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Елегантни мъжки часовници
В нашия магазин може да намерите различни видове часовници – спортни, спортно елегантни, ежедневни, класически и
официални.
B зaвиcимocт oт cъoтвeтния пoвoд, cтил и индивидyaлнocт, може да изберете пoдxoдящaтa фopмa, мoдeл, цвят,
материал и производител,
кoитo дa бъдaт пepфeктния зaвъpшeк нa цялocтнoтo мy излъчвaнe. телфон за връзка 0888873880 http://shoppy.click/
http://obiavidnes.com/obiava/107085/elegantni-myjki-chasovnici

ЧЕХИЯ - РАБОТНИЦИ В ЦЕХ ЗА САНДВИЧИ И ТОРТИ
Цех за торти и сандвичи набира мъже и жени до 55 год.
ИЗИСКВА СЕ:
- Изработка на торти и сандвичи;
- Подготовка на продуктите;
- Спазване висока хигиена;
- Наблюдение входен-изходен поток на продукцията;
- Не се изисква език;
- Работа в екип, отговорност, дисциплинираност.
ПРЕДЛАГА СЕ:
- Осигурени над 250 часа работа на месец на сменен режим;
- Официално споразумение за легална работа и регистрация в полицията;
- Осигурена безплатна квартира;
- Социални и здравни осигуровки, след пробния период - един месец;
- 24 000 чешки крони (900 EURO) на месец;
- Месечно заплащане 10-то число;
- Всяка седмица аванс от 50 евро;
- Безплатен превоз до работния обект.
За повече информация може да се обадите от 9:00 до 18:00 на телефон : 0877 25 41 39 , 0893 27 21 83
http://obiavidnes.com/obiava/107084/chehiya---rabotnici-v-ceh-za-sandvichi-i-torti

ЖЕНИ ЗА РАБОТА В ЧЕХИЯ БЕЗ ТАКСИ И КОМИСИОННИ
Жени до 55 години за работа в складове за зеленчуци :
- заплата 700 – 750 евро / месечно .
- трудов договор и осигуровки по чешко законодателство .
- подсигурена безплатна квартира .
- аванс от 50 евро до заплата .
- не е задължително владеенето на език .
- 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/107083/jeni-za-rabota-v-chehiya-bez-taksi-i-komisionni

ЧЕХИЯ - РАБОТА В з-д ШКОДА
Работа в з-д ШКОДА за мъже и жени до 50 год.Работата не е сезонна а постоянна и търсим сериозни и отговорни хора.
Не е задължително владеенето на език. Получавате 100% гаранция за сигурност и коректност от наша страна.
Заплащане 80 CZK/час - 960 EUR/месец , квартира, трудов договор, осигуровки по чешкото законодателство, които са
валидни за България.
Изисквания:
Възраст до 50 год.
Умения и желание за работа в екип
Отговорност, ескпедитивност и отговорно отношение към работата
Готовност за работа в динамична среда
Вашите задължения ще са:
Окомплектоване и стиковане на артикули
Организация и подреждане на складовото пространство
Приемане и изпращане на стоките в и от склада
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Следите и отговаряте за изрядния външен вид на приеманата или изпращаната стока
Изпълнение на други задължения, свързани с длъжността
Ние ви предлагаме:
Добро възнаграждение, 80 CZK/час –ЧИСТО – 960 EUR/месец
Работа на трудов договор
Осигуряване според изискванията на чешкото законодателство
Квартира
Всяка седмица аванс от 1500 CZK ( 60 EUR ) до заплата.
Тел: 0877 25 41 39 , 0893 27 21 83 , 00420 777 073 926
http://obiavidnes.com/obiava/107082/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/107081/chehiya---skladovi-rabotnici-i-elektrokaristi-bez-posrednici

ЧЕХИЯ - СТРОИТЕЛИ И ЗАВАРЧИЦИ БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ
Строители и заварчици за Чехия без посредници в България :
- Зидари - 5 евро/час
- Фаянс , теракот - 6 евро/час
- Топлоизолация - 10 евро на квадрат
- ВиК - 5 евро/час
- Гипсокартон - 6 евро/час
- Шпакловка - 6 евро/час
- Арматура - 4.5 евро/час
- Ел.техници - 5 евро/час
Заварчици:
- Електродъгово - 5 евро/час
- СО2 - от 5 - 7 евро/час
- Аргон - от 6 до 8 евро/час
Трудов договор, осигуровки, аванси до заплата, осигурена квартира. Не се изисква език . Заминаване всеки ден .
Телефон за връзка : 0893 27 21 83 , 0877 25 41 39 , 00420 777 073 926
Skype : work.cz1
http://obiavidnes.com/obiava/107080/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 .
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- Шлосери .
- Ел. техници .
- Електрокаристи .
Заплата от 700 – 1400 евро , в зависимост от позицията. Трудов договор , социални и здравни осигуровки по чешкото
законодателство поети от работодателя, които се признават и в България. Седмичен аванс от 40 - 60 евро, заплатата
е на следващия месец от 10 - 20 число за предходния . Не се изисква опит и владеенето на език . Осигурена квартира ,
към някои от позициите е безплатна. Работата не е сезонна , а постоянна . Готовност за заминаване – всеки ден .
Телефон за връзка : 0893 27 21 83 , 0877 25 41 39 , 00420 777 073 926
Skype : work.cz1
http://obiavidnes.com/obiava/107079/chehiya---nabira-rabotnici-bez-posrednici

