часа. Цена 160 лв. Начало: 08.09.15
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Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/104419/portugalski-ezik--za-nachinaeshti

КУРС ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК – A1
Учебен център Орбис организира съботен курс по френски език по системата Echo, А1. По време на обучението се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от около 1800 – 2000
думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на френски език. Цена 230 лв.
Продължителност 70 часа, веднъж седмично – събота от 10.00 до 13.00 часа. Начало: 15.08.2015г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за вас време по 10 лв на час.
Допълнителна информация и записване :
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/104418/kurs-po-frenski-ezik--a1

КУРС ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК – B2
Учебен център Орбис организира вечерен курс по италиански език, В2. Курсът се провежда по системата Progetto
Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Нивото е с
продължителност 80 часа и се провежда два пъти в седмицата – понеделник и четвъртък от 18.30 до 20.30 часа. Начало
– 24.09.2015г. Цена: 250 лева.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/104417/kurs-po-italianski-ezik--b2

КУРС ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК – А2
Учебен център Орбис организира вечерен курс по италиански език, ниво А2. Курсът се провежда по системата Progetto
Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото е с
продължителност 80 часа и се провежда два пъти в седмицата – вторник и петък от 18.30 до 20.30 часа. Цена: 250 лева.
Начало – 15.09.2015г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
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http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/104416/kurs-po-italianski-ezik--a2

КУРС ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК – А1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по италиански език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Progetto Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1800-2000 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на италиански език.
Нивото е с продължителност 80 часа и се провежда два пъти в седмицата- вторник и петък от 18.30 до 20.30 часа.
Цена: 250 лева. Начало: 08.09.15г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/104415/kurs-po-italianski-ezik--a1

КУРС ПО ФИНСКИ ЕЗИК – ниво А1
Учебен център Орбис организира съботен курс по фински език, първо ниво по системата Suomen Kielen Alkeisoppikirja. В
процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда
необходимата лексика и граматика и акцентира върху уменията за изразяване. Часовете се провеждат в събота от
10.00 до 13.00, всичко 60 учебни часа. Цената на курса е 200 лева. Начало: 22.08.2015г.
http://obiavidnes.com/obiava/104414/kurs-po-finski-ezik--nivo-a1

СУПЕР ЗРАВО ЛЕПИЛО
СУПЕР ЗРАВО ЛЕПИЛО
Activator 7500 Dr.MET е едино перфектно двукомпонентно лепило базирано на нанотехнология,супер твърдо .Състои се
от спрей и гел,след като се нанесе гела и се пъсне със спрея моментално се втвъдява ,лепи почти всичко -пластмаса
метал стъкло и др .Лепи всички пластмаси на автомобили,кафемашини,хладилници,перални и др.След разпечатване да се
съхранява на студено до 10 -15 градуса.Изпращам с еконт с 20 процента по евтина доставка .
Globul 0893974674.
Vivacom 0879466606 , Mtel 0889278039
http://obiavidnes.com/obiava/104413/super-zravo-lepilo

Стойка за стъкло и кола
Стойка за стъкло и кола, Hama, универсаална
http://obiavidnes.com/obiava/102650/stoyka-za-styklo-i-kola

Детективска агенция Хамелеон !!! Гарантирана анонимност, коректност, професионализъм !!!
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела,
проверка на алиби, издирване на лица и МПС,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение,
фото и видео заснемане,
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издирване на биологични родители,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни и непълнолетни,
проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства.
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана!
тел:0878747345,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/104412/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnost-korektnost-profesional

Телевизор 43" (109.22 cm) Sony Bravia KD-43X8309C
Телевизор 43" (109.22 cm) Sony Bravia KD-43X8309C, 4K UHD LED Android TV, DVB-T/T2/S/S2/C, WiFi, LAN, 4x HDMI, 3x
USB
http://obiavidnes.com/obiava/104411/televizor-43-10922-cm-sony-bravia-kd-43x8309c

Потребителски кредит онлайн с доказан доход - само срещу лична карта
Потребителски кредит онлайн с доказан доход само срещу лична карта от Webbroker... За цялата страна!
Сума: от 1000 до 50 000 лв.
Период: до 20 години
Особености: без поръчител – до 15 000 лв, равни месечни вноски
Условия: да сте на постоянен трудов договор от поне 6 месеца и да нямате лошо ЦКР
Цел на кредит: за потребителски нужди; за ремонт на дом, покупка на обзавеждане или битова техника; покупка на
автомобил; покупка на имот; обучение; за рефинансиране на кредити от други банки и бързи кредити
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/104410/potrebitelski-kredit-onlayn-s-dokazan-dohod---samo-sreshtu-lichna-karta

Изкупуване и Прехвърляне на Фирми - ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения + Освобождаваме
от Длъжност и Отговорност за 1 Час ......
Специализирани Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми със Задължения + Освобождаване от Длъжност и
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 и Прехвърляне на ЕТ !
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.
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
http://noveconsultvt.blogspot.com
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка !
ВНИМАНИЕ - ИЗМАМНИК предлага Адвокатски Услуги :
Измамникът 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/104409/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi---eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojd

Телевизор 43" (109.22 cm) Sony Bravia KDL-43W805C
Телевизор 43" (109.22 cm) Sony Bravia KDL-43W805C, 3D Full HD Android TV, DVB-T/T2/S/S2/C, WiFi, LAN, 4x HDMI, 3x USB
http://obiavidnes.com/obiava/104408/televizor-43-10922-cm-sony-bravia-kdl-43w805c

Hama "Selfie 90" (черен)
Hama "Selfie 90" (черен), монопод за "селфи" снимки, телескопична дръжка до 90см
http://obiavidnes.com/obiava/102646/hama-selfie-90-cheren

Работа за 30 мин на ден
Предлагам възможност за изкарване на допълнителни доходи с тенденция след време да надхвърлят и изместят вашите
основни.Това,което е нужно е интернет,не повече от 30 минути на ден и абсолютно никаква инвестиция. Ако ви
удовлетворяват условията може да се запознаете с подробностите на сайт:
http://www.minionsmoney.com
http://obiavidnes.com/obiava/104407/rabota-za-30-min-na-den

Стойка за кола
Стойка за кола, Hama "Air Vent Swivel Mount", за смарфони
http://obiavidnes.com/obiava/102645/stoyka-za-kola
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30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще 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/104406/30-50-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/104405/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

Стойка за кола
Стойка за кола, Hama Sat Nav Holder за навигации/смарфони
http://obiavidnes.com/obiava/102644/stoyka-za-kola

Санитарен фаянс и обзавеждане за баня! Строителни материали, топлоизолации, фаянс, теракот,
гранитогрес от Сико!
Строителни материали и обзавеждане за баня- фаянс, теракот, гранитогрес, паркет и топлоизолации от Сико! Мебели
за баня, смесители, мазилки за Вашия ремонт от Сико!
http://obiavidnes.com/obiava/104404/sanitaren-fayans-i-obzavejdane-za-banya-stroitelni-materiali-toploizolacii-fayan

Холдер
Холдер, Hama, за селфи снимки за смартфони/фотоапарати
http://obiavidnes.com/obiava/102643/holder

Bluetooth Handsfree за кола Jabra SP700
Bluetooth Handsfree за кола Jabra SP700, черен
http://obiavidnes.com/obiava/102642/bluetooth-handsfree-za-kola-jabra-sp700

Смарт гривна Jawbone UP3
Смарт гривна Jawbone UP3, сива, Bluetooth, за следене на дневна/нощна активност на организма, водоустойчива,
съвместима с iOS и Android
http://obiavidnes.com/obiava/102640/smart-grivna-jawbone-up3
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Юридическо Съдействие за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми със Задължения +
Освобождаваме от Длъжност и Отговорност !
Специализирани Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми със Задължения + Освобождаване от Длъжност и
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
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/104403/yuridichesko-sydeystvie-za-izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi-sys-zadyljeniya--osvo

Изкупуване и Прехвърляне на Фирми - ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения + Освобождаваме
от Длъжност и Отговорност за 1 Час ......
Специализирани Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми със Задължения + Освобождаване от Длъжност и
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 .
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ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и Отговорност !
Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма - собственик и управител , седалище , адрес
за кореспонденция и всичко необходимо , което изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и
ОТГОВОРНОСТ .
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ, които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, съдебни изпълнения,
административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в
съответствие с действащата нормативна уредба.
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
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/104402/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi---eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojd

Покупко - Продажба на Фирми - АД, ЕАД, ООД, ЕООД със Задължения + Освобождаваме от
Длъжност и Отговорност !
Специализирани Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми със Задължения + Освобождаване от Длъжност и
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
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/104401/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще 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/104400/30-50-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/104399/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

Онлайн кандидатстване за кредит до 10 000 лв
Онлайн кандидатстване за кредит до 10 000 лв. Годишна лихва 18 %.
http://mirab5. wix. com/torak
http://obiavidnes.com/obiava/104398/onlayn-kandidatstvane-za-kredit-do-10-000-lv

Металотърсач с PIC контролер и дискриминация.
Продавам металотърсач с PIC контролер. Отделя металите (феромагнитни и др.) Не се влияе от вода, метални соли в
почвата и др. такива. Звукова и светлинна индикация. В комплекта влиза и DVD с над 30 схеми и техн. документация на
професионални и любителски металотърсачи, както и книгата "Калетата по българските земи". http://gold2013.tk/
https://www.youtube.com/watch?v=MqVm_pIVSoA
http://obiavidnes.com/obiava/104397/metalotyrsach-s-pic-kontroler-i-diskriminaciya

електрическa въдицa с дистанционно и автоматична смяна на режима
Продавам електрическa въдицa с дистанционно и автоматична смяна на режима на работа. Схеми, печатни платки и
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техническа документация на електрически въдици (любителски и професионални) и електронни примамки. За повече
информация вижте клипчето.
https://www.youtube.com/watch?v=DVaBbiUMnGs&feature=youtu.be
www.doxy100.wix.com/ribar
doxy100@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/104396/elektricheska-vydica-s-distancionno-i-avtomatichna-smyana-na-rejima

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

- бърз, лесен и безопасен педикюр у дома
- удобна ергономична дръжка за стабилен захват
- без остри ръбове, без режещи компоненти, без риск от нараняване
- работи със стандартни батерии - 3 бр 1.5V AAА
- ролката може да се сваля и почиства с вода
- в комплекта - 2 бр ролки с различен размер абразивни кристали - за по-груба и нормална кожа на петите
- възможност за настройка на скоростта на въртене
Въртящата се на 360 градуса с 30 оборота в секунда глава накрайник притежава микро-абразивни частици, които
елиминират загрубялата кожа за дълъг период от време;
Нежен и ефективен метод за полиране на сухата и груба кожа на петите
Комплекта включва:
1бр. Пила за пети SkySuper
2бр. Въртящи се глави
1бр. Четка за почистване
http://obiavidnes.com/obiava/104395/elektricheska-pila-za-peti-skysuper

Инкубатори - ниски цени, позвъни и затвори
Инкубатори - автоматично и полуавтоматично въртене на яйцата
40 яйца - 145 лв. 60 яйца - 175 лв. 40 яйца - 145 лв. 80 яйца - 245 лв. 100 яйца - 280 лв. 200 яйца - 360 лв.Tерморегулатор с
PIC контролер(0,1 градуса С) и дисплей. Вижте клипчетата в нашия сайт показващи работата на инкубаторите ни, a не
обяснения по телефона (Често откровени лъжи)
https://www.youtube.com/watch?v=4UEOAA4Isvo
http://inkubatorbg.tk
http://obiavidnes.com/obiava/104394/inkubatori----niski-ceni-pozvyni-i-zatvori

