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Домоуправител София - Канзен България
Канзен България - Вашият професионален домоуправител в София. Професионално управление и поддръжка на етажна
собственост. Нашите услуги Ви предоставят необходимата свобода на избор и спокойствие.
http://obiavidnes.com/obiava/104727/domoupravitel-sofiya---kanzen-bylgariya

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/104726/30-50-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/104725/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

Огъване - МЕТАЛ ИН
МЕТАЛ ИН ЕООД - производство на разнообразни метални изделия от легирани стомани, неръждаема стомана, месинг и
алуминий. Лазерно рязане, прахово боядисване, огъване, заваряване, Изработка на метални изделия, детайли и
компоненти от листов и плътен материал и тръби от различни видове стомана.
http://obiavidnes.com/obiava/104724/ogyvane---metal-in

Специализирани Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми със Задължения +
ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ СОЛИДАРНАТА 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 !
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ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и Отговорност !
Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма - собственик и управител , седалище , адрес
за кореспонденция и всичко необходимо , което изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и
ОТГОВОРНОСТ .
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ, които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, съдебни изпълнения,
административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в
съответствие с действащата нормативна уредба.
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение !
Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53
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 - Осъждан за ИЗМАМИ и БЛУДСТВО предлага Адвокатски Услуги :
Измамникът предлага "съдействие" за фирми със задължения, завлича клиентите със солидни суми без да е свършил
обещаното, защото няма адв. права , няма понятие от материята Търговско Право , наизустил е няколко изречения с
които зарибява жертвите си , 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/104723/specializirani-pravni-uslugi-za-izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi-sys-zadyljeniya

Изкупуване и Прехвърляне на Фирми - ЕТ, ООД, ЕООД, АД, ЕАД със Задължения +
Освобождаваме от Солидарната 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 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
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка !
ВНИМАНИЕ - Осъждан за ИЗМАМИ и БЛУДСТВО предлага Адвокатски Услуги :
Измамникът предлага "съдействие" за фирми със задължения, завлича клиентите със солидни суми без да е свършил
обещаното, защото няма адв. права , няма понятие от материята Търговско Право , наизустил е няколко изречения с
които зарибява жертвите си , 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/104722/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi---et-ood-eood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvo

Юридическо Съдействие за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми : ЕТ, ООД, ЕООД, 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
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сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за Търговски Дружества - ЕООД, ООД, АД, ЕАД 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
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка !
ВНИМАНИЕ - Осъждан за ИЗМАМИ и БЛУДСТВО предлага Адвокатски Услуги :
Измамникът предлага "съдействие" за фирми със задължения, завлича клиентите със солидни суми без да е свършил
обещаното, защото няма адв. права , няма понятие от материята Търговско Право , наизустил е няколко изречения с
които зарибява жертвите си , 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/104721/yuridichesko-sydeystvie-za-izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi--et-ood-eood-ad-

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 !
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Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за Търговски Дружества - ЕООД, ООД, АД, ЕАД 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
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка !
ВНИМАНИЕ - Осъждан за ИЗМАМИ и БЛУДСТВО предлага Адвокатски Услуги :
Измамникът предлага "съдействие" за фирми със задължения, завлича клиентите със солидни суми без да е свършил
обещаното, защото няма адв. права , няма понятие от материята Търговско Право , наизустил е няколко изречения с
които зарибява жертвите си , 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/104720/pokupko---prodajba-na-firmi---et-ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdav

Продажба на фирми КУПУВАМЕ БИЗНЕС
Изкупуване и Прехвърляне на фирми АД ЕАД-ЕООД ООД Прехвърляне Дружественият дял Чл. 129. (1) (2) Чл. 130.
-Търговски Закон.
Ако Вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили
заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата, общините или
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доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
Осигуряваме нов собственик на Вашата фирма 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 Телефон: 0892918797

http://pravnakantorabg.blogspot.com

http://obiavidnes.com/obiava/104719/prodajba-na-firmi--kupuvame-biznes

Продавам/купувам бизнес
Изкупуване и Прехвърляне на фирми АД ЕАД-ЕООД ООД Прехвърляне Дружественият дял Чл. 129. (1) (2) Чл. 130.
-Търговски Закон.
Ако Вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили
заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата, общините или
доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
Осигуряваме нов собственик на Вашата фирма 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 Телефон: 0892918797

http://pravnakantorabg.blogspot.com

http://obiavidnes.com/obiava/104718/prodavamkupuvam-biznes

Изкупуване и Прехвърляне на фирми АД ЕАД-ЕООД ООД
Изкупуване и Прехвърляне на фирми АД ЕАД-ЕООД ООД Прехвърляне Дружественият дял Чл. 129. (1) (2) Чл. 130.
-Търговски Закон.
Ако Вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили
заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата, общините или
доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
Осигуряваме нов собственик на Вашата фирма 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 Телефон: 0892918797

http://pravnakantorabg.blogspot.com

http://obiavidnes.com/obiava/104717/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi-ad-ead-eood-ood

Изкупуване и Прехвърляне на фирми АД ЕАД-ЕООД ООД Прехвърляне Дружественият дял Чл.
129. (1) (2) Чл. 130. -Търговски Закон.
Изкупуване и Прехвърляне на фирми АД ЕАД-ЕООД ООД Прехвърляне Дружественият дял Чл. 129. (1) (2) Чл. 130.
-Търговски Закон.
Ако Вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили
заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата, общините или
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доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
Осигуряваме нов собственик на Вашата фирма 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 Телефон: 0892918797

http://pravnakantorabg.blogspot.com

http://obiavidnes.com/obiava/104716/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi-ad-ead-eood-ood-prehvyrlyane-drujestveniyat-dyal-

Електронен нашийник за дресура на кучета
Електронен нашийник за дресура на кучета (Телетакт)
Обхват на сигнала от телетакта: 300 м;
Излъчвани от нашийника за дресура сигнали: вибриращ, шоко, светлинен, звуков;
Електронният нашийник разполага със 100 степени на въздействие, LCD екран, фенерче и е удароустойчив;
Възможно е едновременното командване на 2 кучета - от едно дистанционно!
Кучето ви не знае как да се държи: бяга, лае, хапе, разкъсва и не отговоря на вашите команди.
Решението на проблема е нашийник за дресура на кучета с дистанционно управление - телетакт,
използващ вибрации или лек токов удар за премахване на всички лоши навици на кучето.
Електронният нашийник е много полезен при дресировка и обучение на домашни любимци, ловни кучета, кучета-водачи и
кучета-охрана,
независимо от теглото им (от 2 до 90 кг.).
При обучение и дресировка, електронният нашийник е незаменим помощник за формирането на желаното от вас
поведение на вашия любимец.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/104715/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta

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/104714/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

ЛЕСНА НАДОМНА РАБОТА ЗА ВСЕКИ ОТ УЮТА НА СОБСТВЕНИЯТ ВИ ДОМ ! ЗА
ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
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За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/104713/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

Подаряваме котенца - В. Търново
Подаряваме котенца- обявата се отнася за Велико Търново
http://obiavidnes.com/obiava/104712/podaryavame-kotenca---v--tyrnovo

Инкубаторите-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/104711/inkubatorite-izberi-bylgarskoto

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/104710/30-50-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/104709/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

Блиндирани врати на примамливи цени
Магазин „Доорманн” Пловдив предлага блиндирани врати за апартаменти и къщи на конкурентно ниски цени! За да
разгледате разнообразието от модели и за да получите компетентно мнение и съвет, заповядайте на бул. „Източен” 121
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А!
http://obiavidnes.com/obiava/104708/blindirani-vrati-na-primamlivi-ceni

Тенев Спорт
Тенев Спорт е утвърдена фирма на Българския пазар, която е специализирана в производството на екипи за спорт.
http://obiavidnes.com/obiava/104707/tenev-sport

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/94545/nay-izgodnite-ceni-na-interiorni-i-vhodni-vrati

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/104706/30-50-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/104705/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

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/104704/interiorni-vrati-na-top-ceni
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Вентилатор с водна мъгла
Вентилатор с водна мъгла
Особено подходящ както за заведения и търговски обекти, така също и за собствената ви градина или тераса.
Осигурете комфорта си през летните жеги!
Вентилаторът, произвеждащ водна мъгла осезателно понижава околната температура, повишава влажността,
спомага за прогонването на нежеланите насекоми, отстранява прах и вредни частици във въздуха.
Посредством ултразвук, този иновативен модел вентилатор превръща водата в мъгла с големина на микрокапката до 3
микрона.
Образуваните микрокапки поглъщат топлинната енергия от въздуха и се изпаряват.
Температурата се понижава с до 8°C. Създава се приятен хладен бриз.
Колкото по-горещ и сух е обкръжаващия въздух, толкова по-интензивно е изпарението, a съответно и охлаждането.
Гаранционен срок: 12 месеца
Произход: Китай
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/104703/ventilator--s-vodna-mygla

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/104702/vibropleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

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

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

Апаратът за лимфодренаж има четири работни режима на работа и три степени на натиск – нисък среден и висок.
Четирите работни програми на апарата за пресотерапия са следните:
Програма 1 – Oтслабване 1
Програма 2 - Oтслабване 2
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Програма 3 - Лимфодренаж
Програма 4 - Ръчен режим
Пресотерапията е детоксикираща процедура, която чрез лимфен дренаж помага на тялото да се освободи от
подкожните токсини и мазнини. Лимфодренажният масаж стимулира метаболизма на кожните клетки; подобрява
циркулацията на кръвта; подобрява лимфопотока; спомага за изхвърлянето на излишните течности; редуцира
подкожните мазнини и се бори успешно с целулита.
Костюмът на лимфодренажния апарат е с шест въздушни възглавници, които упражняват цикличен натиск или на
цялото тяло, или на избрани части от тялото.
Апарат за пресотерапия:
1. Извършва високотехнологичен ефективен лимфен дренаж.
2. Осигурява надеждна борба с целулита.
3. Подпомага отслабването и детоксикацията; оформяне и профилиране на тялото.
4. Редуцира отоци, намалява болката и създава комфорт;
5. Придава по-добра форма на краката, корема и ръцете, като същевременно се подобрява и тонусът на кожата.
Лимфопресата може да се ползва и просто за приятен релаксиращ масаж.
http://obiavidnes.com/obiava/104701/limfopresa---aparat-za-presoterapiya

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

Масажните легла "" се предлагат в следните цветове: кремав, бежов, черен, червен, кафяв, розов,червен и лилав.
Професионална преносима кушетка за масаж "MagicPRO 2" - здрава, лесна за употреба, изключително комфортна и
удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас!
Кушетката е подходяща както за всички видове масажни и козметични процедури,
така и за иглотерапевтични и татуировъчни сеанси.
Красивата дървена рамка на козметичната кушетка, изработена от твърдата дървесина на германски европейски бук,
осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и предотвратява
възможността
от появата на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MagicPRO :
O Дъжина: 190 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 19 см
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O Тегло: 15 кг
Преносимата масажна кушетката 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/104700/masajna-kushetka--dvusekcionna

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/104699/elektricheska-pila-za-peti-skysuper

Дарсонвал за тонизирана и еластична кожа
Дарсонвал за тонизирана и еластична кожа
Дарсонвал за козметични салони, така и за домашно ползване
Предназначен както за професионална употреба от козметични салони, така и за домашно ползване
Характеристики:
Апаратът включва 4 приставки (електрода), които се подменят в зависимост от мястото на третиране.
Интензитетът на работа може да се променя според чувствителността на кожата.
Дарсонвализацията е лечебен метод.
Чрез нея се получава дразнене на нервните окончания и на нервните апарати в кожата и по рефлекторен
път се причинява кратко свиване на кръвоносните съдове, последвано от продължителното им разширение и засилване на
притока на кръв в кожата,
което води до подобряване на обмяната на веществата в нея. Токът на Дарсонвала намалява възбудимостта на нервните
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окончания в кожата,
които възприемат болката и има обезболяващ ефект. В резултат на всичко това тонусът на кожата и подлежащите
тъкани се повишава,
увеличава се еластичността на кожата и на стените на кожните съдове, подобрява се дейността на мастните жлези.
Високочестотният ток,
действа антисептично на кожата, т.е. унищожава бактериите, които могат да предизвикат възпаления,
облекчава самите възпаления и стимулира кръвообращението на кожата. Резултатът е по-свежа, по-чиста и
по-тонизирана кожа.
Процедурите с дарсонвал трябва да бъдат част от всяко почистване на кожата.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/104698/darsonval-za-tonizirana-i-elastichna-koja

easyHotel Sofia – LOW COST – евтин нискобюджетен бизнес хотел в София център
В бюджетния easyHotel Sofia предлагаме най-ниски цени за нощувки в хотел в София център, на 2-3 мин. от
метростанция.
Разполагаме с 57 климатизирани двойни стаи с индивидуални бани, двойни легла, безплатни Wi-Fi интернет и кабелна TV.
Цени – 38-68 лв. за стая, в зависимост от типа на стаята, датата на резервация и заетостта.
Предлагаме централно местоположение, уют, свежест, функционалност в обзавеждането и перфекционизъм в
обслужването. Подходящо място, както за туристи, така и за делови гости на София.
easyHotel Sofia е представител на британската нискотарифна верига www.easyHotel.com , част от easyGroup с 22
нискобюджетни компании – www.easy.com , сред които авиокомпанията www.easyJet.com.
Резервациите се предплащат онлайн на сайта на хотела или на рецепция.
* Не се приемат резервации по e-mail, телефон или факс, тъй като цените са динамични и зависят от датата на
резервация и заетостта.
Колкото по-рано резервирате, толкова по-ниска е цената!
Модерната девететажна сграда е разположена в новото Сити на столицата само на 5 минути от идеалния център.
Иновативен, свеж и функционално обзаведен, easyHotel Sofia спестява от излишен лукс и Ви посреща на изключително
ниски цени.
БЕЗПЛАТНИ / ДРУГИ УСЛУГИ
• Денонощна рецепция
• Резервациите се предплащат онлайн или на рецепция - 24/7
• Динамични цени
• Колкото по-рано резервирате, толкова по-ниска е цената
• Цените на рецепция в последния момент са по-високи
• Не се предлагат почасови нощувки
• 9 етажа/асансьор
• 57 двойни стаи с двойни легла - 48 Малки, 8 Стандартни, 1 стая за хора с двигателни увреждания
• Самостоятелни бани
• Централна Kлиматизация/Oтопление (индивидуално регулируеми от стенен панел в стаите)
• Безплатен паркинг пред сградата
• Кабелна TV - плоскоекранен LCD телевизор
• Безплатен високоскоростен Wi-Fi интернет в целия хотел
• Компютър за гости във фоайето с безплатен интернет
• Безплатно бебешко креватче/предварителна заявка (само в стандартните стаи)
• Децата под 6 години спят безплатно, ако използват наличните легла в стаите
• Заключване с електронни карти
• Нощна охрана/ Видеонаблюдение
• За непушачи
• Вендинг машини – напитки/закуски
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• Възможност за гладене/рецепция
• Използване на сешоар (ограничени бройки) /рецепция
• Лятна градина
• Пожароизвестителна инсталация
• Не се допускат домашни любимци, освен куче-водач
• Настаняване: след 14:00
• Напускане: до 11:00
• На 2-3 мин. от метростанция К.Величков
• На 5 мин. от Mall of Sofia
• Централна гара и Автогара - 4 спирки с метро, 6 с трамвай, 5 мин. с такси
• Аерогара София – директна връзка с метро за 20 мин.
ПЛАТЕНИ УСЛУГИ ПО ЖЕЛАНИЕ
• Подземен гараж/резервация – 8 лв./24ч.
• Стая за багаж – 4 лв./24ч.
• Допълнителна кърпа извън полагащите се – 4 лв./наем
• Почистване, смяна на спално бельо и кърпи – 12 лв.
• Ранно настаняване – 16 лв. (от 12:00 до 14:00)
• Късно напускане – 16 лв. (от 11:00 до 13:00)
• Копир, факс, скенер на рецепцията - 24/7
easyHotel Sofia – Low Cost
гр.София 1309, бул.Тодор Александров / ул.Алдомировска 108
Тел.: 02 9201654; Факс: 02 8228215
enquiries@sofia.easyhotel.com
www.easyhotel-sofia.bg
www.easyhotel.com
http://www.youtube.com/watch?v=EOqbpjSEzyk
http://obiavidnes.com/obiava/104697/easyhotel-sofia--low-cost--evtin-niskobyudjeten-biznes-hotel-v-sofiya-centyr