Верига от турски пицарии търси служители
Английска агенция-посредник за подбор на работници BERRO EUROPE (UK) LTD набира персонал за верига от турски
пицарии в Англия (повечето заведения се намират в градовете: Саутхемптън, Ийстбърн, Бонемът и Пуул). В момента
имаме нужда от следните видове персонал:
• Пицари (с предишен работен стаж като такива);
• Помощник пицари (може да са без опит);
• Кухненски работници и асистенти;
• Сервитьори и обслужващ персонал;
• Шофьори-доставчици на пици по домовете;
• Раздавачи на брошури и рекламни флаери (предишен работен опит не е нужен).
Кандидатите трябва да са на възраст между 18 и 33 години и да знаят добър турски или английски език. Важно е и да са
физически здрави и с чисто съдебно минало.
Работодателите предлагат отлично седмично заплащане и дългосрочна работа (минимум 12 месеца). Така също се
предлага и безплатна храна и квартира.
На одобрените кандидати, фирмата-посредник съдейства за получаването на иншурънс номер, отваряне на банкова
сметка в Англия и т.н.
Кандидатите, които желаят да работят на тези позиции могат да ни пишат на имейл адреса: recruit@berro.co.uk или
по skype: berro.2 ; телефон за допълнителна информация: 00447582810663.
http://obiavidnes.com/obiava/107078/veriga-ot-turski-picarii-tyrsi-slujiteli

Английска агенция-посредник за подбор на работници BERRO EUROPE (UK) LTD набира персонал за верига от турски
пицарии в Англия (повечето заведения се намират в градовете: Саутхемптън, Ийстбърн, Бонемът и Пуул). В момента
имаме нужда от следните видове персонал:
• Пицари (с предишен работен стаж като такива);
• Помощник пицари (може да са без опит);
• Кухненски работници и асистенти;
• Сервитьори и обслужващ персонал;
• Шофьори-доставчици на пици по домовете;
• Раздавачи на брошури и рекламни флаери (предишен работен опит не е нужен).
Кандидатите трябва да са на възраст между 18 и 33 години и да знаят добър турски или английски език. Важно е и да са
физически здрави и с чисто съдебно минало.
Работодателите предлагат отлично седмично заплащане и дългосрочна работа (минимум 12 месеца). Така също се
предлага и безплатна храна и квартира.
На одобрените кандидати, фирмата-посредник съдейства за получаването на иншурънс номер, отваряне на банкова
сметка в Англия и т.н.
Кандидатите, които желаят да работят на тези позиции могат да ни пишат на имейл адреса: recruit@berro.co.uk или
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по skype: berro.2 ; телефон за допълнителна информация: 00447582810663.
http://obiavidnes.com/obiava/107077/angliyska-agenciya-posrednik-za-podbor-na-rabotnici-berro-europe-uk-ltd-nabira-

Купуваме Бизнес Активи,Фирми ЕТ,СД, АД, ЕАД, ООД, ЕООД със задължения,,пред фалит или
несъстоятелност.Освобождаваме ви от финансова,юридическа и солидарна отговорност.
Купуваме Бизнес Активи,Фирми ЕТ,СД, АД, ЕАД, ООД, ЕООД със задължения,,пред
несъстоятелност.Освобождаваме ви от финансова,юридическа и солидарна отговорност.

фалит

или

фалит

или

Продажба на Фирма ЕООД ООД. по Чл. 129.(1)(2) Чл. 130. от ТЪРГОВСКИ ЗАКОН.
Изкупуване ЕТ от ЕООД ООД по чл.15 от ТЪРГОВСКИ ЗАКОН.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
Business Consulting Company
Свържете се с нас по всяко време,
включително и през почивните дни.
Свържи се с нас - тел:0892918797
http://obiavidnes.com/obiava/107076/kupuvame-biznes-aktivifirmi-etsd-ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniyapred-fali

Купуваме Бизнес Активи,Фирми ЕТ,СД, АД, ЕАД, ООД, ЕООД със задължения
Купуваме Бизнес Активи,Фирми ЕТ,СД, АД, ЕАД, ООД, ЕООД със задължения,,пред
несъстоятелност.Освобождаваме ви от финансова,юридическа и солидарна отговорност.
Продажба на Фирма ЕООД ООД. по Чл. 129.(1)(2) Чл. 130. от ТЪРГОВСКИ ЗАКОН.
Изкупуване ЕТ от ЕООД ООД по чл.15 от ТЪРГОВСКИ ЗАКОН.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
Business Consulting Company
Свържете се с нас по всяко време,
включително и през почивните дни.
Свържи се с нас - тел:0892918797
http://obiavidnes.com/obiava/107075/kupuvame-biznes-aktivifirmi-etsd-ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya

ИДЕАЛНИЯТ НАЧИН ДА ПЕЧЕЛИТЕ ДО 30-50 ЛЕВА ДНЕВНО-ПРАВИ ПАРИ ПРЕЗ
СВОБОДНОТО СИ ВРЕМЕ от ДОМА СИ
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/107074/idealniyat-nachin-da-pechelite-do-30-50-leva-dnevno-pravi-pari-prez-svobodnoto-si-v
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Масажна кушетка MagicPRO 2
Масажна кушетка MagicPRO 2 Двусекционна
Кушетки за масаж MagicPRO Цвят черен,бежов,кремав,кафяв,лилав,червен,червен и оранжев
Кушетки за масаж MagicPRO - перфектното съотношение между качество и цена!

Масажните легла "MagicPRO 2" се предлагат в следните цветове: кремав, бежов, черен, червен, кафяв, розов,червен и
лилав.
Професионална преносима кушетка за масаж "MagicPRO 2" - здрава, лесна за употреба, изключително комфортна и
удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас!
Кушетката е подходяща както за всички видове масажни и козметични процедури,
така и за иглотерапевтични и татуировъчни сеанси.
Красивата дървена рамка на козметичната кушетка, изработена от твърдата дървесина на германски европейски бук,
осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и предотвратява
възможността
от появата на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MagicPRO :
O Дъжина: 190 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 19 см
O Тегло: 15 кг
Преносимата масажна кушетката " MagicPRO 2" се състои от 2 секции. Дървеният материал, използван за направата
на сгъваемото козметично легло е германски европейски бук.
Масажната кушетка е тапицирана с винил -водоустойчив и устойчив на масажно олио материал на основата на
полимери.
http://obiavidnes.com/obiava/107073/masajna-kushetka-magicpro-2