Смарт гривна Jawbone UP3
Смарт гривна Jawbone UP3, червена, Bluetooth, за следене на дневна/нощна активност на организма, водоустойчива,
съвместима с iOS и Android
http://obiavidnes.com/obiava/102638/smart-grivna-jawbone-up3

Смарт гривна Jawbone UP3
Смарт гривна Jawbone UP3, черна, Bluetooth, за следене на дневна/нощна активност на организма, водоустойчива,
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съвместима с iOS и Android
http://obiavidnes.com/obiava/102637/smart-grivna-jawbone-up3

Батерия (oригинална) за Nokia C6-00
Батерия (oригинална) за Nokia C6-00, Lumia 620, 1200mAh, 3.7V
http://obiavidnes.com/obiava/102636/bateriya-originalna-za-nokia-c6-00

Батерия (oригинална) за Nokia Lumia 900
Батерия (oригинална) за Nokia Lumia 900, металната рамка, 1830mAh, 3.6V
http://obiavidnes.com/obiava/102635/bateriya-originalna-za-nokia-lumia-900

Батерия (oригинална) за Nokia N9
Батерия (oригинална) за Nokia N9, Lumia 800, 1450mAh, 3.8V, 5.5Wh
http://obiavidnes.com/obiava/102619/bateriya-originalna-za-nokia-n9

Безжичен сензор Nokia Treasure Tag WS-10 mini
Безжичен сензор Nokia Treasure Tag WS-10 mini, за намиране на вещи, съвместима с Nokia смартфони, бял
http://obiavidnes.com/obiava/102610/bezjichen-senzor-nokia-treasure-tag-ws-10-mini

Зарядно за кола Nokia DC-20 Dual 2x microUSB
Зарядно за кола Nokia DC-20 Dual 2x microUSB, двойно, за Nokia смартфони
http://obiavidnes.com/obiava/102606/zaryadno-za-kola-nokia-dc-20-dual-2x-microusb

Слушалка Nokia BT BH-108
Слушалка Nokia BT BH-108, Bluetooth 2.0, син
http://obiavidnes.com/obiava/102602/slushalka-nokia-bt-bh-108

Етикети за бутилки
В препълнения с информация и консуматорски свят е все по-трудно да изненадаш приятел, любим човек. Ние сме
приготвили специално подбрани оригинални подаръци, с които ще доставите истинско удоволствие на избрания
получател.
http://obiavidnes.com/obiava/104393/etiketi-za-butilki

Gigabyte GA-X99-UD4P
Gigabyte GA-X99-UD4P, X99, LGA2011-3, DDR4, PCI-E 3.0 (CF & SLI), SB7.1, Lan1000, 10x SATA 6Gb/s, RAID 0,1,5,10, M.2
PCIe, 1x SATA Express, 6x USB3.0, E-ATX
http://obiavidnes.com/obiava/102727/gigabyte-ga-x99-ud4p

Лаптоп 14" (35.56 cm) Dell Vostro 5480 (5397063715596)
Лаптоп 14" (35.56 cm) Dell Vostro 5480 (5397063715596), дву-ядрен Intel® Core™ i3 4005U 1.7 GHz, HD LED Display
(HDMI), 4GB, 500GB HDD, 3x USB3.0, Linux, 1.53kg
http://obiavidnes.com/obiava/102726/laptop-14-3556-cm-dell-vostro-5480-5397063715596

Лаптоп 14" (35.56 cm) Dell Vostro 5480 (5397063715602)
Лаптоп 14" (35.56 cm) Dell Vostro 5480 (5397063715602), дву-ядрен Intel® Core™ i3 4005U 1.7 GHz, HD LED Display &
nVidia GeForce 830M 2GB (HDMI), 4GB, 500GB SSHD & 8GB SSD, 3x USB3.0, Linux, 1.53kg
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http://obiavidnes.com/obiava/102724/laptop-14-3556-cm-dell-vostro-5480-5397063715602

Switch ZyXEL GS1900-24
Switch ZyXEL GS1900-24, 24Port 1000Mbps, 2x SFP
http://obiavidnes.com/obiava/102723/switch-zyxel-gs1900-24

Switch ZyXEL GS1920-24HP
Switch ZyXEL GS1920-24HP, 24Port 1000Mbps, 4x RJ-45/SFP, PoE
http://obiavidnes.com/obiava/102722/switch-zyxel-gs1920-24hp

Switch ZyXEL GS2200-8
Switch ZyXEL GS2200-8, 8Port 1000Mbps, 2x SFP/RJ45
http://obiavidnes.com/obiava/102721/switch-zyxel-gs2200-8

Switch ZyXEL GS2200-8HP
Switch ZyXEL GS2200-8HP, 8Port 1000Mbps, 2x SFP/RJ45, PoE+
http://obiavidnes.com/obiava/102720/switch-zyxel-gs2200-8hp

0882551735 фини шпакловки.4лв. гипсова шпакловка.4лв. латекс.2лв. топлоизолация.10лв..
обръщане покрай дог
0882551735-без почивен ден,започване веднага.
Фини шпакловки.-3лв.-4лв.
Гипсова шпакловка.3лв.-4лв.
Латекс.2лв.
Топлоизолация.
Обръщане покрай pvc дограма и врати с поставияне на лайсни илй измазване-6лв.
Мазилки.
Замазки.Зидария,Минерални мазилки и др.
ЦЕНИТЕ МОЖЕ ДА СЕ ДОГОВАРЯТ,КАЧЕСТВОТО СЕ ЛИЧИ НА МОМЕНТА,
МАЙСТОР С ДЪЛГОДИШНА ПРАКТИКА ,РАБОТИ СЕ БъРЗО И ЧИСТО.
КРАТКИ СРОКОВЕ ЗА ДОВЪРШЕН РЕМОНТ.
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА.
http://obiavidnes.com/obiava/104392/0882551735-fini-shpaklovki4lv-gipsova-shpaklovka4lv-lateks2lv-toploizolaciya

Switch ZyXEL GS2210-24HP
Switch ZyXEL GS2210-24HP, 24Port 1000Mbps, 4x SFP/RJ45, PoE
http://obiavidnes.com/obiava/102719/switch-zyxel-gs2210-24hp

Ubiquiti PicoStationM2HP
Ubiquiti PicoStationM2HP, Access Point, 300Mbp, 1x 2dBi антена
http://obiavidnes.com/obiava/102718/ubiquiti-picostationm2hp

Ubiquiti UniFi AP-AC Outdoor
Ubiquiti UniFi AP-AC Outdoor, 2.4/5GHz, 450/1300Mbps, PoE, външен монтаж
http://obiavidnes.com/obiava/102717/ubiquiti-unifi-ap-ac-outdoor

Турски ресторант в Донкастър търси спешно сервитьори/ки
Английска агенция-посредник за подбор на работници BERRO EUROPE (UK) LTD набира спешно сервитьори/ки за работа
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в турски ресторант в Донкастър. Кандидатите, които желаят да работят на тази позиция трябва да отговарят на
следните изисквания:
• Сервитьорите/ките да са сръчни в работата си;
• Работници с добри познания по английски език при вземане на поръчки;
• Не е нужно работниците да имат предишен опит;
• Кандидатите да нямат сериозни здравословни проблеми и да са с чисто съдебно минало.
• Сервитьори/ки да са на възраст между 18 и 33 години.
Работодателите предлагат безплатна храна и квартира плюс много добро седмично заплащане. Работата е с
продължителност от минимум 12 месеца, като съществува и опция при взаимна уговорка (работник-работодател),
срокът на договора да се удължи до 3 години.
На одобрените кандидати, фирмата-посредник съдейства за получаването на иншурънс номер, отваряне на банкова
сметка в Англия и т.н.
За повече информация, моля да се обадите на телефон: 00447582810663 или да изпратите имейл на: recruit@berro.co.uk ,
или ни пишете по skype: berro.2 , посочвайки имена, възраст и задължително телефон за обратна връзка.
http://obiavidnes.com/obiava/104391/turski-restorant-v-donkastyr-tyrsi-speshno-servityoriki

Антена Ubiquiti AirGrid M2 HP (2G16)
Антена Ubiquiti AirGrid M2 HP (2G16), насочена, 16dBi, 2.4GHz, 28 dBm
http://obiavidnes.com/obiava/102715/antena-ubiquiti-airgrid-m2-hp-2g16

Найсер Дайсер Кухненско ренде - помощник на всяка домакиня
Найсер Дайсер Кухненско ренде - помощник на всяка домакиня
Имате желание да зарадвате съпругата си?
Ето имате шанс като закупите от нашият артикул -кухненско ренде.
Какви са преимуществата на кухненското ренде Найсер Дайсер Плюс?
С Найсер Дайсер работите без сълзи, без дразнене и миризми
Nicer Dicer Plus реже лесно, бързо и без усилия
Изпитвате задоволство от резултатите при всяко ползване на кухненското ренде.
Найсер Дайсер предпазва ръцете от порязване.
Безопасен за деца
Лесно режете всякакви видове плодове и зеленчуци с различни по големина форми.
Бързо и лесно нарязвате ситно зеленчуци, плодове, месо, сирене,.Може да се мие в миялна машина.Цена 59лв
1 Лесен и удобен за употреба от цялото семейство
2 Реже лесно, бързо и без усилия
3 Безопасен за деца
4 Предпазва ръцете от порязване
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/104390/nayser-dayser-kuhnensko-rende---pomoshtnik-na-vsyaka-domakinya

Терапевтичен апарат за повлияване дископатии
Терапевтичен апарат за повлияване дископатии
Терапевтичен апарат за физиотерапевтично лечение на болки в гърба,
дискова херния - ДИСКОПАТИЯ , ошипяване на гръбнака, деформации на гръбначните дискове, дископатии !!!
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Уред за терапия на кръста и гръбначния стълб .
Уредът за терапия на кръста и гръбначния стълб е от най – ново поколение терапевтични устройства и е плод на
дългогодишни тестове и проучвания.
Той събира в себе си пет различни метода за терапия (терапия за изправяне на прешлените на гръбнака и кръста , слаба и
средна по интензитет пулсова терапия, инфрачервена терапия, топлинна акупунктурна терапия и магнитна терапия) и
есна за изпълнение и може да се провежда на всяко удобно за Вас място.
ТЕРАПИЯ ЗА ИЗПРАВЯНЕ ПРЕШЛЕНИТЕ НА ГРЪБНАКА И КРЪСТА (ЛИФТИНГ) Специално проектиран съобразно
извивките на човешкото тяло,
уредът притежава уникалното свойство да влия благотворно върху състоянието на прешлените и да ги лекува от
съответните заболявания.
Когато сме легнали върху уреда, прешлените се намират в положение, което им позволява да заемат правилната си
позиция,
а това от своя страна премахва болката и чувството за схванатост и неразположение
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/104389/terapevtichen-aparat-za-povliyavane-diskopatii