Английски / Немски език, групово обучение нива А1, А2, В1, В2 / 60 учебни часа
Запишете се сега за курс (60 учебни часа) групово обучение по английски / немски език - нива А1, А2 на удивителната цена
от 130 лева и нива В1, В2 само за 180 лева!!!Завършете сезона с тази прекрасна стъпка напред!
Курсът включва:
• входящ тест;
• двама преподаватели (теория и практика);
• текстове за слушане с разбиране;
• текстове за четене с разбиране;
• допълнителни учебни материали за часовете;
• примерни тестове;
• удостоверение при успешно взет финален изпит и за брой часове.
гр. Варна, ул. Цар Симеон 1 6А, 0884123908
http://obiavidnes.com/obiava/104560/angliyski--nemski-ezik-grupovo-obuchenie-niva-a1-a2-v1-v2--60-uchebni-chasa

Превод и Изработка на Документи, Цяла БългариЯ
Превод на документи (Цени за страница):
До 3 /три/ работни дни:
- български език - 5 лв
- френски език - 12 лв..
- английски език - 7 лв.
- руски език - 8 лв.
- немски език - 10 лв.
До 1 / един / работен ден:
- български език - 10 лв.
- английски език - 12 лв.
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- руски език - 13 лв.
- немски език - 15 лв. френски език - 17 лв.
До 4 / четири / работни часа:
- български език - 20 лв.
- английски език - 22 лв.
- руски език - 23 лв.
- немски език - 25 лв.
- френски език - 27 лв.
гр. Варна, ул. Цар Симеон 1 6А, 0884123908 / http://new-way.alle.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/104696/prevod-i-izrabotka-na-dokumenti-cyala-bylgariya

Компютърни индивидуални обучения
* Компютърни обучения
• Офис Пакет – 10 лв./час
• Acrobat Reader – 10 лв./час
• Adobe Reader – 10 лв./час
• АutoCAD, MathCAD – 20лв./час
• Math LAB, GeoGebra – 20лв./час
HTML – 20 лв./час ------------гр. Варна, ул. Цар Симеон 1 6А, 0884123908
http://obiavidnes.com/obiava/104695/kompyutyrni-individualni-obucheniya

Компютърни индивидуални обучения
* Компютърни обучения
• Офис Пакет – 10 лв./час
• Acrobat Reader – 10 лв./час
• Adobe Reader – 10 лв./час
• АutoCAD, MathCAD – 20лв./час
• Math LAB, GeoGebra – 20лв./час
HTML – 20 лв./час ------------гр. Варна, ул. Цар Симеон 1 6А, 0884123908
http://obiavidnes.com/obiava/104694/kompyutyrni-individualni-obucheniya

Индивидуално Немски език
Пакет 60 уч. часа: 3 индивидуални посещения седмично по 3 часа (астрономически), продължителност 1 месец
Само за * 290 лв. вместо 340 лв.
Пакет 60 уч. часа: 2 индивидуални посещения седмично по 2 часа (астрономически), продължителност 2 месеца
Само за * 315лв. вместо 370 лв.
За времевия диапазон 11:00 - 16:00 от понеделник до петък.
гр. Варна, ул. Цар Симеон 1 6А, 0884123908
http://obiavidnes.com/obiava/104693/individualno-nemski-ezik

Индивидуално Английски език
Пакет 60 уч. часа: 3 индивидуални посещения седмично по 3 часа (астрономически), продължителност 1 месец
Само за * 290 лв. вместо 340 лв.
Пакет 60 уч. часа: 2 индивидуални посещения седмично по 2 часа (астрономически), продължителност 2 месеца
Само за * 315лв. вместо 370 лв.
За времевия диапазон 11:00 - 16:00 от понеделник до петък.
гр. Варна, ул. Цар Симеон 1 6А, 0884123908
http://obiavidnes.com/obiava/104692/individualno-angliyski-ezik
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Изкупуване и Прехвърляне на Фирми - ЕТ, ООД, ЕООД, АД, ЕАД със Задължения +
Освобождаваме от Солидарната 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
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/104691/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi---et-ood-eood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvo
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Специализирани Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми със Задължения +
ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ СОЛИДАРНАТА 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
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/104690/specializirani-pravni-uslugi-za-izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi-sys-zadyljeniya
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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
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/104689/pokupko---prodajba-na-firmi---et-ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdav
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Страхотни цени на врати във София
Предлагаме разнообразие от стилни и качествени интериорни врати с модерен дизайн, при това на изключително ниски
цени. Разполагаме със складова наличност от модели, размери и цветове. Адрес: бул. Акад. Иван Гешов № 102
http://obiavidnes.com/obiava/104688/strahotni-ceni-na-vrati-vyv-sofiya

Демонтаж на климатици от m-klima.com
С времето климатиците остаряват и се налага да да бъдат заменени с нови. Демонтирането не е трудна задача, но
съществуват някои изисквания, които трябва да се следват. Демонтажът на климатик се извършва задължително от
специалисти. М-Клима предлага професионален демонтаж на климатик на достъпни цени.
http://obiavidnes.com/obiava/104687/demontaj-na-klimatici-ot-m-klimacom

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/104686/strahotni-ceni-na--blindirani-vrati-v-plovdiv

Качествени блиндирани входни врати на достъпни цени
Качествени блиндирани входни врати на достъпни цени
Разнообразни модели блиндирани врати на страхотни цени, качествено
обслужване и бързи монтажи. Заповядайте в новооткритият ни шоурум "Порта
Нова" в град Варна, Цветен квартал, ул. Хризантема 1 (срещу стадион
Спартак)!
За контакти: 0894627707; 0894628218
http://porta-nova.bg/
Цена: 219лв
http://obiavidnes.com/obiava/104685/kachestveni-blindirani-vhodni-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/
http://obiavidnes.com/obiava/104684/30-50-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
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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.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/104683/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

Парцели в София, Симеоново - parceli-sofia.eu !!
Фирмата ни Парцели София ви предлага добри цени за парцел около София в който можете да извършите желаното от
вас стройтелство! Посетете нашият електронен сайт на адрес parceli-sofia.eu и разгледайте офертите за парцели
около София!
http://obiavidnes.com/obiava/104682/parceli-v-sofiya-simeonovo---parceli-sofiaeu-

Детективска агенция Авалон- 24ч. дискретни детективски услуги
Доказване на изневери, издирване, биологични родители,
наблюдение, справки, помощ на родители с трудни деца,
полиграф, технически средства, консултация с адвокат и…
Бързи, качествени, професионални детективски услуги.
Екипът ни се състои от доказани професионалисти с богат практически опит,
болшинството от тях са с експертни възможности.
Индивидуален подход към всеки клиент, гарантирано запазване на неговата
анонимност.
Извършва услуги на територията на Цялата страна.
За контакти:
тел:0896747344,
e-mail:detectivi@abv.bg,
http;//avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/104681/detektivska-agenciya-avalon--24ch-diskretni-detektivski-uslugi

ПИК Компютър
ПИК компютър, сме вече 15г. на българския пазар!
Гарантираме Ви, че купувайки от нас, Вие купувате оригинални продукти, които в бъдеще ще бъдат обслужвани от
оторизиран сервиз и високо квалифицирани специалисти. С изминалото време и натрупания опит, в ПИК компютър
следваме няколко основни максими, които се отнасят за всеки един наш клиент:
- Оставаме с Вас и след покупката!
- Изслушваме Ви!
- Разбираме Ви!
- Участваме в избора заедно с Вас.
- Предпазваме Ви от излишни разходи.
- Работим по отвърдени стандарти и правила за качество - ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007, Сертификат за
„Коректна фирма”
- ПИК компютър не Ви предлага най-евтиното решение, а оптималното съотношение качество-цена, съобразено с
конкретните Ви нужди и желания.
http://obiavidnes.com/obiava/104680/pik-kompyutyr

Свежи идеи и изгодни предложения!
Жилището засиява в вратите на Врати София.
Предстои Ви ремонт и бързате да смените старите врати, заповядайте при нас!
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/104679/sveji-idei-i-izgodni-predlojeniya
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Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/104678/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Монитор 27" (68.58 cm) AOC E2770PQU
Монитор 27" (68.58 cm) AOC E2770PQU, TN панел, FullHD LED, 2ms, 50 000 000:1, 300 cd/m2, Display Port, HDM, DVI
http://obiavidnes.com/obiava/102349/monitor-27-6858-cm-aoc-e2770pqu

Детективск
Детективски услуги от Детективска агенция Фокс
Предлаганите Детективски услуги са
с гарантирана поверителност!
Разкриване на изневери,фирмено разследване,
издирване-лица,наблюдение,консултации.
Съдействие при сделки с имоти-проверка.
Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация и др.
Извършваме ефективни детективски услуги в София, Пловдив, Варна,Бургас
Русе, Плевен, Хасково, Пазарджик, Благоевград, Перник, Стара Загора
и др. населени места в България, а и в чужбина.
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
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http://obiavidnes.com/obiava/104677/detektivska-agenciya-foks-detektivski-uslugi--plovdiv-pazardjik-haskovo

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

Градински столове Каза Арт
Оранжев градински стол "САРА S" - 169лв.
Син градински стол ''САРА S" - 169лв.
Кафяв градински стол с подлакътници "МАМБО" - 169лв.
Жълт градински стол "ВАРИА" - 149лв.
Зелен градински стол "КРАСАВЕЦ" - 149лв.
Създават свежест и чар във вашата градина.Невероятно съчетание от лекота и удобство - с тях забравяте за времето.
Градински столове Каза Арт са изработени от анти UV стабилизиран полипропилен. Притежават изключителна
здравина, смели цветове и елегантна форма.С универсалния си дизайн ,те се вписват отлично във вашия екстериор и
интериор. Позволяват лесно подреждане и съхранение.
http://obiavidnes.com/obiava/104676/gradinski-stolove-kaza-art

Градински столове Каза Арт
Оранжев градински стол "САРА S" - 169лв.
Син градински стол ''САРА S" - 169лв.
Кафяв градински стол с подлакътници "МАМБО" - 169лв.
Жълт градински стол "ВАРИА" - 149лв.
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Зелен градински стол "КРАСАВЕЦ" - 149лв.
Създават свежест и чар във вашата градина.Невероятно съчетание от лекота и удобство - с тях забравяте за времето.
Градински столове Каза Арт са изработени от анти UV стабилизиран полипропилен. Притежават изключителна
здравина, смели цветове и елегантна форма.С универсалния си дизайн ,те се вписват отлично във вашия екстериор и
интериор. Позволяват лесно подреждане и съхранение.
http://obiavidnes.com/obiava/104675/gradinski-stolove-kaza-art

Монитор 23" (58.42 cm) Philips 233V5QHABP
Монитор 23" (58.42 cm) Philips 233V5QHABP, PLS панел, FullHD LED, 12ms, 10 000 000:1, 250 cd/m2, HDMI
http://obiavidnes.com/obiava/102348/monitor-23-5842-cm-philips-233v5qhabp

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/104674/30-50-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/104673/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

Лаптоп 13.3" (33.78 cm) Lenovo E31 (80KX004YBM)
Лаптоп 13.3" (33.78 cm) Lenovo E31 (80KX004YBM), дву-ядрен Broadwell Intel Core i5-5200U 2.2/2.7GHz, HD LED Display
(HDMI), 8GB, 1TB HDD, 2x USB3.0, Free DOS, 1.59kg
http://obiavidnes.com/obiava/102347/laptop-133-3378-cm-lenovo-e31-80kx004ybm

Лаптоп 13.3" (33.78 cm) Lenovo E31 (80KX008WBM)
Лаптоп 13.3" (33.78 cm) Lenovo E31 (80KX008WBM), дву-ядрен Broadwell Intel Core i5-5200U 2.2/2.7GHz, FULL HD LED
Display (HDMI), 8GB, 1TB HDD, 2x USB3.0, Free DOS, 1.59kg
http://obiavidnes.com/obiava/102346/laptop-133-3378-cm-lenovo-e31-80kx008wbm
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Интериорни ХДФ врати Порта Нова Пловдив на супер цени
Голямо разнообразие на модели и цветове на интериорни врати на изгодни цени можете да намерите в шоурум Порта
Нова на бул. Шести септември 225 в Пловдив. Произвеждат се в 6 различни цвята - светъл дъб, златен дъб, череша ,
венге, орех , бяло. Големи налични количества на склад и кратки срокове за изпълнение на поръчките!
http://obiavidnes.com/obiava/104672/interiorni-hdf-vrati-porta-nova-plovdiv-na-super-ceni

D-Link DAP-1320
D-Link DAP-1320, 300Mbps, WiFi Range Extender
http://obiavidnes.com/obiava/102343/d-link-dap-1320

D-Link DIR-890L
D-Link DIR-890L, 3200Mpbs (600+1300+1300Mbps),Tri-Band AC Wireless Router, 5Port 1000Mbps, USB 3.0
http://obiavidnes.com/obiava/102339/d-link-dir-890l

Слушалки Plantronics GameCom 818
Слушалки Plantronics GameCom 818, геймърски, микрофон, безжични, USB
http://obiavidnes.com/obiava/104671/slushalki-plantronics-gamecom-818

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/104670/30-50-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/104669/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

Интериорни и входни врати за Вашият дом!
Врати Добрич Ви предлага най-добрите цени на входни и интериорни врати. Само тук ще намерите богато разнообразие
от цветове и модели. Заповядайте в шоурума ни в гр. Добрич на адрес:ул.Св. Св. Кирил и методий 41- магазин Билла до
училище „ П. Славейков”.. Разгледайте и другите ни предложения тук http://www.vrati-dobrich.com/.
Тел: 058/590 363
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Моб: 0899691035
mail: office@vrati-dobrich.com
web: www.VRATI-DOBRICH.com
http://obiavidnes.com/obiava/104668/interiorni-i-vhodni-vrati-za-vashiyat-dom

Лингва Универсал ЕООД - професионални преводи и легализация
" Лингва Универсал" ЕООД - Лицензирана агенция за превод и легализация – професионални писмени и устни преводи
http://obiavidnes.com/obiava/104667/lingva-universal-eood---profesionalni-prevodi-i-legalizaciya

Слушалки RAPOO S700
Слушалки RAPOO S700, Bluetooth, микрофон, бели
http://obiavidnes.com/obiava/102335/slushalki-rapoo-s700

Слушалки RAPOO S700
Слушалки RAPOO S700, Bluetooth, микрофон, лилави
http://obiavidnes.com/obiava/102332/slushalki-rapoo-s700

Слушалки RAPOO S700
Слушалки RAPOO S700, Bluetooth, микрофон, сини
http://obiavidnes.com/obiava/102330/slushalki-rapoo-s700

Слушалки RAPOO S700
Слушалки RAPOO S700, Bluetooth, микрофон, черни
http://obiavidnes.com/obiava/102324/slushalki-rapoo-s700

Asus ZenFone 2 (ZE500CL-1A092WW)
Asus ZenFone 2 (ZE500CL-1A092WW), черен, дву-ядрен Intel Atom Z2560 1.60GHz, 2GB RAM, 16GB Flash памет (+microSD
слот), 8.0 & 2.0 Mpix camera, Android, 155g
http://obiavidnes.com/obiava/102320/asus-zenfone-2-ze500cl-1a092ww