Топлеща картина с инфрачервено нагряване
Топлеща картина с инфрачервено нагряване
Отопляващата картина се включва директно в контакта и започва да затопля цялата стая, като запазва въздуха чист
и свеж.
Работната температура на повърхността е между 55 и 65 градуса. Една инфрачервена картина може да отоплява
стаи с площ до 14 кв.м.
Всички модели са с термозащита от прегряване
Предимства на отоплителната картина и излъчваната от нея инфрачервена топлина:
• Не загрява въздуха (при студен въздух съдържанието на кислород е по-високо)
• Не вдига прах (защото не завихря въздуха)
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• Не пуши (не е необходим комин)
• Безшумно действие (без вентилатори)
• Лечебно действие (инфрачервената топлина помага при: високо кръвно налягане - подобряват кръвообращението и го
стабилизират;
болки в гърба; хронични болки в мускулите; шипове; бронхити; тонзилити; астма; простудни заболявания;
отслабване и изтощение на организма; възпаление на уши, нос, гърло; артрит, радикулит, ревматизъм, дископатии,
шипове;
облекчават работата на бъбреците; стрес; намаляват целулита -инфрачервената кабина е важно допълнение към всяка
антицелулитна програма)
• Икономична: 400 W ( около 0.10 лв. на час)
Тегло 700 гр Размери 100 / 57 см
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/107072/topleshta-kartina-s-infracherveno-nagryavane

2 бр очила за нощно и дневно шофиране HD Vision
2 бр очила за нощно и дневно шофиране HD Vision
2 бр очила за нощно и дневно шофиране HD Vision WrapArounds
HD Vision & NightVision - 2 чифта очила за перфектна видимост на пътя! Шофирате, четете или играете голф тези
очила ще ви направят свидетели на изцяло ново преживяване!
Тегло - 0.200 кг.HD NightVision - очила за нощно шофиране
Изработени специално за акцентиране върху релефите. Подобряват визуалния комфорт по време на шофиране и
допринасят за отчетливото разпознаване на обектите, за перфектна яснота през нощта.
Намаляват вероятността от заслепяване, причинено от фарове и улично осветление.
Подобряват видимостта при здрач и при лоши атмосферни условия.
Прилягат добре, могат да се носят върху диоптрични очила.
Комбиниран модел с широки стъкла и с малки отстрани, от жълт акрил.Рамка от пластмаса.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/107071/2-br-ochila-za-noshtno-i-dnevno-shofirane-hd-vision

Регулируем колан за отслабване "Slimming Belt
Регулируем колан за отслабване "Slimming Belt
Регулируем колан за отслабване “Slimming Belt
Регулируем колан за отслабване “Slimming Belt” Отслабвате без диета
Само с помощта на естествената топлина на тялото ви Разтеглив, неопренов материал осигурява опора за гърба.
Подходящ за талия размери от 70 до 100 см Разтеглив неопрен материал за задържане на топлината,
еластичност и комфорт. Може да се носи под дрехите.Идеален за мъже и жени.
Снабден е с пет ципа за затваряне и монтаж на тялото по избор. Може да се използва, и като тренирате.
Цена: 25 лв.
http://obiavidnes.com/obiava/107070/reguliruem-kolan-za-otslabvane-slimming-belt

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
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за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/107069/30-50-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/107068/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

stroitelni.bg !!
врати в софия - Строителни материали - топ цени на всички интериорни врати
http://obiavidnes.com/obiava/107067/stroitelnibg-

Елегантни дамски часовници
В онлайн магазина за часовници може да намерите различни модели, които може да поръчате с БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
ДО ОФИС НА ЕКОНТ.
Ние поддържаме богато изобилие на часовници – от спортни до стилни.
Телефон за връзка: 0888 873 880 www.часовници.eu
http://obiavidnes.com/obiava/107066/elegantni-damski-chasovnici

ЧЕХИЯ ЗАКОННА РАБОТА ЧРЕЗ ЧЕШКА АГЕНТУРА СДОГОВОР И ОСИГУРОВКИ В
ЧЕХИЯ
БЕЗ ТАКСИ В БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ ЧЕШКА АГЕНТУРА С ДОГОВОР ПО ЧЕШКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И СТАЖА СЕ
ПРИЗНАВА
В
БЪЛГАРИЯ.
ЧЕХИЯ-жени,мъже,семейства
за
европалети,заводи,цехове,фабрики,складове,печатница,пекарна,пералня,бирена фабрика,шоколадова фабрика,завод за
авточасти,цех за пакетиране на кайма,цех за пластмасови бутилки,цех за млечни продукти,цех за боядисване на
джанти,цех за ламинат,сервиз за гуми,лаковна,склад за хранителни продукти,склад за плодове и зеленчуци,склад за
перилни 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/107065/chehiya-zakonna-rabota-chrez-cheshka-agentura-sdogovor-i-osigurovki-v-chehiya

Елегантни мъжки часовници
В нашия магазин може да намерите различни видове часовници – спортни, спортно елегантни, ежедневни, класически и
официални.

Страница 7/93

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

11.10.2015

B зaвиcимocт oт cъoтвeтния пoвoд, cтил и индивидyaлнocт, може да изберете пoдxoдящaтa фopмa, мoдeл, цвят,
материал и производител,
кoитo дa бъдaт пepфeктния зaвъpшeк нa цялocтнoтo мy излъчвaнe. телфон за връзка 0888873880 http://shoppy.click/
http://obiavidnes.com/obiava/107064/elegantni-myjki-chasovnici

Перилни препарати на едро и дребно
Перилни препарати на едро и дребно:
Persil-4l./18lv
Ariel- 2,145l/17lv
Pervol-4l/18lv.
и др. При количества - отстъпки.
http://obiavidnes.com/obiava/107063/perilni-preparati-na-edro-i-drebno

Преводи и Легализация
Prevodachi.eu е създадена през 2010 г.;
Работата и усилията ни са основани на философията, че добрите услуги подобряват качеството на средата за бизнес
като цяло – от това печелим всички!
Предоставяме услугите преводи и легализация на територията на цялата страна с офиси в големите областни градове;
Работим по стандартите на Министерство на външните работи на Република България;
http://obiavidnes.com/obiava/107062/prevodi-i-legalizaciya