Електронен нашийник за дресура на кучета
Електронен нашийник за дресура на кучета (Телетакт)
Обхват на сигнала от телетакта: 300 м;
Излъчвани от нашийника за дресура сигнали: вибриращ, шоко, светлинен, звуков;
Електронният нашийник разполага със 100 степени на въздействие, LCD екран, фенерче и е удароустойчив;
Възможно е едновременното командване на 2 кучета - от едно дистанционно!
Кучето ви не знае как да се държи: бяга, лае, хапе, разкъсва и не отговоря на вашите команди.
Решението на проблема е нашийник за дресура на кучета с дистанционно управление - телетакт,
използващ вибрации или лек токов удар за премахване на всички лоши навици на кучето.
Електронният нашийник е много полезен при дресировка и обучение на домашни любимци, ловни кучета, кучета-водачи и
кучета-охрана,
независимо от теглото им (от 2 до 90 кг.).
При обучение и дресировка, електронният нашийник е незаменим помощник за формирането на желаното от вас
поведение на вашия любимец.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/104388/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta

Стик за селфи с вграден Bluetooth
Стик за селфи с вграден Bluetooth
Селфи стик -Удължител за селфи -Селфи монопод със вграден Блутут
Новият монопод с вграден Bluetooth бутон за по-лесно и удобно снимане
Mono Pod поставка и удължител за телефон, фотоапарат или камера за лесни и винаги перфектни портретни снимки.
Съвместимост с Apple Iphone и Android от 3.0 нагоре.
500 г. максимална маса на прикаченото устройство.
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Дължина от 20 см. до 97 см. Обща дължина с дръжката и стойката 110 см.
Капацитет на батерията: 45mAh.
Зареждане напрежение: DC 5V.
Време за зареждане: 1 час.
Време на готовност: 100 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/104387/stik-za-selfi-s-vgraden-bluetooth

Телевизор 43" (109.22 cm) Sony Bravia KDL-43W807C
Телевизор 43" (109.22 cm) Sony Bravia KDL-43W807C, 3D Full HD Android TV, DVB-T/T2/S/S2/C, WiFi, LAN, 4x HDMI, 3x USB
http://obiavidnes.com/obiava/104386/televizor-43-10922-cm-sony-bravia-kdl-43w807c

Озонатори за въздух и вода – здраве у дома
Пречиства вода за пиене и миене, дезинфекцира и лекува (зъби, венци, стомашно-чревни болести, кожни заболявания и
всякакви рани; за дълбоко почистване, омекотяване и предпазване от стареене на кожата). Почиства и обезпаразитява
месо, риба, плодове и зеленчуци. Предпазва от всякакви зарази, ако сте обработили хранителните продукти с озонирана
вода. Пречиства въздуха, премахва лошите миризми от риба, зеле, цигарен дим, мухъл и др. Предпазва от заразни
болести, които се разпространяват чрез въздуха. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина ТехноМаг или на
тел.02/8298504, 02/4224228, 0884386878.
Купете сега за 99.00 лв. и спестете 40.00 лв от нормалната цена!
Промоцията е валидна за м. август 2015г. !
http://obiavidnes.com/obiava/104385/ozonatori-za-vyzduh-i-voda--zdrave-u-doma

Дестилатори за вода
Домашен дестилатор за вода - за ефикасно и безопасно приготвяне на качествена дестилирана вода (най-чистата вода
на планетата) за пиене, за готвене, за лечение, за битови уреди (ютии, овлажнители), за автомобилни акумулатори и
т.н. Производителност 1 л/час. С едно зареждане можете да пречистите максимално 3,5 л вода. Цена: 335 лв. с ДДС. Две
години гаранция. За подробности и поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504,
0884386878, 0896046994, 0876046994.
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
Плюс подарък Почистващ препарат за полирани повърхности!
Промоцията е валидна за м. август 2015г.!
http://obiavidnes.com/obiava/104384/destilatori-za-voda

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.
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
Промоцията е валидна за м. август 2015г. !
http://obiavidnes.com/obiava/104383/zvukovi-chetki-za-zybi-ot-tehnomag

Йонизатор, озонатор и ароматизатор – настолен уред
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Йонизатор, озонатор и ароматизатор – настолен уред - най-съвременен мултифункционален настолен
въздухопречиствател. Може да произвежда отрицателни йони, да генерира озон и дифузира есенции за ароматерапия.
Уредът ефективно пречиства миризми, прах, алергени, въздушни микроби, спори на плесени, гъбички и др. Осигурява чист
и здравословен въздух, ароматизира помещението с успокояващи благоухания. С повишена ефективност, благодарение на
мини вграден вентилатор. Предпазва от зарази по въздушен път, както и от вредното действие на телевизори и
компютри. Противодейства на вредните положителни йони, излъчвани от други ел.уреди в помещението. Цена 65,00 лв. с
ДДС. За подробности и поръчки посетете е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878,
0896046994, 0876046994
http://obiavidnes.com/obiava/104382/yonizator-ozonator-i-aromatizator--nastolen-ured

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/104381/ozonator-za-vyzduh-i-voda-s-melodichen-zvukov-indikator

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/104380/aktivator-za-jiva-i-myrtva-voda

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.
http://obiavidnes.com/obiava/104379/praktichen-stoper-za-voda

Иновации за пестене на вода – ТехноМаг
Стопер с бутон и воден икономайзер EcoTap HP-265 – пести 84% вода – подходящ за всяка баня или тоалетна. Лесно ще
го монтирате за секунди без да търсите водопроводчик. Този модел е с регулатор на съотношението вода/въздух, с
който можете да настроите дебита според вашите изисквания с цел постигане на допълнителна икономия. Пускането и
спирането на водата става с едно докосване на бутона, което е изключително удобство и пестене на време, защото се
избягва постоянното въртене на смесителните кранове. Стопер EcoTap е с модерен и елегантен дизайн, изработен от
висококачествен месинг с хромирано покритие, с универсална външна резба, съгласно БДС. Устройството е патентовано
в САЩ, Канада, Австралия, Швейцария. За повече подробности и поръчки заповядайте в е-магазина ТехноМаг или се
обадете на тел. 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/104378/inovacii-za-pestene-na-voda--tehnomag

Стопер за икономия на 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
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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.
http://obiavidnes.com/obiava/104377/stoper-za-ikonomiya-na-voda

Изберете българското! - Електронна система срещу варовикова вода AV-3
Електронна система срещу варовикова вода AV-3 – Изберете българското! Доказано ефективна и суперикономична
електронна система за омекотяване на варовикова вода и премахване налепите във водната инсталация. Ел.консумация
1,5W. Подходяща за едно домакинство, монтира се след водомера в жилището. Спира отлагането на варовик,
прогресивно премахва отложения варовик по тръбите, батериите, ел. уредите и др. Намалява сметката за
електричество, удължава живота на бойлера, пералнята, миялната, кафе машината и т.н. Гаранция 5 години! За повече
подробности и поръчки заповядайте в е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел. 02/4224228, 0884386878.
Безплатна доставка при онлайн поръчка на 2 и повече броя!
Промоцията е валидна за м. август 2015г. !
http://obiavidnes.com/obiava/104376/izberete-bylgarskoto---elektronna-sistema-sreshtu-varovikova-voda-av-3

Телевизор 49" (124.46 cm) Sony Bravia KD-49X8309C
Телевизор 49" (124.46 cm) Sony Bravia KD-49X8309C, 4K UHD LED Android TV, DVB-T/T2/S/S2/C, WiFi, LAN, 4x HDMI, 3x
USB
http://obiavidnes.com/obiava/104375/televizor-49-12446-cm-sony-bravia-kd-49x8309c

Евтини блиндирани врати – Врати Пловдив
Директен вносител- най-добрите врати, на най-добри цени!
Страхотни цени на блиндирани врати в Пловдив!
Заповядайте в нашия шоурум на адрес пл. "Антон Чехов" 5 (до моста на Герджика)!
Предлагаме разнообразие от модели и цветове!Нови модели блиндирани врати!
телефони за контакт:
032207039
0899691016
http://www.vrati-plovdiv.com/?cat=7
http://obiavidnes.com/obiava/104374/evtini-blindirani-vrati--vrati-plovdiv

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/104373/interiorni-vrati-na-top-ceni

Офис под наем в бизнес сграда в центъра на София
Бизнес център “Кирил и Методий”, разположен в идеалния център на столицата, предлага комфортни офиси под наем.
Офис сградата, клас А се намира в непосредствена близост до Лъвов мост, държавни и общински институции,
централна ЖП гара, метро станция. Бизнес сградата се намира в тиха и спокойна улица, разполага със 63 собствени
паркоместа, които са в закрит паркинг на две нива, а за Вашата сигурност е осигурена 24 часова охрана с контрол на
достъпа. Офисите са от типа "Openspace", а двойният под осигурява гъвкаво разпределение на работните места, с
възможност за бързото им и удобно прекрояване.
За повече информация и контакти може да разгледате сайта ни http://kmoffices.com или да се свържете с нас на телефон
0 884 33 44 30.
Адрес: ул. "Св.Св. Кирил и Методий" 84
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Град: София
Телефон: 0 884 33 44 30
Сайт: http://kmoffices.com
Емайл: office@kmoffices.com
http://obiavidnes.com/obiava/104372/ofis-pod-naem-v-biznes-sgrada--v-centyra-na-sofiya

Вентилатор с водна мъгла
Вентилатор с водна мъгла
Особено подходящ както за заведения и търговски обекти, така също и за собствената ви градина или тераса.
Осигурете комфорта си през летните жеги!
Вентилаторът, произвеждащ водна мъгла осезателно понижава околната температура, повишава влажността,
спомага за прогонването на нежеланите насекоми, отстранява прах и вредни частици във въздуха.
Посредством ултразвук, този иновативен модел вентилатор превръща водата в мъгла с големина на микрокапката до 3
микрона.
Образуваните микрокапки поглъщат топлинната енергия от въздуха и се изпаряват.
Температурата се понижава с до 8°C. Създава се приятен хладен бриз.
Колкото по-горещ и сух е обкръжаващия въздух, толкова по-интензивно е изпарението, a съответно и охлаждането.
Гаранционен срок: 12 месеца
Произход: Китай
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/104371/ventilator--s-vodna-mygla

Телевизор 50" (127 cm) Sony Bravia KDL-50W756C
Телевизор 50" (127 cm) Sony Bravia KDL-50W756C, Full HD Android TV, DVB-T/T2/C, WiFi, LAN, 4x HDMI, 3x USB
http://obiavidnes.com/obiava/104370/televizor-50-127-cm-sony-bravia-kdl-50w756c

Качествени врати на достъпни цени
В обновения ни магазин на бул.Акад. Иван Гешов №102 ще намерите вратите за Вашия дом! Предлагаме качествени
входни блиндирани и интериорни врати на възможно най-ниски цени! Всички модели, размери и цветове са налични на
склад. Компетентното и любезно обслужване е гарантирано!
http://obiavidnes.com/obiava/104369/kachestveni-vrati-na-dostypni-ceni

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
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http://obiavidnes.com/obiava/104368/30-50-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/104367/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

Телевизор 50" (127 cm) Sony Bravia KDL-50W805C
Телевизор 50" (127 cm) Sony Bravia KDL-50W805C, 3D Full HD Android TV, DVB-T/T2/S/S2/C, WiFi, LAN, 4x HDMI, 3x USB
http://obiavidnes.com/obiava/104366/televizor-50-127-cm-sony-bravia-kdl-50w805c

Nokia Induction Wireless Charging Pad DT-601 - пад (поставка) за безжично зареждане за QI
съвместими смартфони (бял)
Nokia Induction Wireless Charging Pad DT-601 - пад (поставка) за безжично зареждане за QI съвместими смартфони (бял)
http://obiavidnes.com/obiava/102701/nokia-induction-wireless-charging-pad-dt-601---pad-postavka-za-bezjichno-zarejd