Asus ZenFone 2 (ZE500CL-1B093WW)
Asus ZenFone 2 (ZE500CL-1B093WW), бял, дву-ядрен Intel Atom Z2560 1.60GHz, 2GB RAM, 16GB Flash памет (+microSD
слот), 8.0 & 2.0 Mpix camera, Android, 155g
http://obiavidnes.com/obiava/102316/asus-zenfone-2-ze500cl-1b093ww

Зарядно за кола Defender UCA-02
Зарядно за кола Defender UCA-02, 5V/1A, USB
http://obiavidnes.com/obiava/102315/zaryadno-za-kola-defender-uca-02

Вентилатор 120mm
Вентилатор 120mm, DeepCool LED Xfan white 120 L/W, 1300rpm
http://obiavidnes.com/obiava/104666/ventilator-120mm

Ниски цени за нощувки в хотел в София център – от 38 лв. за двойна стая с баня в easyHotel Sofia
/ LOW COST
В easyHotel Sofia ще намерите най-ниските цени за нощувки в хотел в София център, на 2-3 мин. от метростанция.
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Иновативни, свежи и функционални, ние Ви предлагаме най-добрата цена, а в замяна Ви молим единствено да жертвате
малко пространство и излишен лукс.
Резервациите се предплащат онлайн на сайта на хотела или на рецепция.
* Не се приемат резервации по e-mail, телефон или факс, тъй като цените са динамични и зависят от датата на
резервация и заетостта.
Колкото по-рано резервирате, толкова по-ниска е цената!
easyHotel Sofia е представител на британската нискотарифна верига www.easyHotel.com , част от easyGroup с 22
нискобюджетни компании – www.easy.com , сред които и популярната авиокомпания www.easyJet.com.
Хотелите от бранда са уникални с това, че предлагат отлични условия за настаняване, високо ниво на обслужване и
централно местоположение на изключително ниски цени .
Рецепция 24/7 • Условия за хора с увреждания • Безплатен открит паркинг • Охраняем подземен гараж • Стая за багаж •
Асансьор • Лятна градина • За непушачи • Настаняване – след 14:00 ч. • Напускане – до 11:00 ч. • Допуска се само
куче-водач • На 5 мин. от Mall of Sofia • На 2-3 мин. от метростанция К. Величков • Централна гара и Автогара - 4 спирки
с метро, 6 с трамвай, 5 мин. с такси • Аерогара София – директна връзка с метрото за 20 min
57 климатизирани двойни стаи с индивидуални бани, двойни легла, безплатни Wi-Fi интернет и кабелна TV. Цени - от 38
до 68 лв. за стая, в зависимост от типа на стаята, датата на резервация и заетостта.
гр.София 1309, бул.Тодор Александров / ул.Алдомировска 108
Тел.: 02 9201654; Факс: 02 8228215
enquiries@sofia.easyhotel.com
www.easyhotel-sofia.bg
www.easyhotel.com
http://www.youtube.com/watch?v=EOqbpjSEzyk
http://obiavidnes.com/obiava/104665/niski-ceni-za-noshtuvki-v-hotel-v-sofiya-centyr--ot-38-lv-za-dvoyna-staya-s-banya-v

Онлайн курсове за европейски програми
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. Те
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 програми, политики 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.
Достъпни във всеки един удобен за Вас момент.
За повече информация, моля посетете сайта : https://www.consultpetkov.com/onlain-kursove
http://obiavidnes.com/obiava/104664/onlayn-kursove-za-evropeyski-programi

Водно охлаждане за процесор
Водно
охлаждане
за
процесор,
DeepCool
Captain
120,
съвместимо
LGA2011-V3/LGA2011/LGA1366/LGA1156/LGA1155/LGA1150 & FM2+/FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2
http://obiavidnes.com/obiava/104663/vodno-ohlajdane-za-procesor

Водно охлаждане за процесор
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Водно
охлаждане
за
процесор,
DeepCool
Captain
240,
съвместимо
LGA2011-V3/LGA2011/LGA1366/LGA1156/LGA1155/LGA1150 & FM2+/FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2
http://obiavidnes.com/obiava/104662/vodno-ohlajdane-za-procesor

Разклонител за вентилатори DeepCool
Разклонител за вентилатори DeepCool, 3-Pin, 4 fans PWM
http://obiavidnes.com/obiava/102483/razklonitel-za-ventilatori-deepcool

AMD Nitro R7 370 OC Pirate Islands
AMD Nitro R7 370 OC Pirate Islands, 4GB, Sapphire Dual-X, PCI-E3.0, GDDR5, 256bit, DisplayPort, HDMI, DVI
http://obiavidnes.com/obiava/102482/amd-nitro-r7-370-oc-pirate-islands

AMD Nitro R9 380 OC Pirate Islands
AMD Nitro R9 380 OC Pirate Islands, 4GB, Sapphire Dual-X, PCI-E3.0, GDDR5, 256bit, DisplayPort, HDMI, DVI
http://obiavidnes.com/obiava/102481/amd-nitro-r9-380-oc-pirate-islands

HSBCBank ™ Оферти Personal Loan до запълването $20k.
Ние сме сертифицирани заем заемодателя, ние обезпечени кредити за
физически лица и фирми при ниска лихва и ние
Предлагаме дългосрочен и краткосрочен план заем. Донесохме
целяща индустрии обратно към живота и ние архивиране добър
бизнес идеи чрез предоставяне на средства FO приютявам тяхното парвеню.
Извършени услуги включват:
* Auto Loan
* Student Loan
* Бизнес кредит
* Personal Loan
* Брак кредит и т.н.
За повече подробности за контакт Email: Zopaloancompanyltd@qq.com
http://obiavidnes.com/obiava/104661/hsbcbank--oferti-personal-loan-do-zapylvaneto-20k

Сега се вашия кредит в рамките на 24 часа в профила си.
Ние търсим истински фирми / физически лица търсят заеми за финансиране на техния
бизнес или разширяване на съществуващите такива. Ние също се занимават с всички видове Банкови Instruments.
[1] финансиране на проекта / Финансиране
[2] необезпечени кредити, търговски заеми
[3] финансиране на проекти от цял
http://obiavidnes.com/obiava/104660/sega-se-vashiya-kredit-v-ramkite-na-24-chasa-v-profila-si

НУЖДА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ ОТГОВОРИ
Имате ли ниска кредитен рейтинг и вие сте констатацията, че е трудно да се получи
капитал заем от местни банки / други финансови институти?
Имате ли нужда от заем или финансиране по някаква причина, като например:
* Personal Loan
* Бизнес кредит
* Home Equity кредит
* Дългови консолидации
* Студентски кредити и др ..
Свържете се с нас заем г-жа Ana Rosa Hadagi върху;
Zopaloancompanyltd@qq.com
http://obiavidnes.com/obiava/104659/nujda-finansovo-podpomagane-otgovori
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AMD Nitro R9 390 ОС Pirate Islands
AMD Nitro R9 390 ОС Pirate Islands, 8GB, Sapphire Tri-X, PCI-E3.0, GDDR5, 512bit, DisplayPort, HDMI, DVI
http://obiavidnes.com/obiava/102480/amd-nitro-r9-390-os-pirate-islands

Качествени захранвания за LED ленти на ТОП цени - Евро ЛЕД
Ние от ЕВРО ЛЕД предлагаме качествено светодиодно осветление на много добри цени! Посетете нашият електронен
магазин на адрес www.euro-led.net където ще откриете богат избор от led ленти за всяка ситуация!
http://obiavidnes.com/obiava/104653/kachestveni-zahranvaniya-za-led-lenti-na-top-ceni---evro-led

Евтини и лесни ЗАЕМИ >>>> US Свържи се с предприятието
Това е да се информира широката общественост, че Зопа финансите Service. Дали
В момента предлагането на кредит на физически лица, предлагащи плаващ кредит при 3%
лихвен процент без никакво обезпечение? Това е да се помогне
физически лица и фирми да постигнат своите финансови цели.
Ние даваме заеми в следната категория по-долу:
* Личен заем (необезпечени)
* Бизнес кредит (необезпечени)
* Консолидиране на дълг заем
* Подобряване на вашия дом
Заинтересовано лице трябва да се свържете с нас; Zopaloancompanyltd@qq.com
http://obiavidnes.com/obiava/104658/evtini-i-lesni-zaemi--us-svyrji-se-s-predpriyatieto

Евтин дунапрен
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.
http://obiavidnes.com/obiava/104657/evtin-dunapren

Personal Loan до запълването $10k. Спуснете EMI. Бързо одобрение.
Имате ли ниска кредитен рейтинг и вие сте констатацията, че е трудно да се получи
капитал заем от местни банки / други финансови институти?
Имате ли нужда от заем или финансиране по някаква причина, като например:
* Personal Loan
* Бизнес кредит
* Home Equity кредит
* Дългови консолидации
* Студентски кредити и др ..
Свържете се с нас заем г-жа Ana Rosa Hadagi върху;
Zopaloancompanyltd@qq.com
http://obiavidnes.com/obiava/104656/personal-loan-do-zapylvaneto-10k-spusnete-emi-byrzo-odobrenie

Personal Loan изплатени в 72 часа *. Запиши се сега
"ЗАЕМ ОФЕРТА" с евтини Лихвен процент от 3%. Индивидуално може да кандидатства
за всички видове кредит
Извършени услуги включват:
*Плащане на сметки
*Подобрение на дома
* Авто кредити
* Втора ипотека
* Бизнес кредити
* лични заеми
* Student Loan
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* Малък заем
* Бюджет Loan
* Home Loan
* Брак кредит и др ....
За интерес се свържете с нас на; Zopaloancompanyltd@qq.com
http://obiavidnes.com/obiava/104655/personal-loan-izplateni-v-72-chasa--zapishi-se-sega

ДОСТЪПЕН ЗАЕМ ОФЕРТА [24 часа ОДОБРЕНИЕ]
Имате ли доход, който може да ви помогне да настъпи в месечните си плащания? Ние сме съгласни да ви отпусне
кредит, вариращи от
€1000 до €100 000 платими в рамките на шест месеца амортизация до 25 години при лихвен процент от 3%, в зависимост
от количеството Моля свържете мен по електронна поща: Zopaloancompanyltd@qq.com
http://obiavidnes.com/obiava/104654/dostypen-zaem-oferta-24-chasa-odobrenie

Кандидатствайте за лични и бизнес кредит тук !!
Ние търсим истински фирми / физически лица търсят заеми за финансиране на техния
бизнес или разширяване на съществуващите такива. Ние също се занимават с всички видове Банкови Instruments.
[1] финансиране на проекта / Финансиране
[2] необезпечени кредити, търговски заеми
[3] финансиране на проекти от цял
http://obiavidnes.com/obiava/104652/kandidatstvayte-za-lichni-i-biznes-kredit-tuk-

AMD R7 260X
AMD R7 260X, 2GB, Sapphire iCafe Gaming OC, PCI-E3.0, GDDR5, 128bit, DisplayPort, HDMI, DVI, bulk
http://obiavidnes.com/obiava/104651/amd-r7-260x

Интернет реклама с Агенция за успех "Импулс Медия" !
Impulse Media е агенция занимаваща се отдавна с интернет маркетинг и реклама с големи успехи! Ние сме дългогодишен
Google Partner и можем да ви помогнем с нужната за вас интернет реклама! ImpulseMedia.eu е вашата агенция за успех!
http://obiavidnes.com/obiava/104650/internet-reklama-s-agenciya-za-uspeh-impuls-mediya-

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/104649/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

ЛЕСНА НАДОМНА РАБОТА ЗА ВСЕКИ ОТ УЮТА НА СОБСТВЕНИЯТ ВИ ДОМ ! ЗА
ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
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За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/104648/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

AMD R7 360 OC Pirate Islands
AMD R7 360 OC Pirate Islands, 2GB, Sapphire, PCI-E3.0, GDDR5, 128Bit, DisplayPort, HDMI, DVI
http://obiavidnes.com/obiava/102478/amd-r7-360-oc-pirate-islands

Индивидуално обучение по немски език за всички нива и преводи
Студио за обучение и преводи “Алекс 2015” организира индивидуално обучение
по немски език за всички възрасти и всички нива – A1, A2, B1, B2, C1, C2.
В процеса на обучението се прилагат съвременни аудио-визуални средства, като аудио и видео уроци,
автоматично разпознаване на реч с оценка на произношението и интонацията, което гарантира голяма успеваемост при
правилното възпроизвеждане на немската реч.
Започването на обучението може да се осъществи по всяко време на годината. Интензивността на обучението се
определя от достигнатото ниво на ученика и поставените цели.
Обучението се провежда в удобно за обучаваните време, през всички дни от седмицата, включително в събота и в неделя
и през цялата лятна ваканция.
Възможно е дистанционно обучение по Скайп, както и обучение в дома на обучавания.
Също така предлагаме :
- попълване на документи за кандидатстване за работа в Германия, Австрия и Швейцария и водене на кореспонденция
вкл. провеждането на телефонни разговори с отделите на евентуалния работодател.
- Преводи на материали и кореспонденции от немски на български и от български на немски език
- Симултантни преводи
Информация за контакти и записвания:
Студио за обучение и преводи "Алекс 2015"
Място за провеждане на обучението:
София- Център в района на „ Петте Кьошета“, ул. Шандор Петьофи Nr. 31,
етаж 2 ап. 3.
Александър Стоянов
тел. 0888902550
e-mail: studio2015@abv.bg
Цена: 8 лева за 1 час ( 60 минути).
http://obiavidnes.com/obiava/104647/individualno-obuchenie-po-nemski-ezik-za-vsichki-niva-i-prevodi

Индивидуално обучение по математика 3-12 клас
Студио за обучение “Алекс 2015” организира индивидуално обучение по математика 3-12 клас, съобразено с нуждите
и амбициите на учениците:
- помощ при усвояване на новия материал
- допълване на обучението по математика
- наваксване на пропуснати знания
- поддържане на отличен успех в училище
- подготовка за контролни, класни, Национално Външно Оценяване след 4 и 7 клас,
- уроци за ученици, посещаващи СИП - математика
- матура по математика
- кандидат-студентски изпити по математика
- подготовка за явяване на поправителни изпити и матури по математика
В процеса на обучението се прилагат съвременни аудио-визуални средства, като аудио и видео уроци ,компютърни модели
на равнинни и пространствени фигури и др.
Също така предлагам решение на задачи по предварително изпратено задание, като решението на задачите е
съобразено с преподадения до момента материал. Комуникацията може да се осъществи чрез е-мейл, по Скайп или на
място в кабинета за обучение на посочения по-долу адрес.
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Започването на обучението може да се осъществи по всяко време на годината. Интензивността на обучението се
определя от достигнатото ниво на ученика и поставените цели.
Обучението се провежда в удобно за обучаваните време, през всички дни от седмицата, включително в събота и в неделя
и през цялата лятна ваканция.
Възможно е дистанционно обучение по Скайп, както и обучение в дома на обучавания.
Информация за контакти и записвания:
Студио за обучение "Алекс 2015"
Място за провеждане на обучението:
София- Център в района на „ Петте Кьошета“, ул. Шандор Петьофи Nr. 31, етаж 2 ап. 3.
Александър Стоянов
тел: 0888902550
e-mail: studio2015@abv.bg
Цена: 8 лева за 1 час ( 60 минути).
http://obiavidnes.com/obiava/104646/individualno-obuchenie-po--matematika-3-12-klas