Блиндирани врати на примамливи цени
Магазин „Доорманн” Пловдив предлага блиндирани врати за апартаменти и къщи на конкурентно ниски цени! За да
разгледате разнообразието от модели и за да получите компетентно мнение и съвет, заповядайте на бул. „Източен” 121
А!
http://obiavidnes.com/obiava/107061/blindirani-vrati-na-primamlivi-ceni

Интериорни врати на топ цени
В магазин „Доорманн” предлагаме интериорни врати, изработени от HDF- материал на ниски цени! Разполагаме с
разнообразни модели в различни цветове. За съвет и компетентно мнение, заповядайте на бул. „Източен” 121 А.
http://obiavidnes.com/obiava/107060/interiorni-vrati-na-top-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/107059/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

ЛЕСНА НАДОМНА РАБОТА ЗА ВСЕКИ ОТ УЮТА НА СОБСТВЕНИЯТ ВИ ДОМ ! ЗА
ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
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Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/107058/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

Уред за икономия на ток, проверено от ТехноМаг
Уред за икономия на ток, проверено от ТехноМаг - Вече 8-ма година предлаганото от «ТехноМаг» енергоспестяващо
устройство доказва ефективността си и все повече хора се убеждават в неговата потребност, въпреки опитите на
някои подставени лица да го дискредитират в медийното пространство с неверни твърдения. Това интелигентно
устройство изпълнява ролята на своеобразен филтър, който oптимизира локално работата на електрическия кръг, като
стабилизира захранващото напрежение, изчиствайки го от външните нежелани паразитни пикове, които акумулира и
вкарва обратно в мрежата във вид на допълнителна полезна енергия. Така, чрез натрупване, тази допълнителна енергия
за период от един месец (а не за час или ден), може да достигне 25-30% от общата консумация на домакинството, като
съответно с толкова намалява платената електроенергия. Ефективно е преди всичко за консуматори с ел.двигатели –
перални, хладилници, фризери, съдомиялни, климатици и т.н. Устройството е предназначено за ел.кръг в апартамент,
офис, ресторант, малък хотел или цех с общо натоварване на ел.мрежата до 19 kW. Отговаря на всички изисквания за
безопасност в ЕС. Две години гаранция. Цената е 29 лева, с вкл. 20% ДДС. Не губете пари, започнете от днес. Доверете
се на е-магазина за високотехнологични продукти ТехноМаг или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
За района на София осигуряваме ел.специалисти за монтаж на професионалните уреди или извеждане на допълнителни
ел.контакти.
http://obiavidnes.com/obiava/107057/ured-za-ikonomiya-na-tok-provereno-ot-tehnomag

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.
http://obiavidnes.com/obiava/107056/elektronna-sistema-sreshtu-varovikova-voda-av-3--izberete-bylgarskoto

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/107055/ultrazvukova-vanichka-za-skorostno-pochistvane-i-sterilizaciya

Мини вибрационна пералня от ТехноМаг
Малка, икономична и турбо ефективна пералня – това е устройството за вибрационно пране. С него ще спестите до 80%
електроенергия, вода и перилен препарат. Пестите също място и пари. Можете да го носите навсякъде със себе си.
Качеството на пране е гарантирано - забравете химическото чистене. Дрехите не се мачкат - можете да пропуснете
гладенето. Изключително удобно за пране и на маратонки, гуменки, чанти, изделия от изкуствена кожа и т.н.
Запитвания и поръчки в е-магазина www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994
http://obiavidnes.com/obiava/107054/mini-vibracionna-peralnya-ot-tehnomag
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Ултразвукова пералня с нано-сребърна технология от ТехноМаг
Най-икономичната пералня – ултразвуковата - Ако домакинството Ви се състои от 1-2 човека - няма по-икономично
решение от ултразвуковия уред за пране и почистване. С него ще спестите до 99,9% електроенергия, 70% вода, 60%
перилен препарат, 100% омекотители. Качеството на пране е гарантирано - забравете химическото чистене. Дрехите
не се мачкат - забравете и гладенето. Изключително удобно за пране, почистване и обезпаразитяване на маратонки,
гуменки, чанти,изделия от изкуствена кожа и т.н. Успешно се използва за ултразвуков масаж и лечение на травми, за
лекуване на кожни заболявания и артрит,за "състаряване" на пресна ракия за 12 часа и др. Доверете се на е-магазина за
високотехнологични продукти www.TehnoMag.net или на тел. 02/422 422 8, 088 4 38 68 78
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
http://obiavidnes.com/obiava/107053/ultrazvukova-peralnya-s-nano-srebyrna-tehnologiya-ot-tehnomag

Приставка биде за топла и студена вода с 2 дюзи
Приставка биде за топла и студена вода с 2 дюзи – с приятен италиански дизайн и удобна, елегантна странична метална
ръкохватка-смесител за едновременно управление на температурата и силата на водната струя. С въртящ ключ за
избор от 3 възможни функции (1.Нормално задно измиване; 2.Дамско измиване; 3.Миене на дюзите). С две скрити
подвижни дюзи. В пълен комплект с необходимите за монтажа водни съединители и маркучи. Съвместимо с нормалните
тоалетни чинии. За съжаление, все още много хора у нас смятат едва ли не за лукс бидето в тоалетната. И не си дават
сметка, че с него могат да се отърват и забравят за модерните болести на седящите хора, като хемороиди, инфекции на
дебелото черво, запек, уретрит, цистит и т.н. (Доказано е, не е просто реклама)! За подробности и поръчки посетете
интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/107052/pristavka-bide-za-topla-i-studena-voda-s-2-dyuzi

Електронно биде - робот
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!
http://obiavidnes.com/obiava/107051/elektronno-bide---robot