Качествени интериорни врати на супер цени
Качествени интериорни врати на супер цени
Врати Порта Нова предлага богато разнообразие от интериорни и входни врати на изключително атрактивни цени. В
шоурумът, ще намерите богат избор от модели и цветове. Всички предлагани модели врати за Варна са с постоянна
складова наличност, което гарантира кратки срокове за изпълнение на поръчката Ви.
Адрес: гр.Варна, Цветен квартал, ул. Хризантема 1 (срещу стадион Спартак)
Тел. 0894627707
http://porta-nova.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/104365/kachestveni-interiorni-vrati-na-super-ceni

Nokia Induction Wireless Charging Pad DT-601 - пад (поставка) за безжично зареждане за QI
съвместими смартфони (черен)
Nokia Induction Wireless Charging Pad DT-601 - пад (поставка) за безжично зареждане за QI съвместими смартфони
(черен)
http://obiavidnes.com/obiava/102694/nokia-induction-wireless-charging-pad-dt-601---pad-postavka-za-bezjichno-zarejd

Зарядно за телефон
Зарядно за телефон, Samsung, безжично зареждане,
http://obiavidnes.com/obiava/102693/zaryadno-za-telefon

SSD 250GB
SSD 250GB, Samsung 850 EVO Starter Kit, SATA 6Gb/s, 2.5" (6.35 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/104364/ssd-250gb
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32GB (4x8GB) DDR4 2133Mhz
32GB (4x8GB) DDR4 2133Mhz, Kingston HyperX Predator
http://obiavidnes.com/obiava/102774/32gb-4x8gb-ddr4-2133mhz

32GB (4x8GB) DDR4 2400MHz
32GB (4x8GB) DDR4 2400MHz, Kingston HyperX Predator
http://obiavidnes.com/obiava/102766/32gb-4x8gb-ddr4-2400mhz

32GB (4x8GB) DDR4 2800MHz
32GB (4x8GB) DDR4 2800MHz, Kingston HyperX Predator
http://obiavidnes.com/obiava/102765/32gb-4x8gb-ddr4-2800mhz

32GB (4x8GB) DDR4 3000MHz
32GB (4x8GB) DDR4 3000MHz, Kingston HyperX Predator
http://obiavidnes.com/obiava/102764/32gb-4x8gb-ddr4-3000mhz

AMD R7 360 OC Pirate Islands
AMD R7 360 OC Pirate Islands, 2GB, Gigabyte GV-R736OC-2GD (rev. 1.0), PCI-E3.0, GDDR5, 128bit, DisplayPort, HDMI, DVI
http://obiavidnes.com/obiava/102763/amd-r7-360-oc-pirate-islands

AMD R7 370 OC Pirate Islands
AMD R7 370 OC Pirate Islands, 2GB, Gigabyte GV-R737WF2OC-2GD (rev. 1.0), PCI-E3.0, GDDR5, 256bit, DisplayPort, HDMI,
DVI
http://obiavidnes.com/obiava/102762/amd-r7-370-oc-pirate-islands

AMD R9 380 OC Pirate Islands
AMD R9 380 OC Pirate Islands, 4GB, Gigabyte GV-R938G1 GAMING-4GD, PCI-E3.0, GDDR5, 2x256bit, DisplayPort, HDMI,
DVI
http://obiavidnes.com/obiava/104363/amd-r9-380-oc-pirate-islands

AMD R9 390 OC Pirate Islands
AMD R9 390 OC Pirate Islands, 8GB, Gigabyte GV-R939G1 GAMING-8GD, PCI-E3.0, GDDR5, 512bit, DisplayPort, HDMI, DVI
http://obiavidnes.com/obiava/102757/amd-r9-390-oc-pirate-islands

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/104362/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

Страница 47/86

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

09.08.2015

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/104361/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

AMD R9 390X OC Pirate Islands
AMD R9 390X OC Pirate Islands, 8GB, Gigabyte GV-R939XG1 GAMING-8GD, PCI-E3.0, GDDR5, 512bit, DisplayPort, HDMI,
DVI
http://obiavidnes.com/obiava/102756/amd-r9-390x-oc-pirate-islands

GF GTX 980 Ti
GF GTX 980 Ti, 6GB, Gigabyte GV-N98TD5-6GD-B, PCI-E 3.0, GDDR5, 384bit, DisplayPort, HDMI, DVI
http://obiavidnes.com/obiava/104360/gf-gtx-980-ti

GF GTX 980 Ti OC
GF GTX 980 Ti OC, 6GB, Gigabyte GV-N98TG1 GAMING-6GD, PCI-E 3.0, GDDR5, 384bit, DisplayPort, HDMI, DVI
http://obiavidnes.com/obiava/102750/gf-gtx-980-ti-oc

Инкубатори-Избери Българското
Избери качество а не цена !!!Виж преди да платиш !!! Инкубатори напълно автоматични тип люлка с вместимост на
люлката от : 18яйца,35,55,75,100,150,175 и 200броя яйца. Поемаме гаранция за своите инкубатори за един сезон.Начина
за употреба е лесен дори за начинаещти клиенти.Инкубаторите са предназначени за домашна употреба.На люлката няма
гнезда поради това може да се слагат всяакакъв вид яйца. Tемпературата се регулира с електронен термоконтролер с
цифров дисплей с точност до 0.01градуса.Възможност за доставка с куриер до всяка точка на страната.Заповядайте на
сайта ни за да разгледате предлаганите ни продукти.
www.maksmoris.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/104359/inkubatori-izberi-bylgarskoto

GF GTX 980 Ti
GF GTX 980 Ti, 6GB, Palit, PCI-E 3.0, GDDR5, 384bit, DisplayPort, HDMI, DVI
http://obiavidnes.com/obiava/102744/gf-gtx-980-ti

Estillo звукова карта
Estillo звукова карта, 7.1 външна, USB, SPDIF IN&OUT
http://obiavidnes.com/obiava/102739/estillo-zvukova-karta

Gigabyte Brix (GB-BXBT-1900)
Gigabyte Brix (GB-BXBT-1900), четири-ядрен Intel Celeron J1900 2/2.41 GHz, 1x SO-DIMM DDR3L слот, без твърд диск
(поддържа 2.5"), USB3.0, без ОС
http://obiavidnes.com/obiava/102854/gigabyte-brix-gb-bxbt-1900
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Стик за селфи с вграден Bluetooth

Селфи стик -Удължител за селфи -Селфи монопод със вграден Блутут

Новият монопод с вграден Bluetooth бутон за по-лесно и удобно снимане

Mono Pod поставка и удължител за телефон, фотоапарат или камера за лесни и винаги перфектни портретни снимки.
Съвместимост с Apple Iphone и Android от 3.0 нагоре.
500 г. максимална маса на прикаченото устройство.
Дължина от 20 см. до 97 см. Обща дължина с дръжката и стойката 110 см.
Капацитет на батерията: 45mAh.
Зареждане напрежение: DC 5V.
Време за зареждане: 1 ча
Време на готовност: 100 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/104358/stik-za-selfi-s-vgraden-bluetoothselfi-stik--udyljitel-za-selfi--selfi-monop

Gigabyte Brix (GB-BXi3-4010)
Gigabyte Brix (GB-BXi3-4010), дву-ядрен Intel® Core™ i3 4010U 1.7 GHz, 2 x SO-DIMM DDR3L слот, без твърд диск (1x
mSATA), 2x USB3.0, без ОС
http://obiavidnes.com/obiava/102846/gigabyte-brix-gb-bxi3-4010

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/104357/30-50-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.
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Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/104356/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

Gigabyte Brix (GB-BXi3H-4010)
Gigabyte Brix (GB-BXi3H-4010), дву-ядрен Intel® Core™ i3 4010U 1.7 GHz, 2 x SO-DIMM DDR3L слот, без твърд диск
(поддържа 2.5"), 2x USB3.0, без ОС
http://obiavidnes.com/obiava/102845/gigabyte-brix-gb-bxi3h-4010

1TB WD MyPassport Ultra (син)
1TB WD MyPassport Ultra (син), външен, 2.5" (6.35 cm), USB3.0
http://obiavidnes.com/obiava/102840/1tb-wd-mypassport-ultra-sin

Над 136 000 авточасти от онлайн магазин Ar-Auto
Онлайн магазин за авточасти AR-Auto предлага над 136 000 авточасти за всички марки леки и лекотоварни автомобили.
Поръчайте онлайн бързо, лесно и сигурно.
http://obiavidnes.com/obiava/104355/nad-136-000-avtochasti-ot-onlayn-magazin-ar-auto

Детективска Агенция "Инкогнито" Извършва услуги на територията на цяла България!!!
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/104354/detektivska-agenciya-inkognito-izvyrshva-uslugi-na-teritoriyata-na-cyala-bylgariya

Детективск
Детективски услуги от Детективска агенция Фокс
Предлаганите Детективски услуги са
с гарантирана поверителност!
Разкриване на изневери,фирмено разследване,
издирване-лица,наблюдение,консултации.
Съдействие при сделки с имоти-проверка.
Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация и др.
Извършваме ефективни детективски услуги в София, Пловдив, Варна,Бургас
Русе, Плевен, Хасково, Пазарджик, Благоевград, Перник, Стара Загора
и др. населени места в България, а и в чужбина.
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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/104353/detektivska-agenciya-burgasnesebyrpomorieslynchev-bryagsozopol

1TB WD MyPassport Ultra (черен)
1TB WD MyPassport Ultra (черен), външен, 2.5" (6.35 cm), USB3.0
http://obiavidnes.com/obiava/102837/1tb-wd-mypassport-ultra-cheren

Техника за градината от онлайн Магазин Сезони
Градинска и земеделска техника - мотофрези, резачки, косачки, маркучи, хидрофори, двигатели, храсторези,
електрически и безнинови помпи.
http://obiavidnes.com/obiava/104352/tehnika-za-gradinata-ot-onlayn-magazin-sezoni

Магазин за дапоксетин - BG Stimulanti
Магазин BG Stimulanti предлага секс стимуланти за мъже и жени като циалис, левитра, виагра, камагра, апкалис,
тадалафил и силданафил.
http://obiavidnes.com/obiava/104351/magazin-za-dapoksetin---bg-stimulanti

БИЗНЕС КОНСУЛТАЦИИ и Юридическо Съдействие за Прехвърляне на Фирми със
Задължения - ИЗКУПУВАНЕ + ОСВОБОЖДАВАНЕ от ОТГОВОРНОСТ !
Специализирани Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми със Задължения + Освобождаване от Длъжност и
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/104350/biznes-konsultacii-i-yuridichesko-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi-sys-zadyljeni

БИЗНЕС КОНСУЛТАЦИИ за 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 Длъжност и
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/104349/biznes-konsultacii-za-izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi---eood-ood-ad-ead-sys

ASUS B85-PLUS/USB 3.1
ASUS B85-PLUS/USB 3.1, B85, LGA1150, DDR3, PCI-E 3.0 (DVI)(CFX), SB7.1, Lan1000, 4x SATA 6Gb/s, 2x USB3.1, ATX
http://obiavidnes.com/obiava/102836/asus-b85-plususb-31

Харанителни добавки за здравето на децата от biovea
Biovea.bg е онлайн магазин, който продава само качествени хранителни добавки, био добавки, еко добавки и уелнес
продукти с марката Biovea. В магазина може да намерите: антиоксиданти, аминокиселини, добавки за отслабване и
всичко свързано с добавките.
http://obiavidnes.com/obiava/104348/haranitelni-dobavki-za-zdraveto-na-decata-ot-biovea