Преводи от немски на български и от български на немски език
Студио за обучение и преводи “Алекс 2015” предлага :
Попълване на документи за кандидатстване за работа в Германия, Австрия и Швейцария и водене на
кореспонденция вкл. провеждането на телефонни разговори с отделите на евентуалния работодател
Изготвяне на автобиографии и подготовка за интервюта, превод на проекто-трудови договори
Преводи на материали, свързани с делови кореспонденции от немски на български и от български на немски езикСпециализирани преводи на техническа документация и литература в областите: електроника,
електротехника, компютърна техника и технологии, машиностроене , измервателна техника
Специализирани преводи на рекламни материали
- Преводи на учебни материали и курсови работи
Симултантни преводи при бизнес срещи и преговори
Комуникацията може да се осъществи чрез е-мейл, по Скайп или на място в кабинета за обучение на посочения по-долу
адрес. Направените преводи се изпращат по куриерска фирма с наложен платеж, ако не е договорено друго. Разходите са
за сметка на получателя. При желание, клиентът получава и електронно копие чрез е-мейл.
Индивидуално обучение по немски език за всички възрасти и всички нива – A1, A2,B1, B2, C1, C2.
В процеса на обучението се прилагат съвременни аудио-визуални средства, като аудио и видео уроци,
автоматично разпознаване на реч с оценка на произношението и интонацията, което гарантира голяма успеваемост при
правилното възпроизвеждане на немската реч.
Започването на обучението може да се осъществи по всяко време на годината. Интензивността на обучението се
определя от достигнатото ниво на ученика и поставените цели.
Обучението се провежда в удобно за обучаваните време, през всички дни от седмицата, включително в събота и в неделя
и през цялата лятна ваканция.
Възможно е дистанционно обучение по Скайп, както и обучение в дома на обучавания.
Информация за контакти и записвания:
Студио за обучение и преводи "Алекс 2015"
Място за провеждане на обучението:
София- Център в района на „ Петте Кьошета“, ул. Шандор Петьофи Nr. 31,
етаж 2 ап. 3.
Александър Стоянов
тел. 0888902550
e-mail: studio2015@abv.bg
Цена: 8 лева за 1 час ( 60 минути)
8 лева за 1 стр. (1800 знака вкл. интервалите)
http://obiavidnes.com/obiava/104645/prevodi-ot-nemski-na-bylgarski-i-ot-bylgarski-na-nemski-ezik

MIPA България - Автобои и Лакове!
Mipa е нов електронен магазин предлагащ най-добрите акрилни - индустриални и декоративни бои на супер цени. Сега и
специални предложения на нови подобрени автобои за да преобразите колата си в нова.
http://obiavidnes.com/obiava/104644/mipa-bylgariya---avtoboi-i-lakove

AMD R7 370 OC Pirate Islands
Страница 31/78

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

16.08.2015

AMD R7 370 OC Pirate Islands, 2GB, Sapphire Dual-X, PCI-E3.0, GDDR5, 256bit, DisplayPort, HDMI, DVI, bulk
http://obiavidnes.com/obiava/102477/amd-r7-370-oc-pirate-islands

AMD R9 380 OC Pirate Islands
AMD R9 380 OC Pirate Islands, 2GB, Sapphire Dual-X, PCI-E3.0, GDDR5, 256bit, DisplayPort, HDMI, DVI
http://obiavidnes.com/obiava/102476/amd-r9-380-oc-pirate-islands

Лаптоп 15.6" (39.62 cm) Acer Aspire E5-572G-37AH
Лаптоп 15.6" (39.62 cm) Acer Aspire E5-572G-37AH, дву-ядрен Haswell Core i3 4000M 2.4 GHz, HD LED Display & GeForce
GT 940M 2GB (HDMI), 4GB, 1TB, USB3.0, Linux, 2.5kg
http://obiavidnes.com/obiava/104643/laptop-156-3962-cm-acer-aspire-e5-572g-37ah

Лаптоп 13.3" (33.78 cm) Asus UX303LB-C4037P
Лаптоп 13.3" (33.78 cm) Asus UX303LB-C4037P, дву-ядрен Broadwell Intel Core i7-5500U 2.4/3.0GHz, сензорен мулти-тъч
IPS FULL HD Display & GeForce 940M 2GB (mDP), 8GB, 256GB SSD, 3x USB3.0, Windows 8.1 Pro, 1.45 kg
http://obiavidnes.com/obiava/104642/laptop-133-3378-cm-asus-ux303lb-c4037p

ЧЕХИЯ ЗАКОННА 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,печатхица,пекарна,пералня,бирена фабрика,шоколадова фабрика,завод за
авточассти,цех за пакетиране на кайма,цех за пластмасови бутилки,цех за млечни продукти,цех за боядисване на
джанти,цех за ламинат,сервиз за гуми,лаковна,склад за хранителни продукти,склад за плодове и зеленчуци,склад за
перилни препарати,склад за компютърна техника,склад за парфюми,склад за балатум и много други позиции
ТД,осигуровки,заплата 700-750 евро.Строители всички специалности и общи работници,заварчици СО2,аргон и други
работни места заплата 800-1200 евро,ТД,осигуровки.За всички работни места седмичен аванс 1000 крони,еквивалент на
40 евро. Чехия е страна с нисък стандарт и развита икономика.Език не е задължителен.Подсигурени квартири.
Гарантирано започване на работа и получаване на възнаграждението. За контакти на тел- 0886090826
http://obiavidnes.com/obiava/104641/chehiya-zakonna-rabota-s-dogovor-i-osigurovki-v-chehiya-chrez-cheshka-agentura-bez-komi

Качествени врати на достъпни цени
Врати Doormann Добрич Ви предлага най-новите модели врати на добри цени. За да се уверите ни посетете на
http://dobrich.doormann.bg / или заповядайте в магазина ни на адрес Добрич: ул. Генерал Гурко, 11 / срещу спирката на
Бакарди / тел: 0895 69 10 93. Очакваме Ви!!!
http://obiavidnes.com/obiava/104640/kachestveni-vrati-na-dostypni-ceni

Лаптоп 15.6" (39.62 cm) Asus N551JX-CN102D
Лаптоп 15.6" (39.62 cm) Asus N551JX-CN102D, дву-ядрен Intel® Core™ i5 4200H 2.8/3.4 GHz, FULL HD IPS Display &
GeForce GTX 950M 2GB (mDP), 4GB, 1TB, 3x USB3.0, Free DOS, 2.7kg
http://obiavidnes.com/obiava/104639/laptop-156-3962-cm-asus-n551jx-cn102d

Лаптоп 15.6" (39.62 cm) Asus ZenBook Pro UX501JW-INSPIRE
Лаптоп 15.6" (39.62 cm) Asus ZenBook Pro UX501JW-INSPIRE, четири-ядрен Intel Core i7-4720HQ 2.6/3.6GHz, сензорен
мулти-тъч IPS 4K QFHD Display & nVidia GeForce GTX 960M 4GB (mDP), 12GB, 1TB HDD & 128GB SSD, 3x USB3.0,
Windows 8.1 Pro, 2.06kg
http://obiavidnes.com/obiava/102470/laptop-156-3962-cm-asus-zenbook-pro-ux501jw-inspire

Мини ултразвукова пералня
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Ако домакинството Ви се състои от 1-2 човека - няма по-икономично решение от ултразвуковия уред за пране и
почистване. С него ще спестите до 99,9% електроенергия, 70% вода, 60% перилен препарат, 100% омекотители.
Качеството на пране е гарантирано - забравете химическото чистене. Дрехите не се мачкат - забравете и гладенето.
Изключително удобно за пране, почистване и обезпаразитяване на маратонки, гуменки, чанти,изделия от изкуствена
кожа и т.н. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти www.TehnoMag.net или на тел. 02/422 422 8, 088 4
38 68 78
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
Промоцията е валидна за м. август 2015г.!
http://obiavidnes.com/obiava/104638/mini-ultrazvukova-peralnya

Електронно устройство за вибрационно пране
Малка, икономична и турбо ефективна пералня – това е устройството за вибрационно пране. С него ще спестите до 80%
електроенергия, вода и перилен препарат. Пестите също място и пари. Можете да го носите навсякъде със себе си.
Качеството на пране е гарантирано - забравете химическото чистене. Дрехите не се мачкат - можете да пропуснете
гладенето. Изключително удобно за пране и на маратонки, гуменки, чанти, изделия от изкуствена кожа и т.н.
Запитвания и поръчки в е-магазина www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994
Плюс подарък Препарат за почисване на петна от текстил!
Промоцията е валидна за м. август 2015г.!
http://obiavidnes.com/obiava/104637/elektronno-ustroystvo-za-vibracionno-prane

Ултразвукова ваничка за скоростно почистване и стерилизация
Ултразвукова ваничка за скоростно почистване и стерилизация – За ултразвуково почистване на метални инструменти,
CD, DVD и BlueRay оптични дискове, почистване и стерилизация на ножчета за бръснене, глави на електрически
самобръсначки, стоматологични инструменти, четки за зъби, бижута (верижки, пръстени, обици, гривни), очила, лупи,
верижки за часовници, водоустойчиви часовници, химикалки, глави на принтери, печати, часовникови механизми, стари
монети, значки, клапи, дюзи, електронни платки и т.н. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина «ТехноМаг» или на
тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/104636/ultrazvukova-vanichka-za-skorostno-pochistvane-i-sterilizaciya

Професионални и персонални дрегери за алкохол
Прецизен южнокорейски уред с 4-разреден LCD-дисплей за измерване на алкохолното съдържание в диапазон от 0 до 4
промила, независимо от цигарен дим, лекарства, дъвка и други подобни субстанции в дъха на човека. Подходящ за редовни
проверки в транпортни, куриерски, охранителни и други подобни дейности, свързани с професионално шофиране и
неупотреба на алкохол. Притежаващ TUV/CE сертификат. Със сменяем високопрецизен полупроводников сензор
(същият, като в полицейските дрегери). В комплекта: алкални батерии АА 1.5V, захранващ адаптор за включване в
автомобила, 55 броя мундщуци, елегантна чантичка за съхранение и дръжка за безопасно пренасяне на комплекта,
инструкция за експлоатация на български език. Цена 192 лв.(с ДДС). Запитвания и поръчки в е-магазина ТехноМаг или на
тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994
Осигурени консумативи.
http://obiavidnes.com/obiava/104635/profesionalni-i-personalni-dregeri-za-alkohol

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/104634/magnitni-yonizirashti-pristavki-za-pestene-na-gorivo
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Уред за сребърна вода – здраве у дома
Създаден по разработка на НАСА - САЩ, уредът е предназначен за подобряване състоянието при повече от 100
труднолечими заболявания, за дезинфекция на вода с неизвестен произход и много други положителни ефекти за
човешкото здраве. Сребърните йони във водата (сребърна вода) са сигурна защита срещу повече от 700 вида вируси и
бактерии, гъбички и паразити, от които страдат една трета от хората на планетата. Предлагаме многофункционален
уред за добиване на сребърна вода, който едновременно с процеса на отделяне на сребърни йони, осигурява магнитна
обработка и структуриране на водата за постигане на максимален биологичен ефект. Напълно дезинфикцирана и полезна
вода за пиене от всякаква чешма можете да си приготвите за по-малко от 1 минута. Малко по-дълго се приготвя
по-концентрирана сребърна вода за ефективно антибактериално и възстановяващо действие при простуда, грип, ангини,
висока температура; гастрити, хранителни отравяния, дезинтерии; кожни болести, изгаряния; дезинфекция и
обработка на плодове и зеленчуци; дезинфекция на вода за къпане на деца, дезинфекция на детски играчки и дрехи и др.
Доверете се на е-магазина за високотехнологич ни продукти www.Tehnomag.net или на тел 02/8298504 , 0884386878,
0896046994, 0876046994.
Плюс подарък Хомеопатична паста за зъби Dr. Silver!
Промоцията е валидна за м. август 2015г.!
http://obiavidnes.com/obiava/104633/ured-za-srebyrna-voda--zdrave-u-doma

Йонизатор с озонатор от ТехноМаг
Последно поколение технология за пречистване и стерилизиране на въздуха в помещението. Без консумативи. Плюс
функция за озониране на вода и дълбоко пречистване на хранителни продукти.Този многофункционален уред, освен за
домашни условия, се препоръчва за ползване и в здравни, и медицински заведения, биохимични лаборатории, аптеки,
детски градини, училища, магазини, хотели, ресторанти и др. За подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net
или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
Купете сега за 198.55 лв. и спестете 5% от нормалната цена!
Промоцията е валидна за м. август 2015 г.!
http://obiavidnes.com/obiava/104632/yonizator-s-ozonator-ot-tehnomag

Еднолицев матрак без пружина
Богат асортимент от матраци, които отговарят на най-доброто качество, ви предлага Борса за матраци Узунов. На
достъпна цена и с гаранция може да откриете матраци Тед, матраци Екон, матраци Нани, матраци Парадайс, топ
матраци и още много други, които винаги са в наличност, а доставките са за цялата страна.
http://obiavidnes.com/obiava/104631/ednolicev-matrak-bez-prujina

SONIC комплект „Винаги красива”
SONIC комплект „Винаги красива” – за ежедневна грижа за зъбите и кожата на лицето, и около очите. С този уред
можете да избегнете бръчки по лицето и да направите кожата си щастлива, сияйна и подмладена. Работи с
иновационна звукочестотна технология, разработена първоначално за електрическите четки за зъби. Устройството е
много лесно за употреба (един бутон за включване и изключване), с мини размери (за да е винаги с Вас) и на достъпна цена.
Зарадвайте жената, която със сигурност го заслужава! Цена: 35 лв. с ДДС. За подробности и поръчки посетете
интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/4224228, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
Промоцията е валидна за м. август 2015г.!
http://obiavidnes.com/obiava/104630/sonic-komplekt-vinagi-krasiva

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

Страница 34/78

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

16.08.2015

Плюс подарък Почистващ препарат за полирани повърхности!
Промоцията е валидна за м. август 2015г.!
http://obiavidnes.com/obiava/104629/destilator-za-voda-ot-tehnomag

Робот – дъска биде
Може да се монтира на всяка тоалетна чиния (или моноблок) със стандартна форма и размери. Изпълнява 15 функции
(подгрява седалката и водата, подмива и ви подсушава с топъл въздух, обезмирисява тоалетната и т.н.). С две отделни
самоизмиващи подвижни прибиращи се дюзи. С антибактериален воден филтър. Осигурява висока лична хигиена, здраве и
комфорт за цялото семейство. Пести време и тоалетна хартия, предпазва от редица заболявания. Незаменим помощник
при гледане на възрастни или хора с увреждания. Южнокорейско качество. За подробности и поръчки заповядайте
онлайн или на място в магазин ТехноМаг, или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
Плюс 5% отстъпка от нормалната цена!
Промоцията е валидна за м. август 2015г. !
http://obiavidnes.com/obiava/104628/robot--dyska-bide

Звукова четка за зъби с 3 режима на работа и УВ стерилизатор
Звукова четка за зъби с 3 режима на работа и УВ стерилизатор - за идеално почистване и/или избелване на зъбите и
здравословен масаж на венците. Работи с презареждаема литиева батерия. С ултравиолетова камера за стерилизация с
цел предпазване от вируси и зарази. Звукочестотна вибрация до 33000 удара в минута. 4 резервни глави (за 4-членно
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/104627/zvukova-chetka-za-zybi-s-3-rejima-na-rabota-i-uv-sterilizator

Душ-слушалка с турмалин от ТехноМаг
Йонизираща душ-слушалка с филтър от германий и турмалин – за домашна спа-терапия с йонизирана по естествен път
(под действието на природни минерали) вода и 8 режима воден масаж. За преодоляване на стреса и умората на тялото и
възстановяване на енергийния баланс, за хидратирана гладка кожа и свежа коса, за стимулиране на кръвообръщението и
подобряване на съня, за пречистване на водата от хлор, токсини и бактерии, за предпазване от кожни заболявания. Само
срещу 33 лв. с ДДС. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти „ТехноМаг” или на тел. 02/8298504,
02/422 422 8, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/104626/dush-slushalka-s-turmalin-ot-tehnomag