Активатор за жива и мъртва вода от ТехноМаг
Активатор за жива и мъртва вода с ТИТАНИЕВ електрод - за домашно приготвяне на алкална (жива) вода и кисела
(мъртва) вода, които можете да използвате в профилактиката на редица болести. Иновативното в този модел е
наличието на титаниев електрод, който гарантира да няма никакво отделяне на метали във водата. За повече
подробности и поръчки заповядайте в е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел. 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/107050/aktivator-za-jiva-i-myrtva-voda-ot-tehnomag

Домашен дестилатор за вода
Дестилатор за вода – 2 години гаранция - за ефикасно и безопасно приготвяне на качествена дестилирана вода
(най-чистата вода на планетата) за пиене, за готвене, за лечение, за битови уреди (ютии, овлажнители), за автомобилни
акумулатори и т.н. Производителност 1 л/час. С едно зареждане можете да пречистите максимално 3,5 л вода. Цена:
335 лв. с ДДС. Две години гаранция. За подробности и поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се обадете на
тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
http://obiavidnes.com/obiava/107049/domashen-destilator-za-voda

Озонов стерилизатор на течаща вода
Озонов стерилизатор на течаща вода – за да разполагате с пречистена, дезинфектираща, антибактериална,
обезмирисяваща и лековита вода веднага, след като пуснете кранчето на водата у дома или в офис, кухня, ресторант,
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хотел, болница, училище, фитнес зала, спа център, летище, приют за животни, обществена пералня, баня, тоалетна и
т.н. Най-нова технология - напълно безшумен, безопасен и с дълъг живот уред (мин 5 години). Лесен за монтаж и
употреба. Топ електронен модел, защитен с 6 патента. CE сертифициран. За подробности и поръчки посетете
www.TehnoMag.net или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/107048/ozonov-sterilizator-na-techashta-voda

Плазмен въздухочистител, комбиниран с озонатор за вода
Плазмен въздухочистител, комбиниран с озонатор за вода – последно поколение технология за пречистване и
стерилизиране на въздуха в помещението. Без консумативи. Плюс функция за озониране на вода и дълбоко пречистване на
хранителни продукти.Този многофункционален уред, освен за домашни условия, се препоръчва за ползване и в здравни, и
медицински заведения, биохимични лаборатории, аптеки, детски градини, училища, магазини, хотели, ресторанти и др. За
подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/107047/plazmen-vyzduhochistitel-kombiniran-s-ozonator-za-voda

Озонатори за въздух и вода – ТехноМаг
Озонатори за въздух и вода – най-надеждните модели – Пречистват вода за пиене и миене, дезинфекцират и лекуват
(зъби, венци, стомашно-чревни болести, кожни заболявания и всякакви рани; за дълбоко почистване, омекотяване и
предпазване от стареене на кожата). Почистват и обезпаразитяват месо, риба, плодове и зеленчуци. Предпазват от
всякакви зарази, ако сте обработили хранителните продукти с озонирана вода. Пречистват въздуха, премахват лошите
миризми от риба, зеле, цигарен дим, мухъл и др. Предпазват от заразни болести, които се разпространяват чрез въздуха.
Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.tehnomag.net или на тел.02/8298504, 02/4224228, 0884386878
http://obiavidnes.com/obiava/107046/ozonatori-za-vyzduh-i-voda--tehnomag

Детективска агенция Авалон- 24ч. дискретни детективски услуги
Доказване на изневери, издирване, биологични родители,
наблюдение, справки, помощ на родители с трудни деца,
полиграф, технически средства, консултация с адвокат и…
Бързи, качествени, професионални детективски услуги.
Екипът ни се състои от доказани професионалисти с богат практически опит,
болшинството от тях са с експертни възможности.
Индивидуален подход към всеки клиент, гарантирано запазване на неговата
анонимност.
Извършва услуги на територията на Цялата страна.
За контакти:
тел:0896747344,
e-mail:detectivi@abv.bg,
http://avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/107045/detektivska-agenciya-avalon--24ch-diskretni-detektivski-uslugi

Електронен нашийник за дресура на кучета (Телетакт)
Електронен нашийник за дресура на кучета (Телетакт)
Обхват на сигнала от телетакта: 300 м;
Излъчвани от нашийника за дресура сигнали: вибриращ, шоко, светлинен, звуков;
Електронният нашийник разполага със 100 степени на въздействие, LCD екран, фенерче и е удароустойчив;
Възможно е едновременното командване на 2 кучета - от едно дистанционно!
Кучето ви не знае как да се държи: бяга, лае, хапе, разкъсва и не отговоря на вашите команди.
Решението на проблема е нашийник за дресура на кучета с дистанционно управление - телетакт,
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използващ вибрации или лек токов удар за премахване на всички лоши навици на кучето.
Електронният нашийник е много полезен при дресировка и обучение на домашни любимци, ловни кучета, кучета-водачи и
кучета-охрана,
независимо от теглото им (от 2 до 90 кг.).
При обучение и дресировка, електронният нашийник е незаменим помощник за формирането на желаното от вас
поведение на вашия любимец.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/107044/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta-teletakt

Пречиствател на въздух с , йонизатор, озонатор и НЕРА филтър
Пречиствател на въздух с , йонизатор, озонатор и
НЕРА филтър, с дистанционно управление
1. Използва принципа на изпускане на електрони под действието на
високо напрежение за получаване на отрицателни йони и активен кислород , посредством ултравиолетово лъчение бързо
унищожаващи бактерии, вируси, акари и други
микроорганизми, ефектно предотвратяват заболяванията предавани по въздушен път.
2. Неутрализира вредните газове, абсорбира и отстранява цигарения дим, а така също и други миризми, правейки въздуха
чист и свеж.
3. UV лъчението се използва за предотвратяване на разпространение на
заболяванията, като унищожава бактериите прихванати в НЕРА филтъра.
4. Вградения вентилатор с две степени на работа (за по-малки и
по-големи , за по-чисти или по-замърсени помещения) ускорява разнасянето на заредените частици в целия обем на
помещението.
5. Използването на специален въздушен филтър – двуслоен /един слой с
активен въглен и един слой с НЕРА филтър , гарантира захващането на частици с големина –
0.03микрона.
6. Комбинацията от UV лампа и HEPA филтър се счита за най ефективния метод за
премахването на алергени, вируси, миризми, лек прах и други твърди частици.
7. Ефективно прихваща много замръсители, в това число и летливи
органични съединения, миризми, цигарен дим и микроорганизми.
8 .Ново - възможност за озониране на вода