БИЗНЕС КОНСУЛТАЦИИ за 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 Длъжност и
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
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http://obiavidnes.com/obiava/104347/biznes-konsultacii-za-pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyl

Туристическа агенция Бурдипта тур Свиленград
Бурдипта Тур има за цел да развие туризмът в районът на Свиленград, село Мезек, село Маточина и село Михалич.
http://obiavidnes.com/obiava/104346/turisticheska-agenciya-burdipta-tur-svilengrad

Пълно счетоводно обслужване на български физически и юридически лица
Пълно счетоводно обслужване на български физически и юридически лица
Акаунт Плюс-Минус ЕООД е специализирана счетоводна къща за пълно счетоводно обслужване на български физически и
юридически лица.
Нашата дейност е подчинена на професионалната етика и поверителност в отношенията с клиентите, индивидуален
подход и внимание към детайлите.
Нашите услуги включват:
http://obiavidnes.com/obiava/104345/pylno-schetovodno-obslujvane-na-bylgarski-fizicheski-i-yuridicheski-lica

Счетоводно обслужване на фирми от А до Я.
Счетоводно обслужване на фирми от А до Я.
• ПЪЛНО СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ЮРИДИЧЕСКИ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
• ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ НА ПЪРВИЧНИ СЧЕТОВОДНИ ДОКУМЕНТИ,
• ИЗГОТВЯНЕ И ПОДАВАНЕ НА ДДС ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗДДС.
• ИТРАСТАТ ДЕКЛАРАЦИИ
• ТРЗ—ВСИЧКО СВЪРЗАНО С НАЗНАЧАВАНЕ И ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ВАШИЯ ПЕРСОНАЛ В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.
• ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ
• ИЗГОТВЯНЕ НА ПЛАТЕЖНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕВОДИ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДЪРЖАВНИЯ И МЕСТНИЯ
БЮДЖЕТ, ДРУГИ КОНТРАГЕНТИ.
• ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ, ИЗГОТВЯНЕ И ПОДАВАНЕ НА ГОДИШНИ ДАНЪЧНИ ДЕКЛАРАЦИИ В СЪОТВЕТСВИЕ
С НОРМАТИВНАТА УРЕДБА И ДЕЙСТВАЩАТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА СТРАНАТА.
• ПРЕДСТАВЛЯВАНЕ ПРЕД ВСИЧКИ ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ ВЪВ ВРЪЗКА С УТОЧНЕНИЯ НА ДАНЪЧНИ
ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ПРИ РЕВИЗИИ.
гр. Русе ул. "Александровска" 1-3, вх.2, ет.5
тел.: 082/858 071
моб.: 0878178971
0888 220 113
E-mail: account_plus_minus@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/104344/schetovodno-obslujvane-na-firmi-ot-a-do-ya

ASUS TROOPER B85
ASUS TROOPER B85, B85, LGA1150, DDR3, PCI-E 3.0 (DVI)(CFX), SB7.1, Lan1000, 4x SATA 6Gb/s, 2x USB3.0, ATX
http://obiavidnes.com/obiava/102835/asus-trooper-b85

СЪДЕЙСТВИЕ ЗА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ Продавам/купувам бизнес
БИЗНЕС КОНСУЛТ-Купуваме Фирми АД ЕАД, ЕООД ООД-прехвърляне на дружествени дялове.
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!
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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
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/104343/sydeystvie-za-firmi-sys-zadyljeniya-prodavamkupuvam-biznes

Продажба на фирми КУПУВАМЕ БИЗНЕС..../...
БИЗНЕС КОНСУЛТ-Купуваме Фирми АД ЕАД, ЕООД ООД-прехвърляне на дружествени дялове.
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!
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
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/104342/prodajba-na-firmi--kupuvame-biznes

Продавам/купувам бизнес.....................-----!!!!
БИЗНЕС КОНСУЛТ-Купуваме Фирми АД ЕАД, ЕООД ООД-прехвърляне на дружествени дялове.
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!
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
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/104341/prodavamkupuvam-biznes-----

Asus X99-A/USB 3.1
Asus X99-A/USB 3.1, X99, LGA2011-3, DDR4, PCI-E 3.0 (CFX & SLI), DTS Connect, Lan1000, 8x SATA 6Gb/s, RAID 0,1,5,10,
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M.2 Socket, SATA Express, 2x USB3.1, ATX
http://obiavidnes.com/obiava/102834/asus-x99-ausb-31

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/104340/30-50-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/104339/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

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 245лв
ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ СЕГА !
КУПУВАЙКИ ДЕТОКСИКАТОР "ST-901C+" за 299.00 лв., Вие получавате като БОНУС : .
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ВТОРИ ЕЛЕКТРОД / 30 лв/ + 1 чифт ЕЛЕКТРОИМПУЛСНИ МАСАЖНИ ДЖАПАНКИ / 40лв./ +
АЛУМИНИЕВ, ЗАКЛЮЧВАЩ СЕ КУФАР / 36лв./ !
ДЕТОКСИКАТОР -265лв, за едновременна работа с двама пациенти, цена 350 лв.;
Идеални за СПА, физиотерапевтични и рехабилитационни центрове!
** ДЕТОКСИКАТОРИ за пречистване на тялото; извличане на токсини, шлаки и вредни вещества от тялото чрез «водна
детоксикация»; спомага за: активност на мозъка; качествен сън; нормализиране на кръвното; пречистване на черния и
белите дробове и бъбреците и др.,
** АПАРАТУРА за ОТСЛАБВАНЕ и ДЕТОКСИКАЦИЯ (5 уреда в един); комплексно решение на телесните проблеми:
наднормено тегло, забавена обмяна на веществата, цена: 480 лв !
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/104338/detoksikator
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Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
МОДЕЛ 2015 Г С ВГРАДЕН СОФТУЕР НА БЪЛГАРСКИ
Резултатите от диагностиката излизат директно на български език
Био скенерът изважда 39 подробни отчета (35 за мъж/35 за жена) с общо над 245 различни резултата от
диагностиката,
плюс обобщен пълен и обобщен кратък отчет на здръвословното състояние на пациента, явяващ се 40-я файл.
Квантовият Анализатор е високотехнологичено електронно устройство за преглед на здравното състояние на човешкия
организъм.
Теоретически основан върху квантовата медицина, Квантовият анализатор използва научните постижения в
електронната техника,
за отчитане и анализ на слабото магнитно поле на човешката клетка и на базата на този анализ, дава здравния статус
на организма и проблемни зони в техния най-ранен стадий.
Квантовият Анализатор интегрира в себе си медицина, био-информатика, електро инженерство и други съвременни
науки.
Чрез сензорен проводник в рамките на минута от дланта Ви ще бъдат получени повече от 240 показатели за Вашето
здраве
Квантовият метод на диагностика е комплексен, неинвазивен, практичен, лесен, бърз и ефикасен.
Цена 450 лв
0877540309
0895611643
БГ-Магазин
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/104337/kvantov-analizator---bioskener-3to-pokolenie-na-bylgarski-ezik

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

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

Апаратът за лимфодренаж има четири работни режима на работа и три степени на натиск – нисък среден и висок.
Четирите работни програми на апарата за пресотерапия са следните:
Програма 1 – Oтслабване 1
Програма 2 - Oтслабване 2
Програма 3 - Лимфодренаж
Програма 4 - Ръчен режим
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Пресотерапията е детоксикираща процедура, която чрез лимфен дренаж помага на тялото да се освободи от
подкожните токсини и мазнини. Лимфодренажният масаж стимулира метаболизма на кожните клетки; подобрява
циркулацията на кръвта; подобрява лимфопотока; спомага за изхвърлянето на излишните течности; редуцира
подкожните мазнини и се бори успешно с целулита.
Костюмът на лимфодренажния апарат е с шест въздушни възглавници, които упражняват цикличен натиск или на
цялото тяло, или на избрани части от тялото.
Апарат за пресотерапия:
1. Извършва високотехнологичен ефективен лимфен дренаж.
2. Осигурява надеждна борба с целулита.
3. Подпомага отслабването и детоксикацията; оформяне и профилиране на тялото.
4. Редуцира отоци, намалява болката и създава комфорт;
5. Придава по-добра форма на краката, корема и ръцете, като същевременно се подобрява и тонусът на кожата.
Лимфопресата може да се ползва и просто за приятен релаксиращ масаж.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/104336/limfopresa---aparat-za-presoterapiya

Asus X99-PRO/USB 3.1
Asus X99-PRO/USB 3.1, X99, LGA2011-3, DDR4, PCI-E 3.0 (CFX & SLI), SB7.1, DTS Connect, Wi-Fi 802.11ac, 8x SATA 6Gb/s,
RAID 0,1,5,10, M.2 Socket, SATA Express, 2x USB3.1, ATX
http://obiavidnes.com/obiava/102833/asus-x99-prousb-31

Magic Ex Hose маркуч екс хос Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Magic Ex Hose маркуч екс хос
Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Сгънат 8 метра - разгънат 23 метра
Подарък пистолет с 5 режима на пръскане
без да се усуква, сгъва и заплита
разгъвате и сгъвате за секунди
устойчив на износване
миете двора и колата
поливате-градината, тревата и цветята
Лесно се плъзга през градината, по стълбите, без да се пречупва или усуква!
Маркучът е изработен от висококачествен материал, който го прави здрав и в същото време много гъвкав.
Дебелите стени осигуряват надеждност и дълъг живот на материала.
Градински "магически" маркуч - характеристика:
Размери: 8м./22.5м.
Тегло: 1 кг.
http://obiavidnes.com/obiava/104335/magic-ex-hose-markuch-eks-hos--magicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-

Вентилатор с водна мъгла
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Вентилатор с водна мъгла
Особено подходящ както за заведения и търговски обекти, така също и за собствената ви градина или тераса.
Осигурете комфорта си през летните жеги!
Вентилаторът, произвеждащ водна мъгла осезателно понижава околната температура, повишава влажността,
спомага за прогонването на нежеланите насекоми, отстранява прах и вредни частици във въздуха.
Посредством ултразвук, този иновативен модел вентилатор превръща водата в мъгла с големина на микрокапката до 3
микрона.
Образуваните микрокапки поглъщат топлинната енергия от въздуха и се изпаряват.
Температурата се понижава с до 8°C. Създава се приятен хладен бриз.
Колкото по-горещ и сух е обкръжаващия въздух, толкова по-интензивно е изпарението, a съответно и охлаждането.
Гаранционен срок: 12 месеца
Произход: Китай
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/104334/ventilator--s-vodna-mygla

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)
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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/104333/masajna-kushetka-magicpro-2

GF GTX960
GF GTX960, 4GB, ASUS STRIX-GTX960-DC2OC-4GD5, PCI-E3.0, GDDR5, 128bit, HDMI, DVI, 3x DisplayPort
http://obiavidnes.com/obiava/102832/gf-gtx960

Батерия за телефон GP T154
Батерия за телефон GP T154, 2x 2/3AA, 2.4V, NiMH, 300mAh, 1бр.
http://obiavidnes.com/obiava/102831/bateriya-za-telefon-gp-t154

Батерия за телефон GP T157
Батерия за телефон GP T157, 3x 2/3AA, 3.6V, Ni-MH, 300mAh, 1бр.
http://obiavidnes.com/obiava/102830/bateriya-za-telefon-gp-t157

Батерия за телефон GP T160
Батерия за телефон GP T160, 3x AA, 3.6V, NiMH, 600mAh, 1бр.
http://obiavidnes.com/obiava/102829/bateriya-za-telefon-gp-t160