Електронна система срещу варовикова вода AV-3
Електронна система срещу варовикова вода AV-3 – Изберете българското! Доказано ефективна и суперикономична
електронна система за омекотяване на варовикова вода и премахване налепите във водната инсталация. Ел.консумация
1,5W. Подходяща за едно домакинство, монтира се след водомера в жилището. Спира отлагането на варовик,
прогресивно премахва отложения варовик по тръбите, батериите, ел. уредите и др. Намалява сметката за
електричество, удължава живота на бойлера, пералнята, миялната, кафе машината и т.н. Гаранция 5 години! За повече
подробности и поръчки заповядайте в е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел. 02/4224228, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/104625/elektronna-sistema-sreshtu-varovikova-voda-av-3

Иновации за пестене на вода – ТехноМаг
Стопер с бутон и воден икономайзер EcoTap HP-2065 – пести 48% вода – подходящ за всяка кухня или ресторант. Лесно
ще го монтирате за секунди без да търсите водопроводчик. Ще намалите сметката за вода наполовина. Пускането и
спирането на водата става с едно докосване на бутона, което е изключително удобство и пестене на време, защото се
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избягва постоянното въртене на смесителните кранове. Стопер EcoTap е с модерен и елегантен дизайн, изработен от
висококачествен месинг с хромирано покритие, с универсална външна резба, съгласно БДС. В комплекта е включен и
преходник с вътрешна резба (за по-старите модели батерии). Устройството е патентовано в САЩ, Канада, Австралия,
Швейцария. За повече подробности и поръчки заповядайте в е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел. 02/4224228,
0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/104624/inovacii-za-pestene-na-voda--tehnomag

Лаптоп 13.3" (33.78 cm) Toshiba Portege Z30-B-10V
Лаптоп 13.3" (33.78 cm) Toshiba Portege Z30-B-10V, дву-ядрен Broadwell Intel Core i7-5500U 2.4/3.0GHz, FULL HD LED
Display (HDMI), 16GB, 512GB SSD, 3x USB3.0, Windows 7/8.1 Pro, 1.20kg
http://obiavidnes.com/obiava/102465/laptop-133-3378-cm-toshiba-portege-z30-b-10v

Лаптоп 13.3" (33.78 cm) Toshiba Portege Z30-B-118
Лаптоп 13.3" (33.78 cm) Toshiba Portege Z30-B-118, дву-ядрен Broadwell Intel Core i5-5200U 2.2/2.7GHz, FULL HD LED
Display (HDMI), 8GB, 512GB SSD, 3x USB3.0, Windows 7/8.1 Pro, 1.20kg
http://obiavidnes.com/obiava/102457/laptop-133-3378-cm-toshiba-portege-z30-b-118

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/104623/30-50-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/104622/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

Лаптоп 13.3" (33.78 cm) Toshiba Portege Z30-B-121
Лаптоп 13.3" (33.78 cm) Toshiba Portege Z30-B-121, LTE (4G), дву-ядрен Broadwell Intel Core i7-5500U 2.4/3.0GHz, FULL HD
LED Display (HDMI), 16GB, 512GB SSD, 3x USB3.0, Windows 7/8.1 Pro, 1.20kg
http://obiavidnes.com/obiava/102452/laptop-133-3378-cm-toshiba-portege-z30-b-121

Мрежа против насекоми с магнити за врати, с размери 100/200см.
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Мрежа против насекоми с магнити
за врати, с размери 100/200см.
Нов продукт на българският пазар, нашите мрежи са удобен и евтин начин да се предпазите от досадните насекоми през
лятото.
Благодарение на 18-те магнитни закопчалки, разположени на стратегически места, всички могат да влизат и излизат
свободно.
Магнитната лента се самозатваря след Вас, защитавайки дома Ви от насекоми. Мрежата е за дървени, пластмасови и
алуминиеви дограми.
4На дървени дограми се прикрепя с кабарчета, на пластмасови и алуминиеви дограми се закрепя с двустранно залепваща
лента(скоч).
Комплектът включва:
- Мрежа с размер 100 х 200 см
- Магнитна лента
- Кабарчета
-двустранно залепващи лепенки
-Цвят черен
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/104621/mreja-protiv-nasekomi-s-magniti-za-vrati-s-razmeri-100200sm

Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Magic Ex Hose маркуч екс хос
Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Сгънат 8 метра - разгънат 23 метра
Подарък пистолет с 5 режима на пръскане
без да се усуква, сгъва и заплита
разгъвате и сгъвате за секунди
устойчив на износване
миете двора и колата
поливате-градината, тревата и цветята
Лесно се плъзга през градината, по стълбите, без да се пречупва или усуква!
Маркучът е изработен от висококачествен материал, който го прави здрав и в същото време много гъвкав.
Дебелите стени осигуряват надеждност и дълъг живот на материала.
Градински "магически" маркуч - характеристика:
Размери: 8м./22.5м.
Тегло: 1 кг.
Произход: Китай
Интернет магазини
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www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/104620/magicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-pyti

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

Масажните легла "MagicPRO 2" се предлагат в следните цветове: кремав, бежов, черен, червен, кафяв, розов,червен и
лилав.
Професионална преносима кушетка за масаж "MagicPRO 2" - здрава, лесна за употреба, изключително комфортна и
удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас!
Кушетката е подходяща както за всички видове масажни и козметични процедури,
така и за иглотерапевтични и татуировъчни сеанси.
Красивата дървена рамка на козметичната кушетка, изработена от твърдата дървесина на германски европейски бук,
осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и предотвратява
възможността
от появата на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MagicPRO :
O Дъжина: 190 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 19 см
O Тегло: 15 кг
Преносимата масажна кушетката " MagicPRO 2" се състои от 2 секции. Дървеният материал, използван за направата
на сгъваемото козметично легло е германски европейски бук.
Масажната кушетка е тапицирана с винил -водоустойчив и устойчив на масажно олио материал на основата на
полимери.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/104619/masajna-kushetka-magicpro-2

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!

Страница 38/78

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

16.08.2015

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/104618/ventilator--s-vodna-mygla

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

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

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

Страница 39/78

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

16.08.2015

За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/104617/limfopresa---aparat-za-presoterapiya

Лаптоп 13.3" (33.78 cm) Toshiba Portege Z30-B-12F
Лаптоп 13.3" (33.78 cm) Toshiba Portege Z30-B-12F, LTE (4G), дву-ядрен Broadwell Intel Core i5-5200U 2.2/2.7GHz, FULL
HD LED Display (HDMI), 8GB, 256GB SSD, 3x USB3.0, Windows 7/8.1 Pro, 1.20kg
http://obiavidnes.com/obiava/102417/laptop-133-3378-cm-toshiba-portege-z30-b-12f

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/104616/30-50-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/104615/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

Лаптоп 13.3" (33.78 cm) Toshiba Portege Z30t-B-104
Лаптоп 13.3" (33.78 cm) Toshiba Portege Z30t-B-104, дву-ядрен Broadwell Intel Core i7-5500U 2.4/3.0GHz, сензорен
мулти-тъч FULL HD LED Display (HDMI), 16GB, 512GB SSD, 3x USB3.0, Windows 8.1 Pro, 1.36kg
http://obiavidnes.com/obiava/102408/laptop-133-3378-cm-toshiba-portege-z30t-b-104

Лаптоп 15.6" (39.62 cm) Toshiba Satellite Pro R50-B-14P
Лаптоп 15.6" (39.62 cm) Toshiba Satellite Pro R50-B-14P, дву-ядрен Broadwell Intel Core i5-5200U 2.2/2.7GHz, HD LED
Display (HDMI), 4GB, 500GB 7200rpm, 2x USB3.0, Windows 7/8.1 Pro, 2.3kg
http://obiavidnes.com/obiava/102405/laptop-156-3962-cm-toshiba-satellite-pro-r50-b-14p

Лаптоп 15.6" (39.62 cm) Toshiba Satellite Pro R50-B-15N
Лаптоп 15.6" (39.62 cm) Toshiba Satellite Pro R50-B-15N, дву-ядрен Broadwell Intel Core i5-5200U 2.2/2.7GHz, HD LED
Display (HDMI), 4GB, 500GB 7200rpm, 2x USB3.0, Free DOS, 2.3kg
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http://obiavidnes.com/obiava/102402/laptop-156-3962-cm-toshiba-satellite-pro-r50-b-15n

Лаптоп 15.6" (39.62 cm) Toshiba Satellite Pro R50-B-17V
Лаптоп 15.6" (39.62 cm) Toshiba Satellite Pro R50-B-17V, дву-ядрен Broadwell Intel Core i5-5200U 2.2/2.7GHz, HD LED
Display (HDMI), 4GB, 1TB HDD, 2x USB3.0, Free DOS, 2.3kg
http://obiavidnes.com/obiava/102384/laptop-156-3962-cm-toshiba-satellite-pro-r50-b-17v

Лаптоп 15.6" (39.62 cm) Toshiba Satellite Pro R50-B-17W
Лаптоп 15.6" (39.62 cm) Toshiba Satellite Pro R50-B-17W, дву-ядрен Intel® Core™ i3 4005U 1.7 GHz, HD LED Display
(HDMI), 4GB, 1TB HDD, 2x USB3.0, Free DOS, 2.3kg
http://obiavidnes.com/obiava/102380/laptop-156-3962-cm-toshiba-satellite-pro-r50-b-17w

Протектор CaseMate Barely There за Samsung Galaxy S5 SM-G900
Протектор CaseMate Barely There за Samsung Galaxy S5 SM-G900, хромиран
http://obiavidnes.com/obiava/104614/protektor-casemate-barely-there-za-samsung-galaxy-s5-sm-g900

Протектор CaseMate Barely There за iPhone 5C
Протектор CaseMate Barely There за iPhone 5C, бял
http://obiavidnes.com/obiava/102373/protektor-casemate-barely-there-za-iphone-5c

Протектор CaseMate Wood Case Black Ash за iPhone 5/5S
Протектор CaseMate Wood Case Black Ash за iPhone 5/5S, черен
http://obiavidnes.com/obiava/102372/protektor-casemate-wood-case-black-ash-za-iphone-55s

AMD A6-6420K дву-ядрен (4.0GHz
AMD A6-6420K дву-ядрен (4.0GHz, 1MB, AMD HD 8470D GPU, 65W, FM2), BOX, Black Edition
http://obiavidnes.com/obiava/104613/amd-a6-6420k-dvu-yadren-40ghz

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/104612/30-50-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
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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.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/104611/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

1TB WD MyPassport Ultra (червен)
1TB WD MyPassport Ultra (червен), външен, 2.5" (6.35 cm), USB3.0
http://obiavidnes.com/obiava/104610/1tb-wd-mypassport-ultra-cherven

2TB WD MyPassport Ultra (бял)
2TB WD MyPassport Ultra (бял), външен 2.5" (6.35 cm), USB3.0
http://obiavidnes.com/obiava/104609/2tb-wd-mypassport-ultra-byal

2TB WD MyPassport Ultra (черен)
2TB WD MyPassport Ultra (черен), външен 2.5" (6.35 cm), USB3.0
http://obiavidnes.com/obiava/104608/2tb-wd-mypassport-ultra-cheren

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
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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/104607/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi---et-ood-eood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvo

Юридическо Съдействие за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми : ЕТ, ООД, ЕООД, 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 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
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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/104606/yuridichesko-sydeystvie-za-izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi--et-ood-eood-ad-

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
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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/104605/pokupko---prodajba-na-firmi---et-ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdav

DeepCool KENDOMEN RD
DeepCool KENDOMEN RD, ATX/MicroATX/MINI-ITX, USB3.0, 2? USB2.0, Audio(HD), Mic, черна, без захранване
http://obiavidnes.com/obiava/104604/deepcool-kendomen-rd

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/104603/inkubatori-izberi-bylgarskoto

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/104602/destilatori-za-voda

Лято в подножието на връх Рожен!
Лятна почивка на Рожен, село Соколовци.
http://obiavidnes.com/obiava/104601/lyato-v-podnojieto-na-vryh-rojen
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DeepCool KENDOMEN TI
DeepCool KENDOMEN TI, ATX/MicroATX/MINI-ITX, USB3.0, 2? USB2.0, Audio(HD), Mic, черна, без захранване
http://obiavidnes.com/obiava/104600/deepcool-kendomen-ti

SONIC комплект „Винаги красива”
SONIC комплект „Винаги красива” – за ежедневна грижа за зъбите и кожата на лицето, и около очите. С този уред
можете да избегнете бръчки по лицето и да направите кожата си щастлива, сияйна и подмладена. Работи с
иновационна звукочестотна технология, разработена първоначално за електрическите четки за зъби. Устройството е
много лесно за употреба (един бутон за включване и изключване), с мини размери (за да е винаги с Вас) и на достъпна цена.
Зарадвайте жената, която със сигурност го заслужава! Цена: 35 лв. с ДДС. За подробности и поръчки посетете
интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/4224228, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
Промоцията е валидна за м. август 2015г.!
http://obiavidnes.com/obiava/104599/sonic-komplekt-vinagi-krasiva

Плазмен въздухочистител, комбиниран с озонатор за вода
Последно поколение технология за пречистване и стерилизиране на въздуха в помещението. Без консумативи. Плюс
функция за озониране на вода и дълбоко пречистване на хранителни продукти.Този многофункционален уред, освен за
домашни условия, се препоръчва за ползване и в здравни, и медицински заведения, биохимични лаборатории, аптеки,
детски градини, училища, магазини, хотели, ресторанти и др. За подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net
или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
Купете сега за 198.55 лв. и спестете 5% от нормалната цена!
Промоцията е валидна за м. август 2015 г.!
http://obiavidnes.com/obiava/104598/plazmen-vyzduhochistitel-kombiniran-s-ozonator-za-voda

Уред за сребърна вода – здраве у дома
Създаден по разработка на НАСА - САЩ, уредът е предназначен за подобряване състоянието при повече от 100
труднолечими заболявания, за дезинфекция на вода с неизвестен произход и много други положителни ефекти за
човешкото здраве. Сребърните йони във водата (сребърна вода) са сигурна защита срещу повече от 700 вида вируси и
бактерии, гъбички и паразити, от които страдат една трета от хората на планетата. Предлагаме многофункционален
уред за добиване на сребърна вода, който едновременно с процеса на отделяне на сребърни йони, осигурява магнитна
обработка и структуриране на водата за постигане на максимален биологичен ефект. Напълно дезинфикцирана и полезна
вода за пиене от всякаква чешма можете да си приготвите за по-малко от 1 минута. Малко по-дълго се приготвя
по-концентрирана сребърна вода за ефективно антибактериално и възстановяващо действие при простуда, грип, ангини,
висока температура; гастрити, хранителни отравяния, дезинтерии; кожни болести, изгаряния; дезинфекция и
обработка на плодове и зеленчуци; дезинфекция на вода за къпане на деца, дезинфекция на детски играчки и дрехи и др.
Доверете се на е-магазина за високотехнологич ни продукти www.Tehnomag.net или на тел 02/8298504 , 0884386878,
0896046994, 0876046994.
Плюс подарък Хомеопатична паста за зъби Dr. Silver!
Промоцията е валидна за м. август 2015г.!
http://obiavidnes.com/obiava/104597/ured-za-srebyrna-voda--zdrave-u-doma

AMD Nitro R7 370 OC Pirate Islands
AMD Nitro R7 370 OC Pirate Islands, 4GB, Sapphire Dual-X Lite, PCI-E3.0, GDDR5, 256bit, DisplayPort, HDMI, DVI
http://obiavidnes.com/obiava/104596/amd-nitro-r7-370-oc-pirate-islands

uchenicheski ranici
Представяме ви ученическите раници ГАБОЛ. За тях е характерно, че са изработени от изключително висококачествени
материал и са подходящи специално за ученици и подрастващи. На нашата онлайн страница ви очакват много модели и
специални предложения.
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AMD R7 360 OC Pirate Islands
AMD R7 360 OC Pirate Islands, 2GB, Sapphire Lite, PCI-E3.0, GDDR5, 128Bit, DisplayPort, HDMI, DVI
http://obiavidnes.com/obiava/104594/amd-r7-360-oc-pirate-islands