За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/107043/prechistvatel-na-vyzduh-s--yonizator-ozonator-i-nera-filtyr

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
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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/107042/vibro-pleytpauyr-pleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

Електрическа подочистачка Twister Sweeper
Електрическа подочистачка Twister Sweeper
Twister Sweeper е универсална триъгълна подочистачка за бързо почистване на Вашия дом.
С модерната му триъгълна форма с почистващи четки Twister Sweeper ще е Вашия пръв помощник,
когато нямате време да чистите с прахосмукачка всеки ден и да опъвате така досадните кабели.
Ултра лека, супер маневрена и многофункционална. Триъгълна подочистачка със спираловидни четки,
въртящи се на 2000 оборота в минута и събираща отпадъците от 3 страни.
Пълна свобода на движение на 360 градуса. Чисти напред, назад, настрани, в кръг и дори на зиг-заг.
Лек, плосък и компактен. Twister Sweeper е идеалното решение за Вас.
Без колелца, а с 3 силиконови плъзгача, които го правят подходящ за използване и върху най-фините и скъпи подови
покрития.
Работи с акумулаторна батерия, което позволява пълна свобода на движение, без да се съобразявате с кабели!
Комплектът включва подочистачка и акумулаторна батерия / 7,2 V - NI -MH/.
0877540309
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/107041/elektricheska-podochistachka-twister-sweeper

ДЕТОКСИКАТОР
ДЕТОКСИКАТОР
Детоксикатор-моделът е с инфрачервен колан за подгряване, 5 режима на работа при йонна детоксикация.
Голям LCD дисплей, показващ режима и параметрите на работа. Алуминиев куфар Цена 245лв
ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ СЕГА !
КУПУВАЙКИ ДЕТОКСИКАТОР "ST-901C+" за 350.00 лв., Вие получавате като БОНУС : .
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ВТОРИ ЕЛЕКТРОД / 30 лв/ + 1 чифт ЕЛЕКТРОИМПУЛСНИ МАСАЖНИ ДЖАПАНКИ / 40лв./ +
АЛУМИНИЕВ, ЗАКЛЮЧВАЩ СЕ КУФАР / 36лв./ !
ДЕТОКСИКАТОР -265лв, за едновременна работа с двама пациенти, цена 350 лв.;
Идеални за СПА, физиотерапевтични и рехабилитационни центрове!
** ДЕТОКСИКАТОРИ за пречистване на тялото; извличане на токсини, шлаки и вредни вещества от тялото чрез «водна
детоксикация»; спомага за: активност на мозъка; качествен сън; нормализиране на кръвното; пречистване на черния и
белите дробове и бъбреците и др.,
** АПАРАТУРА за ОТСЛАБВАНЕ и ДЕТОКСИКАЦИЯ (5 уреда в един); комплексно решение на телесните проблеми:
наднормено тегло, забавена обмяна на веществата, цена: 480 лв !
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
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www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/107040/detoksikator

Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
МОДЕЛ 2015 Г С ВГРАДЕН СОФТУЕР НА БЪЛГАРСКИ
Резултатите от диагностиката излизат директно на български език
Био скенерът изважда 39 подробни отчета (35 за мъж/35 за жена) с общо над 245 различни резултата от
диагностиката,
плюс обобщен пълен и обобщен кратък отчет на здръвословното състояние на пациента, явяващ се 40-я файл.
Квантовият Анализатор е високотехнологичено електронно устройство за преглед на здравното състояние на човешкия
организъм.
Теоретически основан върху квантовата медицина, Квантовият анализатор използва научните постижения в
електронната техника,
за отчитане и анализ на слабото магнитно поле на човешката клетка и на базата на този анализ, дава здравния статус
на организма и проблемни зони в техния най-ранен стадий.
Квантовият Анализатор интегрира в себе си медицина, био-информатика, електро инженерство и други съвременни
науки.
Чрез сензорен проводник в рамките на минута от дланта Ви ще бъдат получени повече от 240 показатели за Вашето
здраве
Квантовият метод на диагностика е комплексен, неинвазивен, практичен, лесен, бърз и ефикасен.
Цена 450 лв
0877540309
0895611643
БГ-Магазин
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/107039/kvantov-analizator---bioskener-3to-pokolenie-na-bylgarski-ezik

Заеми до 5 000 лв
Предлагаме заеми до 5000 лв. Връзката с нас по скайп или GSM е за препоръчване. Skype - malkizaemi 0882081514 (не ни
пишете мейли - не ги четем, просто някои от сайтовете за обяви искат мейли)
http://obiavidnes.com/obiava/107038/zaemi-do-5-000-lv

Металотърсач с PIC контролер и дискриминация.
Продавам металотърсач с PIC контролер. Отделя металите (феромагнитни и др.) Не се влияе от вода, метални соли в
почвата и др. такива. Звукова и светлинна индикация. В комплекта влиза и DVD с над 30 схеми и техн. документация на
професионални и любителски металотърсачи, както и книгата "Калетата по българските земи". http://gold2013.tk/ За
контакти GSM 0876709831
https://www.youtube.com/watch?v=MqVm_pIVSoA
http://obiavidnes.com/obiava/107037/metalotyrsach-s-pic-kontroler-i-diskriminaciya

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
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ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/107036/30-50-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/107035/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