Батерия за телефон GP T207
Батерия за телефон GP T207, 3x ААА, 3.6V, NiMH, 550mAh, 1бр.
http://obiavidnes.com/obiava/102828/bateriya-za-telefon-gp-t207

Батерия за телефон GP T279
Батерия за телефон GP T279, 3x 1/2АА, 3.6V, NiMH, 600mAh, 1бр.
http://obiavidnes.com/obiava/102827/bateriya-za-telefon-gp-t279

Батерия за телефон GP T314
Батерия за телефон GP T314, 3x2/3AAA, 3.6V, NiMH, 300mAh, 1бр.
http://obiavidnes.com/obiava/102826/bateriya-za-telefon-gp-t314

Батерия за телефон GP T392
Батерия за телефон GP T392, 3x АА, 3.6V, NiMH, 1500mAh, 1бр.
http://obiavidnes.com/obiava/102825/bateriya-za-telefon-gp-t392

Зарядно у-во GP PB25GS270
Зарядно у-во GP PB25GS270, за батерии AA/AAA, 2x АА (2700 mAh) батерии
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http://obiavidnes.com/obiava/102824/zaryadno-u-vo-gp-pb25gs270

Зарядно у-во GP PB350GS
Зарядно у-во GP PB350GS, за батерии AA/AAA
http://obiavidnes.com/obiava/102813/zaryadno-u-vo-gp-pb350gs

Зарядно у-во GP PB410GS210
Зарядно у-во GP PB410GS210, за батерии AA/AAA, 2xAA NiMH (2100mAh) батерии
http://obiavidnes.com/obiava/102812/zaryadno-u-vo-gp-pb410gs210

Зарядно у-во GP PB420GS250
Зарядно у-во GP PB420GS250, за батерии AA/AAA, 4x AA (2500mAh) батерии
http://obiavidnes.com/obiava/102810/zaryadno-u-vo-gp-pb420gs250

Зарядно у-во GP PB550GS270
Зарядно у-во GP PB550GS270, за батерии AA/AAA, 4x АА (2700 mAh) батерии
http://obiavidnes.com/obiava/102809/zaryadno-u-vo-gp-pb550gs270

Asus RT-AC55U
Asus RT-AC55U, 1200Mpbs (300+867Mbps), AC Wireless Router, 5Port 1000Mbps, USB 3.0
http://obiavidnes.com/obiava/102807/asus-rt-ac55u

ЧЕХИЯ ЛЕГАЛНА РАБОТА С ДОГОВОР И ОСИГУРОВКИ В ЧЕХИЯ 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,склад за хранителни продукти,склад за плодове и зеленчуци,склад за
перилни прапарати,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/104332/chehiya-legalna-rabota-s-dogovor-i-osigurovki-v-chehiya-chrez-cheshka-agentura-bez-komi

Телевизор 43" (109.22 cm) Sony KDL-43W755C Bravia
Телевизор 43" (109.22 cm) Sony KDL-43W755C Bravia, Full HD Android TV, DVB-T/T2/C, WiFi, LAN, 4x HDMI, 3x USB
http://obiavidnes.com/obiava/102802/televizor-43-10922-cm-sony-kdl-43w755c-bravia

Инкубатори-Люпилни 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/104331/inkubatori-lyupilni-na-0988886086
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Администратор в хотел - онлайн курсове и уроци
Онлайн курсове и индивидуално обучение по професия АДМИНИСТРАТОР В ХОТЕЛ в център за професионално обучение
Давитоз, лицензиран от Националната агенция за професионално образование с лиценз номер 201112927
- Едномесечни курсове и индивидуално обучение
- Провеждане на занятията чрез скайп
- Преподаватели с дългогодишен практически опит
- Лицензирани международно валидни сертификати
- Всеки, навършил 16 години, може да се яви само на изпит, без да е посещавал курс, и да получи лицензиран
международно валиден сертификат
- Цена в група 440 лв при плащане с две вноски, 390 лв с една вноска, за индивидуално обучение 490 лв при плащане с две
вноски, 440 лв с една вноска
- Започване на курсовете в началото и в средата на всеки месец
http://obiavidnes.com/obiava/104330/administrator-v-hotel----onlayn-kursove-i-uroci

Администратор - курсове и индивидуално обучение в Бургас
Курсове и индивидуално обучение по професия АДМИНИСТРАТОР В ХОТЕЛ в център за професионално обучение Давитоз,
лицензиран от Националната агенция за професионално образование с лиценз номер 201112927
- Едномесечни курсове и индивидуално обучение
- Провеждане на занятията в центъра на града, до пожарната
- Преподаватели с дългогодишен практически опит
- Лицензирани международно валидни сертификати
- Всеки, навършил 16 години, може да се яви само на изпит, без да е посещавал курс, и да получи лицензиран
международно валиден сертификат
- Цена в група 440 лв при плащане с две вноски, 390 лв с една вноска, за индивидуално обучение 490 лв при плащане с две
вноски, 440 лв с една вноска
- Започване на курсовете в началото и в средата на всеки месец
http://obiavidnes.com/obiava/104329/administrator-----kursove-i-individualno-obuchenie-v-burgas

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/104328/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

Администратор - курсове и индивидуално обучение във Варна
Курсове и индивидуално обучение по професия АДМИНИСТРАТОР В ХОТЕЛ в център за професионално обучение Давитоз,
лицензиран от Националната агенция за професионално образование с лиценз номер 201112927
- Едномесечни курсове и индивидуално обучение
- Провеждане на занятията в центъра на града, срещу Била на Образцов дом
- Преподаватели с дългогодишен практически опит
- Лицензирани международно валидни сертификати
- Всеки, навършил 16 години, може да се яви само на изпит, без да е посещавал курс, и да получи лицензиран
международно валиден сертификат
- Цена в група 440 лв при плащане с две вноски, 390 лв с една вноска, за индивидуално обучение 490 лв при плащане с две
вноски, 440 лв с една вноска
- Започване на курсовете в началото и в средата на всеки месец
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http://obiavidnes.com/obiava/104327/administrator-----kursove-i-individualno-obuchenie-vyv-varna

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/104326/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

Слушалка Plantronics Explorer 50
Слушалка Plantronics Explorer 50, Bluetooth, MultiPoint, вградена Li-Ion батерия
http://obiavidnes.com/obiava/102792/slushalka-plantronics-explorer-50

Бизнес семинари по разработване и управление на европейски проекти
Евро Консулт Петков има удоволствието да Ви предложи богато разнообразие от практически бизнес семинари
посветени на европейска тематика.
семинарът ще Ви запознае както с възможностите за кандидатстване, така и с най-добрите практики при
разработване и управление на европейски проекти. Изключително систематизиран, лесно достъпен и преди всичко
практически, семинарът ще отговори на въпросите Ви Какво? Къде? и Как? през новия програмен период.
Подготвен от утвърдени професионалисти с богат опит при изпълнението на европейски проекти и програми,
еднодневният семинар ще Ви помогне да разберете как се кандидатства успешно за европейско финансиране. Ще Ви
запознаем с конкретните стъпки и дейности при изготвяне и подаване на проектно предложение. Ще отговорим на
основни въпроси като по коя програма можете да кандидатствате, какви средства можете да получите, на какво да
обърнете специално внимание и какви грешки да не допускате.
Екипът ни от професионалисти ще Ви помогне максимално бързо и лесно да се ориентирате как да изберете правилната
програма и мярка при кандидатстване по Европейски програми 2014-2020.
Разработването и управлението на европроект не е било никога толкова лесно.
Доверете ни се да Ви докажем това!
http://obiavidnes.com/obiava/104325/biznes-seminari-po-razrabotvane-i-upravlenie-na-evropeyski-proekti

Онлайн курс - разработване и управление на европейски проекти
Онлайн курса представлява набор от професионално направени лекции, които са подробно, но същевременно достъпно
обяснени от професионалист по разработването и управлението на европейски проекти за безвъзмездно финансиране. Te
са разработени по максимално достъпен начин и Вие не се нуждаете от предварителни знания, за да разберете тяхното
съдържание.
Онлайн курсовете ще Ви помогнат бързо да навлезете в сферата на европейските политики, програми и проекти. Те
включват - разработване и управление на европейски проекти, младежки обмен по еразъм плюс и националната програма
за пчеларство за 2014-2016 г.
Курсовете са предназначени за всеки, който желае да получи информация за възможностите и начините за европейско
финансиране в България.
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Достъпни във всеки един удобен за Вас момент.
http://obiavidnes.com/obiava/104324/onlayn-kurs---razrabotvane-i-upravlenie-na-evropeyski-proekti

OKI B401dn
OKI B401dn, монохромен LED принтер, duplex, 2400x600dpi, 29стр/мин, LAN, Parallel & USB, 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/104323/oki-b401dn

OKI B401d
OKI B401d, монохромен LED принтер, duplex, 2400x600dpi, 29стр/мин,, Parallel & USB, 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/104322/oki-b401d

Летни предложения от Доорманн Варна
Най-изгодните цени на интериорни и входни врати!
Искате качество, стил и съвършенство?
DOORMANN
Вратите, за които твоят дом мечтае!
За контакти:
Варна, бул. Христо Смирненски 13
Тел.: 0894/614-730
Офис: 0899/691-096
e-mail: officevarna@doormann.bg
http://varna.doormann.bg
http://obiavidnes.com/obiava/104321/letni-predlojeniya-ot-doormann-varna

OKI B411d
OKI B411d, монохромен LED принтер, duplex, 2400x600dpi, 33стр/мин, USB, 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/104320/oki-b411d

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.ucoz.com/
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.ucoz.com/
http://obiavidnes.com/obiava/104319/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

OKI ML1120
OKI ML1120, матричен принтер, 9pin/80col/375cps, Parallel, USB & RS232C, 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/104318/oki-ml1120

Монитор 21.5" (54.61 cm) LG 22MP57VQ-P
Монитор 21.5" (54.61 cm) LG 22MP57VQ-P, IPS панел, FULL HD LED, 5ms, 5 000 000:1, 250 cd/m2, HDMI & DVI
http://obiavidnes.com/obiava/104317/monitor-215-5461-cm-lg-22mp57vq-p
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Изкупуване и Прехвърляне на Фирми - ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения + Освобождаваме
от Длъжност и Отговорност !
Специализирани Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми със Задължения + Освобождаване от Длъжност и
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/104316/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi---eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojd

Юридическо Съдействие за Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения - ИЗКУПУВАНЕ ,
ПРЕХВЪРЛЯНЕ и ОСВОБОЖДАВАНЕ от ОТГОВОРНОСТ за 1 Час
Специализирани Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми със Задължения + Освобождаване от Длъжност и
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/104315/yuridichesko-sydeystvie-za-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya---izkupuvane-

Покупко - Продажба на Фирми - АД, ЕАД, ООД, ЕООД със Задължения : Изкупуване,
Прехвърляне и Освобождаваме от Длъжност и Отговорност !
Специализирани Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми със Задължения + Освобождаване от Длъжност и
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/104314/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--izkupuvane-pr

Лаптоп 15.4" (39.11 cm) Apple MacBook Pro 15 (MJLQ2ZE/A)
Лаптоп 15.4" (39.11 cm) Apple MacBook Pro 15 (MJLQ2ZE/A), четири-ядрен Intel Core i7 2.2/3.4GHz, IPS Retina LED Display,
16GB, 256GB SSD, 2x USB3.0, X Yosemite, 2.04kg
http://obiavidnes.com/obiava/102888/laptop-154-3911-cm-apple-macbook-pro-15-mjlq2zea