светеща боя за бетон
Може ли да си представим, че скучните с нищо незабележителни бетонни повърхности могат да заживеят нов живот,
щом настъпи нощта? Светещи в тъмното пътечки, прекрасно изпъкващи в тъмното светещи фуги между камeнни
настилки, светещи стени на къщи, изглеждащи като невероятен декор - това не е илюстрация към научно-фантастичен
роман, а е истинска реалност. Светещата боя за бетон, специално предназначена за бетонни повърхности от всякакъв
вид е способна да прави чудеса. Светещата боя за бетон има ефект на светене в тъмното 6-8 часа. Устойчива е към
механични натоварвания и атмосферни влияния, към химични вещества, мазнини, масла и миещи средства. Разход 8-10
кв.м./л.
http://obiavidnes.com/obiava/104593/sveteshta-boya-za-beton

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/104592/magniti---podobrete-rabotata-na-dvigatelya

Уред против къртици
Електронни уреди за борба с подземни гризачи – къртица, сляпо куче, лалугер. Ултразвукови и вибрационни. Гарантирано
действие. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти www.TehnoMag.net или на тел. тел.02/8298504,
0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/104591/ured-protiv-kyrtici

Дрегери от ТехноМаг
Прецизен южнокорейски уред с 4-разреден LCD-дисплей за измерване на алкохолното съдържание в диапазон от 0 до 4
промила, независимо от цигарен дим, лекарства, дъвка и други подобни субстанции в дъха на човека. Подходящ за редовни
проверки в транпортни, куриерски, охранителни и други подобни дейности, свързани с професионално шофиране и
неупотреба на алкохол. Притежаващ TUV/CE сертификат. Със сменяем високопрецизен полупроводников сензор
(същият, като в полицейските дрегери). В комплекта: алкални батерии АА 1.5V, захранващ адаптор за включване в
автомобила, 55 броя мундщуци, елегантна чантичка за съхранение и дръжка за безопасно пренасяне на комплекта,
инструкция за експлоатация на български език. Цена 192 лв.(с ДДС). Запитвания и поръчки в е-магазина ТехноМаг или на
тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994
Осигурени консумативи.
http://obiavidnes.com/obiava/104590/dregeri-ot-tehnomag

Ултразвукова ваничка за скоростно почистване и стерилизация
За ултразвуково почистване на метални инструменти, CD, DVD и BlueRay оптични дискове, почистване и стерилизация
на ножчета за бръснене, глави на електрически самобръсначки, стоматологични инструменти, четки за зъби, бижута
(верижки, пръстени, обици, гривни), очила, лупи, верижки за часовници, водоустойчиви часовници, химикалки, глави на
принтери, печати, часовникови механизми, стари монети, значки, клапи, дюзи, електронни платки и т.н. Вижте
подробности и поръчайте в е-магазина «ТехноМаг» или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/104589/ultrazvukova-vanichka-za-skorostno-pochistvane-i-sterilizaciya
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Електронно устройство за вибрационно пране
Малка, икономична и турбо ефективна пералня – това е устройството за вибрационно пране. С него ще спестите до 80%
електроенергия, вода и перилен препарат. Пестите също място и пари. Можете да го носите навсякъде със себе си.
Качеството на пране е гарантирано - забравете химическото чистене. Дрехите не се мачкат - можете да пропуснете
гладенето. Изключително удобно за пране и на маратонки, гуменки, чанти, изделия от изкуствена кожа и т.н.
Запитвания и поръчки в е-магазина www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994
Плюс подарък Препарат за почисване на петна от текстил!
Промоцията е валидна за м. август 2015г.!
http://obiavidnes.com/obiava/104588/elektronno-ustroystvo-za-vibracionno-prane

Ултразвукови перални от ТехноМаг
Ако домакинството Ви се състои от 1-2 човека - няма по-икономично решение от ултразвуковия уред за пране и
почистване. С него ще спестите до 99,9% електроенергия, 70% вода, 60% перилен препарат, 100% омекотители.
Качеството на пране е гарантирано - забравете химическото чистене. Дрехите не се мачкат - забравете и гладенето.
Изключително удобно за пране, почистване и обезпаразитяване на маратонки, гуменки, чанти,изделия от изкуствена
кожа и т.н. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти www.TehnoMag.net или на тел. 02/422 422 8, 088 4
38 68 78
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
Промоцията е валидна за м. август 2015г.!
http://obiavidnes.com/obiava/104587/ultrazvukovi-peralni-ot-tehnomag

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/104586/30-50-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/104585/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

ЧЕХИЯ - РАБОТНИЦИ В ЦЕХ ЗА САНДВИЧИ И ТОРТИ
Цех за торти и сандвичи набира мъже и жени до 55 год.
ИЗИСКВА СЕ:
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- Изработка на торти и сандвичи;
- Подготовка на продуктите;
- Спазване висока хигиена;
- Наблюдение входен-изходен поток на продукцията;
- Не се изисква език;
- Работа в екип, отговорност, дисциплинираност.
ПРЕДЛАГА СЕ:
- Осигурени над 250 часа работа на месец на сменен режим;
- Официално споразумение за легална работа и регистрация в полицията;
- Осигурена безплатна квартира;
- Социални и здравни осигуровки, след пробния период - един месец;
- 24 000 чешки крони (900 EURO) на месец;
- Месечно заплащане 10-то число;
- Всяка седмица аванс от 50 евро;
- Безплатен превоз до работния обект.
За повече информация може да се обадите от 9:00 до 18:00 на телефон : 0877 25 41 39 , 0893 27 21 83
http://obiavidnes.com/obiava/104584/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/104583/chehiya---rabota-v-z-d-shkoda

ЧЕХИЯ - СКЛАДОВИ РАБОТНИЦИ И ЕЛЕКТРОКАРИСТИ БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ
Складови работници и електрокаристи за Чехия без посредници в България :
- заплата 800 – 1100 евро .
- трудов договор .
- осигуровки по чешкото законодателство .
- аванс от 50 евро до заплата .
- осигурена квартира .
- не е задължително владеенето на език .
- готовност за заминаване – всеки ден .
Телефон за връзка : 00420 777 073 926 , 0877 25 41 39 , 0893 27 21 83
Skype : work.cz1
http://obiavidnes.com/obiava/104582/chehiya---skladovi-rabotnici-i-elektrokaristi-bez-posrednici
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ЧЕХИЯ - СТРОИТЕЛИ И ЗАВАРЧИЦИ БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ
Строители и заварчици за Чехия без посредници в България :
- Зидари - 5 евро/час
- Фаянс , теракот - 6 евро/час
- Топлоизолация - 10 евро на квадрат
- ВиК - 5 евро/час
- Гипсокартон - 6 евро/час
- Шпакловка - 6 евро/час
- Арматура - 4.5 евро/час
- Ел.техници - 5 евро/час
Заварчици:
- Електродъгово - 5 евро/час
- СО2 - от 5 - 7 евро/час
- Аргон - от 6 до 8 евро/час
Трудов договор, осигуровки, аванси до заплата, осигурена квартира. Не се изисква език . Заминаване всеки ден .
Телефон за връзка : 0893 27 21 83 , 0877 25 41 39 , 00420 777 073 926
Skype : work.cz1
http://obiavidnes.com/obiava/104581/chehiya---stroiteli-i-zavarchici-bez-posrednici

ЧЕХИЯ - НАБИРА РАБОТНИЦИ БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ
Работници за Чехия без посредници в България - мъже , жени , семейства до 55 години :
- Складови работници : пакетиране и сортиране на хранителни и нехранителни продукти .
- Заводи за производство на пластмасови изделия , за перилни и почистващи препарати .
- Селско стопанство и животновъдство .
- Пивоварни заводи : "Козел" , " Гамбринус ", " Старопрамен " , " Крушовице”.
- Цехове за сандвичи и салати , фабрики за парфюми и бисквити , цех за кисело мляко , завод за шоколад .
- Складове на Кауфланд, Билла, Теско, Глобус, Алберт , Лидл .
- Птицекланица , фабрика за пастет .
- Строителство широкоспектърен профил .
- Общи работници в строителството .
- Заварчици на СО2 , аргон , електрод .
- Шлосери .
- Ел. техници .
- Електрокаристи .
Заплата от 700 – 1400 евро , в зависимост от позицията. Трудов договор , социални и здравни осигуровки по чешкото
законодателство поети от работодателя, които се признават и в България. Седмичен аванс от 40 - 60 евро, заплатата
е на следващия месец от 10 - 20 число за предходния . Не се изисква опит и владеенето на език . Осигурена квартира ,
към някои от позициите е безплатна. Работата не е сезонна , а постоянна . Готовност за заминаване – всеки ден .
Телефон за връзка : 0893 27 21 83 , 0877 25 41 39 , 00420 777 073 926
Skype : work.cz1
http://obiavidnes.com/obiava/104580/chehiya---nabira-rabotnici-bez-posrednici

Продажба на фирми КУПУВАМЕ БИЗНЕС
БИЗНЕС КОНСУЛТ-Сделки с търговски предприятия; Купуваме-АД ЕАД ООД ЕООД-Вписване на промени в
обстоятелствата на дружеството, продажба и изкупуване на дялове и акции.
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!
Продажба на Фирма ЕООД ООД.
Чл. 129. (1) Дружественият дял може да се прехвърля и наследява. Прехвърлянето на
дружествения дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица - при спазване на изискванията за
приемане на нов съдружник.
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(2) Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския
регистър.
Чл. 130. Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски
срещу дела в капитала.
Осигуряваме нов собственик на Вашата фирма със задължения,ново седалище и адрес за кореспонденция.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от отговорност след сделката.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
С предварително уговорена среща на Телефони: 0892918797
http://obiavidnes.com/obiava/104579/prodajba-na-firmi--kupuvame-biznes

Продавам/купувам бизнес
БИЗНЕС КОНСУЛТ-Сделки с търговски предприятия; Купуваме-АД ЕАД ООД ЕООД-Вписване на промени в
обстоятелствата на дружеството, продажба и изкупуване на дялове и акции.
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!
Продажба на Фирма ЕООД ООД.
Чл. 129. (1) Дружественият дял може да се прехвърля и наследява. Прехвърлянето на
дружествения дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица - при спазване на изискванията за
приемане на нов съдружник.
(2) Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския
регистър.
Чл. 130. Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски
срещу дела в капитала.
Осигуряваме нов собственик на Вашата фирма със задължения,ново седалище и адрес за кореспонденция.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от отговорност след сделката.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
С предварително уговорена среща на Телефони: 0892918797
http://obiavidnes.com/obiava/104578/prodavamkupuvam-biznes

AMD R7 370 OC Pirate Islands
AMD R7 370 OC Pirate Islands, 2GB, Sapphire Dual-X Lite, PCI-E3.0, GDDR5, 256bit, DisplayPort, HDMI, DVI
http://obiavidnes.com/obiava/104577/amd-r7-370-oc-pirate-islands

Интериорни и входни врати за Вашият дом!
ИНТЕРИОРНА ВРАТА ЗА ВСЕКИ ДОМ!
Интериорни и входни врати за Вашият дом!
Врати АВС Ви предлага най-добрите цени на входни и интериорни врати. Само тук ще намерите богато разнообразие
от цветове и модели. Заповядайте в шоурума ни в гр. Варна на адрес, бул. 8-ми Приморски Полк, полигона над плувния
басейн по посока ж.к. Виница. Разгледайте и другите ни предложения тук http://www.vrati-abc.com/.
Тел: 052 493 684
Моб: 0899691035

Страница 51/78

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

16.08.2015

mail: office@vrati-abc.com
web: www.VRATI-ABC.com
http://obiavidnes.com/obiava/104576/interiorni-i-vhodni-vrati-za-vashiyat-dom

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА БЕЗ КОМИСИОН И ПОСРЕДНИЦИ В
БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства БЕЗ КОМИСИОН И ПОСРЕДНИЦИ в България.Складове за
сортиране на плодове и зеленчуци,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за
месо,цехове за хляб,за сандвичи и салати,за сладолед,за компактдискове,за ламинат,за производство на гуми,за
боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за металургичен цех,завод за
авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика за шоколад,бирена фабрика,селско стопанство,строителство-всички
професии,заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с договор,осигурено спане,аванси.Заплата до
1200 евро.(бел.) Чехия е държава със стабилна и развита промишленост.Безработицата не надвишава средните
стойности за европейските икономики.България и Чехия имат хармонизирано трудово законодателство.Чешкият език е
славянски,което благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Всичко това прави трудовия й пазар
привлекателен за българите търсещи работа в чужбина.Заминаване веднага.Гарантираме посрещане и помощ при
пристигането и настаняването ви на работа.За информация и записване само на посочения телефон:00420770633794
http://obiavidnes.com/obiava/104570/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-i-posrednici-v-bylgariya

ЧЕХИЯ-НАЙ ДОБРИТЕ ОФЕРТИ ЗА РАБОТА (БЕЗ КОМИСИОН И ПОСРЕДНИЦИ В
БЪЛГАРИЯ)
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства БЕЗ КОМИСИОН И ПОСРЕДНИЦИ в България.Складове за
сортиране на плодове и зеленчуци,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за
месо,цехове за хляб,за сандвичи и салати,за сладолед,за компактдискове,за ламинат,за производство на гуми,за
боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за металургичен цех,завод за
авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика за шоколад,бирена фабрика,селско стопанство,строителство-всички
професии,заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с договор,осигурено спане,аванси.Заплата до
1200 евро.(бел.) Чехия е държава със стабилна и развита промишленост.Безработицата не надвишава средните
стойности за европейските икономики.България и Чехия имат хармонизирано трудово законодателство.Чешкият език е
славянски,което благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Всичко това прави трудовия й пазар
привлекателен за българите търсещи работа в чужбина.Заминаване веднага.Гарантираме посрещане и помощ при
пристигането и настаняването ви на работа.За информация и записване само на посочения телефон:00420770633794
http://obiavidnes.com/obiava/104575/chehiya-nay-dobrite-oferti-za-rabota-bez-komision-i-posrednici-v-bylgariya

ЧЕХИЯ-СИГУРНА РАБОТА ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА БЕЗ КОМИСИОН И
ПОСРЕДНИЦИ В БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства БЕЗ КОМИСИОН И ПОСРЕДНИЦИ в България.Складове за
сортиране на плодове и зеленчуци,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за
месо,цехове за хляб,за сандвичи и салати,за сладолед,за компактдискове,за ламинат,за производство на гуми,за
боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за металургичен цех,завод за
авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика за шоколад,бирена фабрика,селско стопанство,строителство-всички
професии,заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с договор,осигурено спане,аванси.Заплата до
1200 евро.(бел.) Чехия е държава със стабилна и развита промишленост.Безработицата не надвишава средните
стойности за европейските икономики.България и Чехия имат хармонизирано трудово законодателство.Чешкият език е
славянски,което благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Всичко това прави трудовия й пазар
привлекателен за българите търсещи работа в чужбина.Заминаване веднага.Гарантираме посрещане и помощ при
пристигането и настаняването ви на работа.За информация и записване само на посочения телефон:00420770633794
http://obiavidnes.com/obiava/104574/chehiya-sigurna-rabota-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-i-posrednici-v-bylgar