Оферта заеми между специално
здравей
Аз вече не вярвам в кредитирането пари, защото всички банки otbili моето досие; Бях наистина остана с моята банка. Но
един ден един мой приятел препоръчва конкретен кредитор, който ми даде имейла. Опитах го с него чрез изпращане на
електронна поща и тя работи. Имах правилния човек искрено кредитирането и по-специално е търсил в продължение на
години. Имам заем, който ми позволява да живеят добре, сега и аз редовно плащат месечните си вноски. Можете да се
свържете с него, ако имате нужда от заеми за различни лични причини. Двама от колегите ми също са получили заеми
без никакво затруднение. Ето неговия имейл: lucreciavilkova@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/107034/oferta-zaemi-mejdu-specialno

Заеми до 10 000 евро
Заеми до 10 000 евро при максимален срок на погасяване 5 години и годишна лихва 16 %. www.gulten.tk
www.doxy100.wix.com/kaplan
00905366961189
http://obiavidnes.com/obiava/107033/zaemi-do-10-000-evro

Инкубатори за яйца от японски пъдпъдъци до щрауси.
Инкубатори за яйца от японски пъдпъдъци до щрауси. Вижте клипчетата в нашия сайт показващи работата на
инкубаторите ни, a не обяснения по телефона (Често откровени лъжи) https://www. youtube. com/watch? v=4UEOAA4Isvo
http;//inkubatorbg. tk Доставка с ЕКОНТ - ползвате 20% отстъпка!! ДОБРИЯ СТОПАНИН МИСЛИ ОТ РАНО! Вижте и
това клипче за да разберете защо не можете на ползвате китайски терморегулатори за направата на инкубатор!
https://www. youtube. com/watch? v=mFyDoZZJJNM
http://obiavidnes.com/obiava/107032/inkubatori-za-yayca-ot-yaponski-pydpydyci-do-shtrausi

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
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ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/107031/30-50-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/107030/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

ИЗКУПУВАМЕ Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения + Освобождаваме от
Солидарната Отговорност ...
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми със Задължения +
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и Ние сме Вашето Решение с Компетентно Съдействие
!
Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма :
ОСИГУРЯВАМЕ нов Собственик и Управител , ново Седалище , Адресна регистрация и всичко необходимо , което
изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ !
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 СОЛИДАРНАТА 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 !
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ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка !
ПРЕДУПРЕЖДАВАМЕ : Осъждан за ИЗМАМИ и БЛУДСТВО предлага Адвокатски Услуги !
Измамникът предлага "съдействие" за фирми със задължения, копира съдържанието на наши обяви , завлича клиентите
със солидни суми без да е свършил обещаното , няма адв. права , няма понятие от материята Търговско Право ,
наизустил е няколко изречения с които зарибява жертвите си и се представя от името на НЕСЪЩЕСТВУВАЩИ
"правни кантори" :
Business Consulting Company , Правна Кантора БЪЛГАРИЯ , БИЗНЕС КОНСУЛТ ,
KANTORA Bg. , Правна кантора гр.Пловдив ул."4-ти Януари" № 28 ....

PRETOR GROUP Ltd. ,

PRAVNA

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 ... !
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/107029/izkupuvame-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarn

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми със Задължения
+ ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 Час ...
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми със Задължения +
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и Ние сме Вашето Решение с Компетентно Съдействие
!
Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма :
ОСИГУРЯВАМЕ нов Собственик и Управител , ново Седалище , Адресна регистрация и всичко необходимо , което
изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ !
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 СОЛИДАРНАТА 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 !
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ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка !
ПРЕДУПРЕЖДАВАМЕ : Осъждан за ИЗМАМИ и БЛУДСТВО предлага Адвокатски Услуги !
Измамникът предлага "съдействие" за фирми със задължения, копира съдържанието на наши обяви , завлича клиентите
със солидни суми без да е свършил обещаното , няма адв. права , няма понятие от материята Търговско Право ,
наизустил е няколко изречения с които зарибява жертвите си и се представя от името на НЕСЪЩЕСТВУВАЩИ
"правни кантори" :
Business Consulting Company , Правна Кантора БЪЛГАРИЯ , БИЗНЕС КОНСУЛТ ,
KANTORA Bg. , Правна кантора гр.Пловдив ул."4-ти Януари" № 28 ....

PRETOR GROUP Ltd. ,

PRAVNA

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 ... !
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/107028/specializirani-pravni-uslugi-za-izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi-sys-zadyljeniya

Юридическо Съдействие за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми : ЕТ, ООД, ЕООД, АД, ЕАД
със Задължения + Освобождаваме от СОЛИДАРНАТА Отговорност !
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми със Задължения +
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и Ние сме Вашето Решение с Компетентно Съдействие
!
Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма :
ОСИГУРЯВАМЕ нов Собственик и Управител , ново Седалище , Адресна регистрация и всичко необходимо , което
изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ !
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 СОЛИДАРНАТА 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 !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
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освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка !
ПРЕДУПРЕЖДАВАМЕ : Осъждан за ИЗМАМИ и БЛУДСТВО предлага Адвокатски Услуги !
Измамникът предлага "съдействие" за фирми със задължения, копира съдържанието на наши обяви , завлича клиентите
със солидни суми без да е свършил обещаното , няма адв. права , няма понятие от материята Търговско Право ,
наизустил е няколко изречения с които зарибява жертвите си и се представя от името на НЕСЪЩЕСТВУВАЩИ
"правни кантори" :
Business Consulting Company , Правна Кантора БЪЛГАРИЯ , БИЗНЕС КОНСУЛТ ,
KANTORA Bg. , Правна кантора гр.Пловдив ул."4-ти Януари" № 28 ....

PRETOR GROUP Ltd. ,

PRAVNA

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 ... !
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/107027/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
Солидарната Отговорност за 1 Час ......
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми със Задължения +
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и Ние сме Вашето Решение с Компетентно Съдействие
!
Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма :
ОСИГУРЯВАМЕ нов Собственик и Управител , ново Седалище , Адресна регистрация и всичко необходимо , което
изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ !
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 СОЛИДАРНАТА 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 !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка !
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ПРЕДУПРЕЖДАВАМЕ : Осъждан за ИЗМАМИ и БЛУДСТВО предлага Адвокатски Услуги !
Измамникът предлага "съдействие" за фирми със задължения, копира съдържанието на наши обяви , завлича клиентите
със солидни суми без да е свършил обещаното , няма адв. права , няма понятие от материята Търговско Право ,
наизустил е няколко изречения с които зарибява жертвите си и се представя от името на НЕСЪЩЕСТВУВАЩИ
"правни кантори" :
Business Consulting Company , Правна Кантора БЪЛГАРИЯ , БИЗНЕС КОНСУЛТ ,
KANTORA Bg. , Правна кантора гр.Пловдив ул."4-ти Януари" № 28 ....