Лаптоп 15.4" (39.11 cm) Apple MacBook Pro 15 (MJLQ2ZE/A)
Лаптоп 15.4" (39.11 cm) Apple MacBook Pro 15 (MJLQ2ZE/A), четири-ядрен Intel Core i7 2.2/3.4GHz, IPS Retina LED Display,
16GB, 256GB SSD, 2x USB3.0, X Yosemite, 2.04kg
http://obiavidnes.com/obiava/102887/laptop-154-3911-cm-apple-macbook-pro-15-mjlq2zea

Лаптоп 15.4" (39.11 cm) Apple MacBook Pro 15 (MJLT2ZE/A_Z0RG000DM/BG)
Лаптоп 15.4" (39.11 cm) Apple MacBook Pro 15 (MJLT2ZE/A_Z0RG000DM/BG), четири-ядрен Intel Core i7 2.5/3.7GHz, IPS
Retina LED Display & AMD Radeon R9 M370X 2GB (Thunderbolt), 16GB, 512GB SSD, 2x USB3.0, X Yosemite, 2.04kg
http://obiavidnes.com/obiava/102886/laptop-154-3911-cm-apple-macbook-pro-15-mjlt2zea_z0rg000dmbg

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.ucoz.com/
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.ucoz.com/
http://obiavidnes.com/obiava/104313/30-50-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.ucoz.com/
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
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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.ucoz.com/
http://obiavidnes.com/obiava/104312/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

Лаптоп 15.4" (39.11 cm) Apple MacBook Pro 15 (MJLT2ZE/A)
Лаптоп 15.4" (39.11 cm) Apple MacBook Pro 15 (MJLT2ZE/A), четири-ядрен Intel Core i7 2.5/3.7GHz, IPS Retina LED Display
& AMD Radeon R9 M370X 2GB (Thunderbolt), 16GB, 512GB SSD, 2x USB3.0, X Yosemite, 2.04kg
http://obiavidnes.com/obiava/102885/laptop-154-3911-cm-apple-macbook-pro-15-mjlt2zea

Лаптоп 15.6" (39.62 cm) HP ProBook 650 (D9S33AV_20604060)
Лаптоп 15.6" (39.62 cm) HP ProBook 650 (D9S33AV_20604060), дву-ядрен Haswell Core i3 4000M 2.4 GHz, HD LED Display
(DP), 4GB, 500GB 7200 rpm, 4x USB3.0, Free DOS, 2.32kg
http://obiavidnes.com/obiava/102884/laptop-156-3962-cm-hp-probook-650-d9s33av_20604060

Лаптоп 15.6" (39.62 cm) HP ZBook 15 G2 (J8Z49EA)
Лаптоп 15.6" (39.62 cm) HP ZBook 15 G2 (J8Z49EA), четири-ядрен Intel Core i7-4810MQ 2.80/3.8GHz, FULL HD LED
Display & Quadro K1100M 2GB (Thunderbolt), 8GB, 750GB 7200 rpm & 256GB SSD, 3x USB3.0, Windows 7/8.1 Pro, 2.82kg
http://obiavidnes.com/obiava/102883/laptop-156-3962-cm-hp-zbook-15-g2-j8z49ea

Лаптоп 15.6" (39.62 cm) HP Zbook 15 G2 (J8Z51EA)
Лаптоп 15.6" (39.62 cm) HP Zbook 15 G2 (J8Z51EA), четири-ядрен Intel Core i7-4810MQ 2.80/3.8GHz, QHD+ HD LED
Display & Quadro K2100M 2GB (Thunderbolt), 8GB , 2x 256GB SSD, 3x USB3.0, Windows 7/8.1 Pro, 2.82kg
http://obiavidnes.com/obiava/102882/laptop-156-3962-cm-hp-zbook-15-g2-j8z51ea

Лаптоп 15.6" (39.62 cm) HP Zbook 15 G2 (J8Z54EA)
Лаптоп 15.6" (39.62 cm) HP Zbook 15 G2 (J8Z54EA), четири-ядрен Intel Core i7 4710MQ 2.5/3.5 GHz, FULL HD LED Display
& Quadro K2100M 2GB (Thunderbolt), 8GB, 256GB SSD, 3x USB3.0, Windows 7/8.1 Pro, 2.82kg
http://obiavidnes.com/obiava/104311/laptop-156-3962-cm-hp-zbook-15-g2-j8z54ea

ZyXEL NWA1100-N Access Point
ZyXEL NWA1100-N Access Point ,110Mbps, 802.11 b/g/n PoE, 4 SSID
http://obiavidnes.com/obiava/104310/zyxel-nwa1100-n-access-point-

8" (20.32 cm) фоторамка
8" (20.32 cm) фоторамка, Hama Slim Steel 8SLB, 1024x768, поддържа SD/SDHC/MMC карти, дистанционно
http://obiavidnes.com/obiava/104309/8-2032-cm-fotoramka

8"(20.32 cm) фоторамка
8"(20.32 cm) фоторамка, Hama Ultra Slim 8USLB, 800x600, поддържа SD/SDHC/MMC карти
http://obiavidnes.com/obiava/104308/82032-cm-fotoramka

Prestigio RoadRunner 565 GPS
Prestigio RoadRunner 565 GPS, Car Video Recorder, Super HD, 2" (5.08 cm) LCD дисплей, 3 MP, HDMI, mini USB, micro SD
слот
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http://obiavidnes.com/obiava/102868/prestigio-roadrunner-565-gps

Изкупува стари мпс
Изкупува коли за скрап,бракуване, издава удостоверение за дерегистрация.
Транспорта е безплатен за София, цените на колите се определят
според модела,бърза реакция в деня.
тел 02/9465436, 02/4410524,
M tel-0887901663
Globul-0898980369
Vivatel- 0876029495
http://obiavidnes.com/obiava/104307/izkupuva-stari-mps

Prestigio RoadRunner 570
Prestigio RoadRunner 570, Car Video Recorder, Super HD, 2.7" (6.85 cm) TFT дисплей, 3 MP, HDMI, mini USB, micro SD слот
http://obiavidnes.com/obiava/102867/prestigio-roadrunner-570

Prestigio RoadRunner 570 GPS
Prestigio RoadRunner 570 GPS, Car Video Recorder, Super HD, 2.7" (6.85 cm) TFT дисплей, 3 MP, HDMI, mini USB, micro SD
слот
http://obiavidnes.com/obiava/102862/prestigio-roadrunner-570-gps

Таблет 10.1" (25.65 cm) Acer Iconia A3-A30-10N4
Таблет 10.1" (25.65 cm) Acer Iconia A3-A30-10N4, четири-ядрен Intel Atom Z3735F 1.83 GHz, 2GB RAM, 32GB Flash памет
(+microSD слот), 5.0 & 2.0Mpix camera, Android, 540g
http://obiavidnes.com/obiava/102855/tablet-101-2565-cm-acer-iconia-a3-a30-10n4

Клавиатура Logitech Classic Keyboard K100
Клавиатура Logitech Classic Keyboard K100, PS/2
http://obiavidnes.com/obiava/104306/klaviatura-logitech-classic-keyboard-k100

OKI ES3452dn MFP
OKI ES3452dn MFP, цветен LED принтер/скенер/копир/факс, 1200x600 dpi, 24стр/мин, RADF, LAN & USB, 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/104305/oki-es3452dn-mfp

OKI ES4131+
OKI ES4131+, монохромен LED принтер, duplex, 1200x1200 dpi, 38стр/мин, LAN 100, USB 2.0, 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/104304/oki-es4131

Интериорни и входни врати на примамливи цени!
Интериорни и входни врати за Вашия дом!
Предлагаме за вас нови входни и интериорни врати на изключително атрактивни цени!
Можете да разгледате online нaшите предложения на нашата интернет страница: www.vratiruse.com
Заповядайте в шоурума ни в гр. Русе на ул. Борисова 44, срещу Художествената галерия!
Врати Русе
Aдрес: РУСЕ ул. Борисова 44
Моб: 0894627366
Моб: 0895691033
Тел: 0894628220
Email: vratiruse.2@gmail.com
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facebook: https://www.facebook.com/vratirusecom
web: http://www.vratiruse.com/
http://obiavidnes.com/obiava/104303/interiorni-i-vhodni-vrati-na-primamlivi-ceni

OKI ES4161dn MFP
OKI ES4161dn MFP, монохромен LED принтер/скенер/копир, duplex, 2400X600dpi, 33стр/мин, RADF, LAN & USB, 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/104302/oki-es4161dn-mfp

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/104301/30-50-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/104300/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

OKI ES7170dfn MFP
OKI ES7170dfn MFP, монохромен LED принтер/скенер/копир, duplex, 1200X1200dpi, 52стр/мин, RADF, LAN & USB , 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/104299/oki-es7170dfn-mfp

Евтини магазини за матраци в София
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/104298/evtini-magazini-za-matraci-v-sofiya

Най-евтини матраци в София
По вкуса дори на най-капризните клиенти, борса за матраци Узунов ви предлага продукти на достъпни цени, но и с високо
качество. Освен богат асортимент от топ матраци фирмата продава матраци Тед. Дълги години се предлагат и
матраци Блян. Други познати такива са матраци Нани и Парадайс. За всеки един от тях получавате гаранция и бърза
доставка.
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http://obiavidnes.com/obiava/104297/nay-evtini-matraci-v-sofiya

Pregnyl Прегнил...Proviron Провирон
Донасям ежедневно, продуктите са в наличност, съхраняват се в хладилник!
Pregnyl 1500iu цена: 10лв
Pregnyl 5000iu цена: 14лв
Proviron цена: 14лв
Т3 цена: 7лв
Clomiphene citrate цена: 15лв
http://obiavidnes.com/obiava/104296/pregnyl-pregnilproviron-proviron

OKI ES7170dn MFP
OKI ES7170dn MFP, монохромен LED принтер/скенер/копир/факс, duplex, 1200X1200dpi, 52стр/мин, RADF, LAN 1000, USB
2.0, 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/104295/oki-es7170dn-mfp

Възстановиха паричните трансфери MoneyGram за Гърция
След като в разгара на "Гръцката криза", MoneyGram взе решение да спре преводите чрез "Български пощи" ЕАД към
Гърция, от фирмата за парични трансфери са възстановили услугата... Парични преводи от Гърция за други страни все
още са невъзможни...
http://obiavidnes.com/obiava/104294/vyzstanoviha-parichnite-transferi-moneygram-za-gyrciya

Устни преводи от и на Румънски език
Предоставяме услуги в областта на устните преводи от и на Румънски език
Устни преводи от и на Румънски език консекутивен превод при:
Консекутивен превод представлява устен превод, при който преводачът изслушва изказването на един участник и после
го интерпретира. Този вид устен превод е подходящ при малки срещи, нотариални заверки, посещения на работни терени,
работни обеди, конференции-в България и Румъния,търговски преговори-в България и Румъния,фирмени презентации-в
България и Румъния,бизнес срещи-в България и Румъния,преводи на конференции, семинари и други
мероприятия,телефонни преговори, други.
Минималната заетост на устните преводи в Русе е минимум 2 часа, а извън Русе е за минимум - 6 часа.
Цената се определя на час след договаряне ,като се отчита времето от започването на ангажимента /примерно при
пътуване до Р.Румъния от пресичането на ГКПП Дунав Мост до момента на завръщането на територията на
Р.България/ , за един преводач.
Придружаване съпровождане на частни лица и делегации бизнес пътуване в България и Румъния при осъществяване на
контакти, при пазаруване, пътуване, настаняване на чужденци или други ситуации, налагащи познаване на обстановката
и езика.
За информация
мобилен: GSM Мтел 0889819102 GSM Глобул 0899819102
http://www.rusevisit.com/
Skype: denislav_marinov
e-mail: d_marinow71@abv.bg
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http://obiavidnes.com/obiava/104293/ustni-prevodi-ot-i-na-rumynski-ezik