ЧЕХИЯ-ГАРАНТИРАНА РАБОТА ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА БЕЗ КОМИСИОН И
ПОСРЕДНИЦИ В БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства БЕЗ КОМИСИОН И ПОСРЕДНИЦИ в България.Складове за
сортиране на плодове и зеленчуци,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за
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месо,цехове за хляб,за сандвичи и салати,за сладолед,за компактдискове,за ламинат,за производство на гуми,за
боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за металургичен цех,завод за
авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика за шоколад,бирена фабрика,селско стопанство,строителство-всички
професии,заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с договор,осигурено спане,аванси.Заплата до
1200 евро.(бел.) Чехия е държава със стабилна и развита промишленост.Безработицата не надвишава средните
стойности за европейските икономики.България и Чехия имат хармонизирано трудово законодателство.Чешкият език е
славянски,което благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Всичко това прави трудовия й пазар
привлекателен за българите търсещи работа в чужбина.Заминаване веднага.Гарантираме посрещане и помощ при
пристигането и настаняването ви на работа.За информация и записване само на посочения телефон:00420770633794
http://obiavidnes.com/obiava/104573/chehiya-garantirana--rabota-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-i-posrednici-v-b

Специални летни цени на входни и интериорни врати!
Заедно можем да направим дома Ви по - уютен! Предлагаме свежи идеи и изгодни предложения! Очакваме Ви!
За контакти:
Варна, ул. Беласица 20
Тел.: 052/69 1000
Офис: 0899/691014
0899/691026
Варна, бул. Цар Освободител 189
Тел : 052/992 555
Офис: 0899/69 1001
e-mail: vrativarna@gmail.com
www.vrati-varna.com
facebook.com/vrativarna
http://obiavidnes.com/obiava/104572/specialni-letni-ceni-na-vhodni-i-interiorni-vrati

ЧЕХИЯ-ГОЛЯМ ИЗБОР ЗА РАБОТА (БЕЗ КОМИСИОН И ПОСРЕДНИЦИ В БЪЛГАРИЯ)
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства БЕЗ КОМИСИОН И ПОСРЕДНИЦИ в България.Складове за
сортиране на плодове и зеленчуци,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за
месо,цехове за хляб,за сандвичи и салати,за сладолед,за компактдискове,за ламинат,за производство на гуми,за
боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за металургичен цех,завод за
авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика за шоколад,бирена фабрика,селско стопанство,строителство-всички
професии,заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с договор,осигурено спане,аванси.Заплата до
1200 евро.(бел.) Чехия е държава със стабилна и развита промишленост.Безработицата не надвишава средните
стойности за европейските икономики.България и Чехия имат хармонизирано трудово законодателство.Чешкият език е
славянски,което благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Всичко това прави трудовия й пазар
привлекателен за българите търсещи работа в чужбина.Заминаване веднага.Гарантираме посрещане и помощ при
пристигането и настаняването ви на работа.За информация и записване само на посочения телефон:00420770633794
http://obiavidnes.com/obiava/104571/chehiya-golyam-izbor-za-rabota-bez-komision-i-posrednici-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА БЕЗ КОМИСИОН И ПОСРЕДНИЦИ В
БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства БЕЗ КОМИСИОН И ПОСРЕДНИЦИ в България.Складове за
сортиране на плодове и зеленчуци,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за
месо,цехове за хляб,за сандвичи и салати,за сладолед,за компактдискове,за ламинат,за производство на гуми,за
боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за металургичен цех,завод за
авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика за шоколад,бирена фабрика,селско стопанство,строителство-всички
професии,заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с договор,осигурено спане,аванси.Заплата до
1200 евро.(бел.) Чехия е държава със стабилна и развита промишленост.Безработицата не надвишава средните
стойности за европейските икономики.България и Чехия имат хармонизирано трудово законодателство.Чешкият език е
славянски,което благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Всичко това прави трудовия й пазар
привлекателен за българите търсещи работа в чужбина.Заминаване веднага.Гарантираме посрещане и помощ при
пристигането и настаняването ви на работа.За информация и записване само на посочения телефон:00420770633794
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http://obiavidnes.com/obiava/104569/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-i-posrednici-v-bylgariya

ЧЕХИЯ-НАЙ ДОБРИТЕ ОФЕРТИ ЗА РАБОТА (БЕЗ КОМИСИОН И ПОСРЕДНИЦИ В
БЪЛГАРИЯ)
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства БЕЗ КОМИСИОН И ПОСРЕДНИЦИ в България.Складове за
сортиране на плодове и зеленчуци,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за
месо,цехове за хляб,за сандвичи и салати,за сладолед,за компактдискове,за ламинат,за производство на гуми,за
боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за металургичен цех,завод за
авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика за шоколад,бирена фабрика,селско стопанство,строителство-всички
професии,заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с договор,осигурено спане,аванси.Заплата до
1200 евро.(бел.) Чехия е държава със стабилна и развита промишленост.Безработицата не надвишава средните
стойности за европейските икономики.България и Чехия имат хармонизирано трудово законодателство.Чешкият език е
славянски,което благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Всичко това прави трудовия й пазар
привлекателен за българите търсещи работа в чужбина.Заминаване веднага.Гарантираме посрещане и помощ при
пристигането и настаняването ви на работа.За информация и записване само на посочения телефон:00420770633794
http://obiavidnes.com/obiava/104568/chehiya-nay-dobrite-oferti-za-rabota-bez-komision-i-posrednici-v-bylgariya

ЧЕХИЯ-СИГУРНА РАБОТА ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА БЕЗ КОМИСИОН И
ПОСРЕДНИЦИ В БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства БЕЗ КОМИСИОН И ПОСРЕДНИЦИ в България.Складове за
сортиране на плодове и зеленчуци,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за
месо,цехове за хляб,за сандвичи и салати,за сладолед,за компактдискове,за ламинат,за производство на гуми,за
боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за металургичен цех,завод за
авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика за шоколад,бирена фабрика,селско стопанство,строителство-всички
професии,заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с договор,осигурено спане,аванси.Заплата до
1200 евро.(бел.) Чехия е държава със стабилна и развита промишленост.Безработицата не надвишава средните
стойности за европейските икономики.България и Чехия имат хармонизирано трудово законодателство.Чешкият език е
славянски,което благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Всичко това прави трудовия й пазар
привлекателен за българите търсещи работа в чужбина.Заминаване веднага.Гарантираме посрещане и помощ при
пристигането и настаняването ви на работа.За информация и записване само на посочения телефон:00420770633794
http://obiavidnes.com/obiava/104567/chehiya-sigurna-rabota-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-i-posrednici-v-bylgar

ЧЕХИЯ-ГАРАНТИРАНА РАБОТА ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА БЕЗ КОМИСИОН И
ПОСРЕДНИЦИ В БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства БЕЗ КОМИСИОН И ПОСРЕДНИЦИ в България.Складове за
сортиране на плодове и зеленчуци,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за
месо,цехове за хляб,за сандвичи и салати,за сладолед,за компактдискове,за ламинат,за производство на гуми,за
боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за металургичен цех,завод за
авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика за шоколад,бирена фабрика,селско стопанство,строителство-всички
професии,заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с договор,осигурено спане,аванси.Заплата до
1200 евро.(бел.) Чехия е държава със стабилна и развита промишленост.Безработицата не надвишава средните
стойности за европейските икономики.България и Чехия имат хармонизирано трудово законодателство.Чешкият език е
славянски,което благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Всичко това прави трудовия й пазар
привлекателен за българите търсещи работа в чужбина.Заминаване веднага.Гарантираме посрещане и помощ при
пристигането и настаняването ви на работа.За информация и записване само на посочения телефон:00420770633794
http://obiavidnes.com/obiava/104566/chehiya-garantirana--rabota-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-i-posrednici-v-b

ЧЕХИЯ-ГОЛЯМ ИЗБОР ЗА РАБОТА (БЕЗ КОМИСИОН И ПОСРЕДНИЦИ В БЪЛГАРИЯ)
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства БЕЗ КОМИСИОН И ПОСРЕДНИЦИ в България.Складове за
сортиране на плодове и зеленчуци,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за
месо,цехове за хляб,за сандвичи и салати,за сладолед,за компактдискове,за ламинат,за производство на гуми,за
боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за металургичен цех,завод за
авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика за шоколад,бирена фабрика,селско стопанство,строителство-всички
професии,заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с договор,осигурено спане,аванси.Заплата до
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1200 евро.(бел.) Чехия е държава със стабилна и развита промишленост.Безработицата не надвишава средните
стойности за европейските икономики.България и Чехия имат хармонизирано трудово законодателство.Чешкият език е
славянски,което благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Всичко това прави трудовия й пазар
привлекателен за българите търсещи работа в чужбина.Заминаване веднага.Гарантираме посрещане и помощ при
пристигането и настаняването ви на работа.За информация и записване само на посочения телефон:00420770633794
http://obiavidnes.com/obiava/104565/chehiya-golyam-izbor-za-rabota-bez-komision-i-posrednici-v-bylgariya

Сделки с търговски предприятия; Купуваме-АД ЕАД ООД ЕООД-Вписване на промени в
обстоятелствата на дружеството, продажба и изкупуване на дялове и акции.
БИЗНЕС КОНСУЛТ-Сделки с търговски предприятия; Купуваме-АД ЕАД ООД ЕООД-Вписване на промени в
обстоятелствата на дружеството, продажба и изкупуване на дялове и акции.
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!
Продажба на Фирма ЕООД ООД.
Чл. 129. (1) Дружественият дял може да се прехвърля и наследява. Прехвърлянето на
дружествения дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица - при спазване на изискванията за
приемане на нов съдружник.
(2) Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския
регистър.
Чл. 130. Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски
срещу дела в капитала.
Осигуряваме нов собственик на Вашата фирма със задължения,ново седалище и адрес за кореспонденция.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от отговорност след сделката.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
С предварително уговорена среща на Телефони: 0892918797
http://obiavidnes.com/obiava/104564/sdelki-s-tyrgovski-predpriyatiya-kupuvame-ad-ead-ood-eood-vpisvane-na-promeni-v-o

БИЗНЕС КОНСУЛТ-Сделки с търговски предприятия; Купуваме-АД ЕАД ООД
ЕООД-Вписване на промени в обстоятелствата на дружеството, продажба и изкупуване на
дялове и акции.
БИЗНЕС КОНСУЛТ-Сделки с търговски предприятия; Купуваме-АД ЕАД ООД ЕООД-Вписване на промени в
обстоятелствата на дружеството, продажба и изкупуване на дялове и акции.
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!
Продажба на Фирма ЕООД ООД.
Чл. 129. (1) Дружественият дял може да се прехвърля и наследява. Прехвърлянето на
дружествения дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица - при спазване на изискванията за
приемане на нов съдружник.
(2) Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския
регистър.
Чл. 130. Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски
срещу дела в капитала.
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Осигуряваме нов собственик на Вашата фирма със задължения,ново седалище и адрес за кореспонденция.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от отговорност след сделката.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
С предварително уговорена среща на Телефони: 0892918797
http://obiavidnes.com/obiava/104563/biznes-konsult-sdelki-s-tyrgovski-predpriyatiya-kupuvame-ad-ead-ood-eood-vpisvane

AMD R9 390X OC Pirate Islands
AMD R9 390X OC Pirate Islands, 8GB, Sapphire Tri-X Lite, PCI-E3.0, GDDR5, 512bit, DisplayPort, HDMI, DVI
http://obiavidnes.com/obiava/104562/amd-r9-390x-oc-pirate-islands

R9 290 OC
R9 290 OC, 4GB, Sapphire Tri-X Lite, PCI-E3.0, GDDR5, 512bit, DisplayPort, HDMI, DVI
http://obiavidnes.com/obiava/104561/r9-290-oc

Превод и Изработка на Документи, Цяла БългариЯ
Превод на документи (Цени за страница):
До 3 /три/ работни дни:
- български език - 5 лв
- френски език - 12 лв..
- английски език - 7 лв.
- руски език - 8 лв.
- немски език - 10 лв.
До 1 / един / работен ден:
- български език - 10 лв.
- английски език - 12 лв.
- руски език - 13 лв.
- немски език - 15 лв. френски език - 17 лв.
До 4 / четири / работни часа:
- български език - 20 лв.
- английски език - 22 лв.
- руски език - 23 лв.
- немски език - 25 лв.
- френски език - 27 лв.
гр. Варна, ул. Цар Симеон 1 6А, 0884123908 / http://new-way.alle.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/104559/prevod-i-izrabotka-na-dokumenti-cyala-bylgariya

Компютърни индивидуални обучения
* Компютърни обучения
• Офис Пакет – 10 лв./час
• Acrobat Reader – 10 лв./час
• Adobe Reader – 10 лв./час
• АutoCAD, MathCAD – 20лв./час
• Math LAB, GeoGebra – 20лв./час
HTML – 20 лв./час ------------гр. Варна, ул. Цар Симеон 1 6А, 0884123908
http://obiavidnes.com/obiava/104558/kompyutyrni-individualni-obucheniya

Индивидуални обучения по Английски и Немски език
Пакет 60 уч. часа: 3 индивидуални посещения седмично по 3 часа (астрономически), продължителност 1 месец
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Само за * 290 лв. вместо 340 лв.
Пакет 60 уч. часа: 2 индивидуални посещения седмично по 2 часа (астрономически), продължителност 2 месеца
Само за * 315лв. вместо 370 лв.
За времевия диапазон 11:00 - 16:00 от понеделник до петък.
http://obiavidnes.com/obiava/104557/individualni-obucheniya-po-angliyski-i-nemski-ezik

СЕО блог на Добромир Панов
SEO блогът на Добромир Панов предлага най-пълен листинг от директории за link building. Предоставям професионални
услуги за seo оптимизация. Бъдете първи в гоогле за много кратко време! В блогът може да намерите най-подробни
листинги на различни каталози, в които може да регистрирайте сайта си.
http://obiavidnes.com/obiava/104556/seo-blog-na-dobromir-panov

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/104555/30-50-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/104554/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

Тенев Спорт
Тенев Спорт е утвърдена фирма на Българския пазар, която е специализирана в производството на екипи за спорт.
http://obiavidnes.com/obiava/104553/tenev-sport

Parrot AR.Drone 2.0
Parrot AR.Drone 2.0, квадрокоптер, HD камера, управление чрез iPhone/iPad/Android
http://obiavidnes.com/obiava/104552/parrot-ardrone-20

Parrot AR.Drone HD Battery
Parrot AR.Drone HD Battery, оригинaлна HD батерия 1500mAh, за квадрикоптер Parrot AR.Drone 2.0 Power Edition
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http://obiavidnes.com/obiava/104551/parrot-ardrone-hd-battery

Демонтаж на климатик София
С годините климатиците се амортизират и се налага да се заменят с нови. Демонтирането изглежда лесна задача, но
има някои правила, които трябва да се следват. Демонтажът се извършва задължително от специалисти. М-Клима
предлага професионален демонтаж и почистване на климатик на изгодни цени.
http://obiavidnes.com/obiava/104550/demontaj-na-klimatik-sofiya

Parrot Bebop Drone Battery Charger
Parrot Bebop Drone Battery Charger, оригинално захранване за батерията на Parrot Bebop Drone
http://obiavidnes.com/obiava/104549/parrot-bebop-drone-battery-charger

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/104548/schetovodno-obslujvane-na-firmi-ot-a-do-ya

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/104547/pylno-schetovodno-obslujvane-na-bylgarski-fizicheski-i-yuridicheski-lica

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
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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 0889 819 102
GSM Глобул 0899 819 102
http://www.rusevisit.com/
Skype: denislav_marinov
e-mail: d_marinow71@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/104546/ustni-prevodi-ot-i-na-rumynski-ezik

Отнети шофьорски книжки в Румъния
За информация
мобилен: GSM Мтел 0889 819 102
GSM Глобул 0899 819 102
http://www.rusevisit.com/
Skype: denislav_marinov
e-mail: d_marinow71@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/104545/otneti-shofyorski-knijki-v-rumyniya

Онлайн магазин за маркови маратонки! Outlet!
Sporting BG - Онлайн магазин за спортни обувки, маркови маратонки!
Продажба на маратонки и спортни обувки от световни марки на ниски цени.
Outlet – Маркови дамски маратонки, мъжки маратонки, детски маратонки.
http://obiavidnes.com/obiava/104544/onlayn-magazin-za-markovi-maratonki-outlet

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/104543/interiorni-i-vhodni-vrati-na-primamlivi-ceni

Parrot Bebop Drone Battery
Parrot Bebop Drone Battery, оригинална батерия за Parrot Bebop Drone, 1200mAh
http://obiavidnes.com/obiava/104542/parrot-bebop-drone-battery

Parrot Minidrones Battery + Charger
Parrot Minidrones Battery + Charger, оригинaлна резервна батерия и захранване за Parrot Rolling Spider и Jumping Sumo
http://obiavidnes.com/obiava/104541/parrot-minidrones-battery--charger

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/104540/30-50-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/104539/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

Parrot Minidrones Battery LiPo
Parrot Minidrones Battery LiPo, оригинaлна резервна батерия за Parrot Rolling Spider и Jumping Sumo
http://obiavidnes.com/obiava/104538/parrot-minidrones-battery-lipo

Parrot Skycontroller
Parrot Skycontroller, система за управление на Bebop Drone (до 2 км), Wi-Fi, съвместима с iOS/Android (жълт)
http://obiavidnes.com/obiava/104537/parrot-skycontroller

Parrot Skycontroller
Parrot Skycontroller, система за управление на Bebop Drone (до 2 км), Wi-Fi, съвместима с iOS/Android (син)
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http://obiavidnes.com/obiava/104536/parrot-skycontroller

Parrot Skycontroller
Parrot Skycontroller, система за управление на Bebop Drone (до 2 км), Wi-Fi, съвместима с iOS/Android (червен)
http://obiavidnes.com/obiava/102532/parrot-skycontroller

Лаптоп 11.6" (29.46 cm) Acer Aspire R3-131T (NX.G0YEX.009)
Лаптоп 11.6" (29.46 cm) Acer Aspire R3-131T (NX.G0YEX.009), четири-ядрен Intel Celeron N3150 1.6/2.08GHz, сензорен
мулти-тъч HD Display (HDMI), 4GB, 500GB HDD, USB3.0, Windows 8.1, 1.58kg
http://obiavidnes.com/obiava/102530/laptop-116-2946-cm-acer-aspire-r3-131t-nxg0yex009

Лаптоп 11.6" (29.46 cm) Acer Aspire R3-131T (NX.G0YEX.010)
Лаптоп 11.6" (29.46 cm) Acer Aspire R3-131T (NX.G0YEX.010), четири-ядрен Intel Pentium N3700 1.6/2.4GHz, сензорен
мулти-тъч HD Display (HDMI), 4GB, 1TB HDD, USB3.0, Windows 8.1, 1.58kg
http://obiavidnes.com/obiava/102529/laptop-116-2946-cm-acer-aspire-r3-131t-nxg0yex010

Лаптоп 13.3" (33.78 cm) Toshiba Portege Z30t-B-10C
Лаптоп 13.3" (33.78 cm) Toshiba Portege Z30t-B-10C, дву-ядрен Broadwell Intel Core i7-5500U 2.4/3.0GHz, сензорен
мулти-тъч FULL HD LED Display (HDMI), 8GB, 256GB SSD, 3x USB3.0, Windows 8.1 Pro, 1.36kg
http://obiavidnes.com/obiava/102523/laptop-133-3378-cm-toshiba-portege-z30t-b-10c

Лаптоп 13.3" (33.78 cm) Toshiba Portege Z30t-B-10F
Лаптоп 13.3" (33.78 cm) Toshiba Portege Z30t-B-10F, дву-ядрен Broadwell Intel Core i5-5200U 2.2/2.7GHz, сензорен
мулти-тъч FULL HD LED Display (HDMI), 8GB, 256GB SSD, 3x USB3.0, Windows 8.1 Pro, 1.36kg
http://obiavidnes.com/obiava/102522/laptop-133-3378-cm-toshiba-portege-z30t-b-10f

Лаптоп 14" (35.56 cm) Toshiba Tecra Z40-B-10P
Лаптоп 14" (35.56 cm) Toshiba Tecra Z40-B-10P, дву-ядрен Broadwell Intel Core i5-5200U 2.2/2.7GHz, HD LED Display
(HDMI), 4GB, 500GB 7200 rpm, 3x USB3.0, Windows 7/8.1 Pro, 1.47kg
http://obiavidnes.com/obiava/102521/laptop-14-3556-cm-toshiba-tecra-z40-b-10p

Лаптоп 14" (35.56 cm) Toshiba Tecra Z40-B-110
Лаптоп 14" (35.56 cm) Toshiba Tecra Z40-B-110, дву-ядрен Broadwell Intel Core i7-5600U 2.6/3.2GHz, HD+ LED Display
(HDMI), 8GB, 256GB SSD, 3x USB3.0, Windows 7/8.1 Pro, 1.47kg
http://obiavidnes.com/obiava/102520/laptop-14-3556-cm-toshiba-tecra-z40-b-110

Лаптоп 14" (35.56 cm) Toshiba Tecra Z40-B-120
Лаптоп 14" (35.56 cm) Toshiba Tecra Z40-B-120, дву-ядрен Broadwell Intel Core i7-5600U 2.6/3.2GHz, HD+ LED Display
(HDMI), 8GB, 512GB SSD, 3x USB3.0, Windows 7/8.1 Pro, 1.47kg
http://obiavidnes.com/obiava/102516/laptop-14-3556-cm-toshiba-tecra-z40-b-120

Лаптоп 15.6" (39.62 cm) Toshiba Tecra Z50-A-16D
Лаптоп 15.6" (39.62 cm) Toshiba Tecra Z50-A-16D, LTE (4G), дву-ядрен Intel® Core™ i5 4210U 1.7/2.7GHz, FULL HD LED
Display (HDMI), 8GB, 256GB SSD, 3x USB3.0, Windows 7/8.1 Pro, 1.8kg
http://obiavidnes.com/obiava/102515/laptop-156-3962-cm-toshiba-tecra-z50-a-16d

Лаптоп 15.6" (39.62 cm) Toshiba Tecra Z50-A-16E
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Лаптоп 15.6" (39.62 cm) Toshiba Tecra Z50-A-16E, дву-ядрен Intel® Core™ i5 4210U 1.7/2.7GHz, FULL HD LED Display
(HDMI), 4GB, 500GB & 8GB SSD, 3x USB3.0, Windows 7/8.1 Pro, 1.8kg
http://obiavidnes.com/obiava/102514/laptop-156-3962-cm-toshiba-tecra-z50-a-16e

Направете номера на колата си невидим за камерите на КАТ!
Сигурно всеки един шофьор знае, че родните катаджии вече разполагат с инфрачервени камери, които дори и при нощно
време могат да снимат номера на автомобила, но вече има решение, с което да прикриете частично регистрационния си
номер или пък изцяло.
Решението е хитро NANO фолио, което е разрабоено от японски учени и на практика скрива буквите и цифрите на
номера на колата. Самото фолио е направено от фасетна стъклена призма, пречупваща светлинния лъч. Също така има
и светофилтър, който пък отразява светлинния поток и го отразява от призма в призма. Така инфрачервените камери
няма как да ви засекат, което пък е и причината, да не получавате фишове с глоби за различни нарушения.
NANO фолиото е тествано от хиляди шофьори по целият свят, като цената му е изключително достъпна за всеки
шофьор – само 8 лв. на символ. Можете да изберете да закриете само част от регистрационния номер, но е
препоръчително да го облепите целия, за да сте напълно сигурни, че няма да бъдете изненадани с „честитка“. Фолиото
можете да поръчате от тук : http://bezglobi.com/?ref=anticam3
http://obiavidnes.com/obiava/104535/napravete-nomera-na-kolata-si-nevidim-za-kamerite-na-kat

Лаптоп 15.6" (39.62 cm) Toshiba Tecra Z50-A-180
Лаптоп 15.6" (39.62 cm) Toshiba Tecra Z50-A-180, дву-ядрен Intel® Core™ i7-4600U 2.1/3.3 GHz, FULL HD LED Display
(HDMI), 8GB, 500GB 7200 rpm, 3x USB3.0, Windows 7/8.1 Pro, 1.8kg
http://obiavidnes.com/obiava/102513/laptop-156-3962-cm-toshiba-tecra-z50-a-180

Parrot Zikmu Solo Design (бял)
Parrot Zikmu Solo Design (бял), 100W RMS, с докинг станция за iPhone/iPod, WiFi, NFC, Bluetooth
http://obiavidnes.com/obiava/104534/parrot-zikmu-solo-design-byal

Parrot Zikmu Solo Design (черен)
Parrot Zikmu Solo Design (черен), 100W RMS, с докинг станция за iPhone/iPod, WiFi, NFC, Bluetooth
http://obiavidnes.com/obiava/104533/parrot-zikmu-solo-design-cheren

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/104532/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

ЛЕСНА НАДОМНА РАБОТА ЗА ВСЕКИ ОТ УЮТА НА СОБСТВЕНИЯТ ВИ ДОМ ! ЗА
ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
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За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/104531/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

Заеми до 10 000 лв
Онлайн кандидатстване за кредит до 10 000 лв. Годишна лихва 18 %. http://mirab5.wix.com/torak
http://obiavidnes.com/obiava/104530/zaemi-do-10-000-lv

Слушалки Parrot Zik 2.0
Слушалки Parrot Zik 2.0, Bluetooth/3.5mm, с микрофон, бял
http://obiavidnes.com/obiava/102510/slushalki-parrot-zik-20

Металотърсач с PIC контролер
Продавам металотърсач с PIC контролер. Отделя металите (феромагнитни и др.) Не се влияе от вода, метални соли в
почвата и др. такива. Звукова и светлинна индикация. В комплекта влиза и DVD с над 30 схеми и техн. документация на
професионални и любителски металотърсачи, както и книгата "Калетата по българските земи". http://gold2013.tk/
https://www.youtube.com/watch?v=MqVm_pIVSoA
https://www.youtube.com/watch?v=SehWakv2n9Y
http://obiavidnes.com/obiava/104529/metalotyrsach-s-pic-kontroler

Електрическa въдицa с дистанционно и автоматична смяна на режим
Продавам електрическa въдицa с дистанционно и автоматична смяна на режима на работа. Схеми, печатни платки и
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
http://obiavidnes.com/obiava/104528/elektricheska-vydica-s-distancionno-i-avtomatichna-smyana-na-rejim

Слушалки Parrot Zik 2.0
Слушалки Parrot Zik 2.0, Bluetooth/3.5mm, с микрофон, жълти
http://obiavidnes.com/obiava/102509/slushalki-parrot-zik-20

Слушалки Parrot Zik 2.0
Слушалки Parrot Zik 2.0, Bluetooth/3.5mm, с микрофон, кафяв
http://obiavidnes.com/obiava/102508/slushalki-parrot-zik-20

Слушалки Parrot Zik 2.0
Слушалки Parrot Zik 2.0, Bluetooth/3.5mm, с микрофон, оранжев
http://obiavidnes.com/obiava/102505/slushalki-parrot-zik-20

Слушалки Parrot Zik 2.0
Слушалки Parrot Zik 2.0, Bluetooth/3.5mm, с микрофон, син
http://obiavidnes.com/obiava/102496/slushalki-parrot-zik-20
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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/104527/30-50-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/104526/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

Слушалки Parrot Zik 2.0
Слушалки Parrot Zik 2.0, Bluetooth/3.5mm, с микрофон, черни
http://obiavidnes.com/obiava/102493/slushalki-parrot-zik-20

Bluetooth Handsfree за кола Parrot Minikit + Multipoint
Bluetooth Handsfree за кола Parrot Minikit + Multipoint, черен
http://obiavidnes.com/obiava/102492/bluetooth-handsfree-za-kola-parrot-minikit--multipoint

Инкубатори
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/104525/inkubatori

ЧЕХИЯ НАБИРА ЗАВАРЧИЦИ
Чехия набира заварчици на електрод и СО2.
Заплащане 10 EURO/час – 110 EURO/ден – 2420 EURO/месец. + всеки работен ден 5 EURO/диета.
Работа в съботен ден – надника + 50% ,
Работа в празнични дни – надника + 100%
Платен годишен отпуск.
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Работата се състои в заваряване на охладителни системи. Дава се проба на вертикал с корен.
Трудов договор, осигуровки, безплатна квартира, всяка седмица аванс до заплата, която е на 10-то число за предходния
месец.
Тел: 0882 429 286
http://obiavidnes.com/obiava/104524/chehiya-nabira-zavarchici

Bluetooth Handsfree за кола Parrot Minikit Neo 2 HD
Bluetooth Handsfree за кола Parrot Minikit Neo 2 HD, 3W спийкър, черен
http://obiavidnes.com/obiava/102488/bluetooth-handsfree-za-kola-parrot-minikit-neo-2-hd

Bluetooth Handsfree за кола Parrot Minikit Neo 2 HD
Bluetooth Handsfree за кола Parrot Minikit Neo 2 HD, 3W спийкър, черен-син
http://obiavidnes.com/obiava/102486/bluetooth-handsfree-za-kola-parrot-minikit-neo-2-hd

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/104523/30-50-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/104522/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

Bluetooth Handsfree за мотор Parrot BT Motorbike Kit SK4000
Bluetooth Handsfree за мотор Parrot BT Motorbike Kit SK4000, черен
http://obiavidnes.com/obiava/102485/bluetooth-handsfree-za-motor-parrot-bt-motorbike-kit-sk4000

Таблет 7" (17.78 cm) KOBO Arc 7HD (черен)
Таблет 7" (17.78 cm) KOBO Arc 7HD (черен), четири-ядрен nVidia Tegra 3 1.7GHz, 1GB RAM, 16GB Flash памет (+microSD
слот), microHDMI, Android 4.2.2, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/102484/tablet-7-1778-cm-kobo-arc-7hd-cheren
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Адаптер USB micro(м) към HDMI(ж) & USB micro(ж)
Адаптер USB micro(м) към HDMI(ж) & USB micro(ж), Hama 54510
http://obiavidnes.com/obiava/102582/adapter-usb-microm-kym-hdmij--usb-microj

Искам секс
Млад мъж търси млада дама богата слаба стегнат бюст с която да я обладае с страсти и любовни премеждия.Да е от
София и е на 32-35г. която да се справя добре с нежния секс
http://obiavidnes.com/obiava/104521/iskam-seks

Кабел USB A(м) към USB micro(м)
Кабел USB A(м) към USB micro(м), 0.75m, Hama 78490
http://obiavidnes.com/obiava/102581/kabel-usb-am-kym-usb-microm

Кабел USB A(м) към USB micro(м)
Кабел USB A(м) към USB micro(м), 1.80m, Hama 78419
http://obiavidnes.com/obiava/102576/kabel-usb-am-kym-usb-microm

Кабел USB A(м) към USB micro(м)
Кабел USB A(м) към USB micro(м), Hama "Flexi-Slim"
http://obiavidnes.com/obiava/102575/kabel-usb-am-kym-usb-microm

Момче търси момиче за взаимни забавления
Момче търси момиче,което обича да духа и й харесва да я лижат.
Скайп - megarata69
http://obiavidnes.com/obiava/104520/momche-tyrsi-momiche-za-vzaimni-zabavleniya

Преходник
Преходник, 3.5mm (4pin) stereo jack (м) към 2x 3,5mm stereo jack (ж), 0.1 m
http://obiavidnes.com/obiava/102574/prehodnik

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.
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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/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.
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
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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
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 !
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Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
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
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 .
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ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ, които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, съдебни изпълнения,
административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в
съответствие с действащата нормативна уредба.
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение !
Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53
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
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.
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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
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
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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
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)
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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-

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.
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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,
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.
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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.
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
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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
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,
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,
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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

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
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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
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