Отнети шофьорски книжки в Румъния
Отнетите шофьорски книжки в Румъния – проблем за все повече българи-ние знаем какво е решението на този проблем.
В 15-дневен срок след датата на отнемането, книжката може да бъде взета от Вас.
Проблеми със органите на Пътна Полиция в Румъния -Отнети шофьорски книжки,други административни и пътни
нарушения.
Отнетите шофьорски книжки в Румъния – проблем за все повече българи-ние знаем какво е решението на този проблем.
В 15-дневен срок след датата на отнемането, книжката може да бъде взета от Вас.
Цена: По договаряне
За информация
мобилен: GSM Мтел 0889819102 GSM Глобул 0899819102
http://www.rusevisit.com/
Skype: denislav_marinov
e-mail: d_marinow71@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/104292/otneti-shofyorski-knijki-v-rumyniya

OKI B710dn
OKI B710dn, монохромен LED принтер, duplex, 1200x1200dpi, 44стр/мин, LAN & USB, RS-232C, 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/104291/oki-b710dn

OKI B731dnw
OKI B731dnw, монохромен LED принтер, duplex, 1200x1200dpi, 52стр/мин, WiFi & LAN, USB, 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/104290/oki-b731dnw

Матраци Парадайс (Paradise) в София
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/104289/matraci-paradays-paradise-v-sofiya

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/104288/30-50-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/104287/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

Виброплейт фитнес урeд от ново поколение
Виброплейт фитнес урeд от ново поколение
Eдин специален метод за тренировка, базиран на бързи ритмични вибрации,
предизвикващи силни мускулни контракции, водещи до бързи резултати;
квантов анализатор – високотехнологично електронно устройство за преглед на здравното състояние на
човешкия организъм; продукти от КЪЩАТА НА БИЛКИТЕ ”Sanct Bernhard”
– АЛОЕ ВЕРА чист сок или капсули, ЖЕН ШЕН, Гинко Билоба, препарати за отслабване и т.н.
За повече информация посетете ”БГ магазин”.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/104286/vibropleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

Електронен нашийник за дресура на кучета
Електронен нашийник за дресура на кучета (Телетакт)
Обхват на сигнала от телетакта: 300 м;
Излъчвани от нашийника за дресура сигнали: вибриращ, шоко, светлинен, звуков;
Електронният нашийник разполага със 100 степени на въздействие, LCD екран, фенерче и е удароустойчив;
Възможно е едновременното командване на 2 кучета - от едно дистанционно!
Кучето ви не знае как да се държи: бяга, лае, хапе, разкъсва и не отговоря на вашите команди.
Решението на проблема е нашийник за дресура на кучета с дистанционно управление - телетакт,
използващ вибрации или лек токов удар за премахване на всички лоши навици на кучето.
Електронният нашийник е много полезен при дресировка и обучение на домашни любимци, ловни кучета, кучета-водачи и
кучета-охрана,
независимо от теглото им (от 2 до 90 кг.).
При обучение и дресировка, електронният нашийник е незаменим помощник за формирането на желаното от вас
поведение на вашия любимец.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/104285/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta

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

- бърз, лесен и безопасен педикюр у дома
- удобна ергономична дръжка за стабилен захват
- без остри ръбове, без режещи компоненти, без риск от нараняване
- работи със стандартни батерии - 3 бр 1.5V AAА
- ролката може да се сваля и почиства с вода
- в комплекта - 2 бр ролки с различен размер абразивни кристали - за по-груба и нормална кожа на петите
- възможност за настройка на скоростта на въртене
Въртящата се на 360 градуса с 30 оборота в секунда глава накрайник притежава микро-абразивни частици, които
елиминират загрубялата кожа за дълъг период от време;
Нежен и ефективен метод за полиране на сухата и груба кожа на петите
Комплекта включва:
1бр. Пила за пети SkySuper
2бр. Въртящи се глави
1бр. Четка за почистване
http://obiavidnes.com/obiava/104284/elektricheska-pila-za-peti-skysuper

Стик за селфи с вграден Bluetooth
Стик за селфи с вграден Bluetooth
Селфи стик -Удължител за селфи -Селфи монопод със вграден Блутут
Новият монопод с вграден Bluetooth бутон за по-лесно и удобно снимане
Mono Pod поставка и удължител за телефон, фотоапарат или камера за лесни и винаги перфектни портретни снимки.
Съвместимост с Apple Iphone и Android от 3.0 нагоре.
500 г. максимална маса на прикаченото устройство.
Дължина от 20 см. до 97 см. Обща дължина с дръжката и стойката 110 см.
Капацитет на батерията: 45mAh.
Зареждане напрежение: DC 5V.
Време за зареждане: 1 час.
Време на готовност: 100 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/104283/stik-za-selfi-s-vgraden-bluetooth

OKI C321dn
OKI C321dn, цветен LED принтер, duplex, 1200x600dpi, 22стр/мин, LAN & USB, 1г.
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http://obiavidnes.com/obiava/104282/oki-c321dn

Вентилатор с водна мъгла
Вентилатор с водна мъгла
Особено подходящ както за заведения и търговски обекти, така също и за собствената ви градина или тераса.
Осигурете комфорта си през летните жеги!
Вентилаторът, произвеждащ водна мъгла осезателно понижава околната температура, повишава влажността,
спомага за прогонването на нежеланите насекоми, отстранява прах и вредни частици във въздуха.
Посредством ултразвук, този иновативен модел вентилатор превръща водата в мъгла с големина на микрокапката до 3
микрона.
Образуваните микрокапки поглъщат топлинната енергия от въздуха и се изпаряват.
Температурата се понижава с до 8°C. Създава се приятен хладен бриз.
Колкото по-горещ и сух е обкръжаващия въздух, толкова по-интензивно е изпарението, a съответно и охлаждането.
Гаранционен срок: 12 месеца
Произход: Китай
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/104281/ventilator--s-vodna-mygla

OKI C610dn
OKI C610dn, цветен LED принтер, duplex, 1200x600dpi, 36стр/мин, LAN & USB, 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/104280/oki-c610dn

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/104279/30-50-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.
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Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/104278/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

OKI C610n
OKI C610n, цветен LED принтер, 1200x600dpi, 36стр/мин, LAN & USB, 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/104277/oki-c610n

ЗАКОННА И СИГУРНА ПЕЧАЛБА ПО ИНТЕРНЕТ
Аз се занимавам с PTC вече 18 месеца и си докарвам по около 300$ на месец. Работата е лесна и дстъпна за всеки, който
има желание да се занимава както и достатъчно свободно време пред компютъра. Около 1 час на ден е напълно
достатъчен, за да взимате средната работна заплата в България. Това не са "лесни пари" както много лъжливи обяви в
интернет пространството гласят. За сметка на това обаче можем да сме убедени, че ще си получим парите на 100%.
Няма ограничение на това колко можем да печелим, може да взимаме по 50$ на месец, може и по 500$. На запад има
хора, които правят по над 3000 само от PTC. Ако сте заинтересовани и искате повече информация прегледайте сайта
www.partybux.ovo.bg или ни пишете на Skype име obqva10 Сложил съм и ДОКАЗАТЕЛСТВА за извършените плащания
Поздрави, Галин Кръстев :)
http://obiavidnes.com/obiava/104276/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

НАБИРАМЕ УЧАСТНИЦИ ЗА ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТ
Разнообразете живота си ако ви е скучно и висите цял ден в нета.Спечелете допълнителни приходи като участвате в
нашият мащабен проект,където ще ви научим как да печелите приходи от интернет и ще получите пълна подкрепа по
Skype от наша страна за повече информация пишете ни на Skype име obqva10 или посетете сайта ни www.partybux.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/104275/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt

СИГУРНА РАБОТА
Предлагаме ви сигурна работа по интернет небходимо ви е само 30 мин. на ден.Допълнете свободното си време и
увеличете доходите си.Работата е лесна и всеки може да се справи с лекота.Можете да работите от дома си или офиса
ви.В нашия сайт можете да намерите подробности как се плаща и всичко което ви интересува вищте в сайта ни
www.partybux.ovo.bg skype име- obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/104274/sigurna-rabota

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще 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/104273/30-50-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
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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/104272/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

OKI C711cdtn
OKI C711cdtn, цветен LED принтер, duplex, 1200x600dpi, 36стр/мин, paralel, LAN & USB , 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/104271/oki-c711cdtn

Изкупуване и Прехвърляне на Фирми - ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения + Освобождаваме
от Длъжност и Отговорност !
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
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http://obiavidnes.com/obiava/104270/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi---eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojd

Юридическо Съдействие за Прехвърляне на Фирми със Задължения - ОСВОБОЖДАВАНЕ от
Длъжност и Отговорност !
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/104269/yuridichesko-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi-sys-zadyljeniya----osvobojdavane-ot

Покупко - Продажба на Фирми - АД, ЕАД, ООД, ЕООД със Задължения + Освобождаваме от
Отговорност !
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
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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/104268/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-

OKI C711n
OKI C711n, цветен LED принтер, duplex, 1200x600dpi, 36стр/мин, LAN & USB, 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/104267/oki-c711n

OKI C822n
OKI C822n, A3, цветен LED принтер, 1200x600dpi, 13стр/мин, LAN & 2xUSB, 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/104266/oki-c822n

OKI C831dn
OKI C831dn, A3, цветен LED принтер, duplex, 1200x600dpi, 20стр/мин, LAN & 2xUSB, 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/104265/oki-c831dn

Желан за жена
Желан за секс търси висока жена от 1.70 да тежи 80кг. тип слаба, готина тип блодинка с черна накъдрена дълга коса с
сини очи възбожност да е с финансово положение с стегнат бюст.
http://obiavidnes.com/obiava/104264/jelan-za-jena

OKI C831n
OKI C831n, A3, цветен LED принтер, 1200x600dpi, 20стр/мин, LAN & 2xUSB, 1г.
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http://obiavidnes.com/obiava/104263/oki-c831n

OKI C841dn
OKI C841dn, A3, цветен LED принтер, duplex, 1200x1200dpi, 20стр/мин, paralel, LAN & USB, 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/104262/oki-c841dn

OKI ES4191dn MFP
OKI ES4191dn MFP, цветен LED принтер/скенер/копир/факс, duplex, 1200x1200 dpi, 40стр/мин, RADF, LAN & USB , 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/104261/oki-es4191dn-mfp

OKI ES7131dnw
OKI ES7131dnw, монохромен LED принтер, duplex, 1200x1200dpi, 52стр/мин, WiFi & LAN 1000, 2xUSB, 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/104260/oki-es7131dnw

OKI ES7480dfn MFP
OKI ES7480dfn MFP, цветен LED принтер/скенер/копир, duplex, 1200x600 dpi, 40стр/мин, RADF, LAN 100, USB 2.0, 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/104259/oki-es7480dfn-mfp

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 .
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- 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

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;
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- 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.
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.
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.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/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
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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

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
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ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще 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-

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
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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
http://obiavidnes.com/obiava/104223/protektor-casemate-barely-there-za-sony-xperia-z3
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