PRETOR GROUP Ltd. ,

PRAVNA

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 ... !
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/107026/pokupko---prodajba-na-firmi---et-ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdav

Монтаж на дограма
От нас може да научите полезни съвети за монтажа и поддръжката на PVC и алуминиева дограма. Ние сме
дългогодишни експерти в монтирането на дограма.
http://obiavidnes.com/obiava/107025/montaj-na-dograma

маркови парфюми Dolce
Dolce.bg е онлайн магазин за маркови парфюми, които ще задоволят и най-капризния вкус. Може да откриете мъжки и
дамски парфюми на Булгари, Версаче, Шанел, френски парфюми, тестери на парфюми и още много известни марки.
http://obiavidnes.com/obiava/107024/markovi-parfyumi-dolce

Спедитор за Източна Европа- Белгия
Заплата: 2500-3500Е (в зависимост от опита)
Почивни дни: 2 почивни дни /седмично
Вид на офертата: Целогодишна
За повече информация:
Тел.0700 800 77 ( на цената на един градски разговор ); 073/ 871 777
Е-mail: info@slava7.bg
ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!
По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.
Слава7 предлага работни позиции за различни сектори в България и чужбина.
Актуална информация и вдъхновение от Слава 7 във Facebook
https://www.facebook.com/pages/Slava7/209871340822?fref=ts .
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/107023/speditor-za-iztochna-evropa--belgiya

Key Account Manager - Europe
• Location: Europe
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• Starting date: In 10 days after approval
• Period of the employment: Year- round
• Salary: €3500 - €4000 gross per month
Requirements
• - Experience with flexographic printing on flexible absorbing and non-absorbing substrates.
• - Experience with application of flexographic printing inks;
• - Experience with print on food packaging, sausage casing, labels, adhesive tape or other specialized application will be
considered an advantage;
• - Experience with print on narrow web/labels;
• - Proactive and cooperative;
• - Structured, analytical &efficient;
• - Comfortable with IT as administrative tool;
• - Language skills covering English and likely sufficient languages to cover Eastern Europe
In accordance with WAT, Youth and Exchange programs!
For further information, please, do not hesitate to contact us:
E-mail: info@slava7.bg
Tel: 0700 800 77 ( на цената на един градски разговор )
http://obiavidnes.com/obiava/107022/key-account-manager----europe

ЦПУ Металурзи за Германия
Заплата: €12,50 - €15,00 бруто на час
Работни часове: 40 часа на седмица
Тип на офертата: Целогодишна
Чужди езици: Немски език на минимум ниво А2
За повече информация:
Тел. 0700 800 77 *На цената на един градски разговор
Е-mail: germany@slava7.bg
ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!
По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.
Слава7 предлага работни позиции за различни сектори в България и чужбина.
Актуална информация и вдъхновение от Слава 7 във Facebook
https://www.facebook.com/pages/Slava7/209871340822?fref=ts
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/107021/cpu-metalurzi-za-germaniya

Сервизни техници за Германия
Заплата: €1700 - €1800 нетно на месец
Работни часове: 40 часа на седмица
Тип на офертата: Целогодишна
Чужди езици: Немски език на много добро говоримо ниво
За повече информация:
Тел. 0700 800 77 *На цената на един градски разговор
Е-mail: germany@slava7.bg
ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!
По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.
Слава7 предлага работни позиции за различни сектори в България и чужбина.
Актуална информация и вдъхновение от Слава 7 във Facebook
https://www.facebook.com/pages/Slava7/209871340822?fref=ts
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/107020/servizni-tehnici-za-germaniya

Работници вътрешно строителство за Германия
Заплата: €1900 нетно на месец
Работни часове: средно 173 часа на месец
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Тип на офертата: Целогодишна
Чужди езици: Немски език на минимум ниво А2
За повече информация:
Тел. 0700 800 77 *На цената на един градски разговор
Е-mail: germany@slava7.bg
ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!
По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.
Слава7 предлага работни позиции за различни сектори в България и чужбина.
Актуална информация и вдъхновение от Слава 7 във Facebook
https://www.facebook.com/pages/Slava7/209871340822?fref=ts
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/107019/rabotnici-vytreshno-stroitelstvo-za-germaniya

Професионални шофьори (C+E) за Германия
Заплата: €1350 – €1500 нетно на месец
Работни часове: 7,5 часа на ден
Тип на офертата: Целогодишна
Чужди езици: Немски език на минимум ниво А2
За повече информация:
Тел. 0700 800 77 *На цената на един градски разговор
Е-mail: germany@slava7.bg
ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!
По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.
Слава7 предлага работни позиции за различни сектори в България и чужбина.
Актуална информация и вдъхновение от Слава 7 във Facebook
https://www.facebook.com/pages/Slava7/209871340822?fref=ts
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/107018/profesionalni-shofyori-ce-za-germaniya

Сервитьори/ки – Германия
Заплата: €1000 - €1100 нетно възнаграждение на месец
Квартира: Съдействие за намиране
Работни часове: 40 часа на седмица
Вид на офертата: Целогодишна
За повече информация:
Тел. 0700 800 77 ( на цената на един градски разговор ); 073/ 871 777
Е-mail: germany@slava7.bg
ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!
По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.
Слава7 предлага работни позиции за различни сектори в България и чужбина.
Актуална информация и вдъхновение от Слава 7 във Facebook
https://www.facebook.com/pages/Slava7/209871340822?fref=ts
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/107017/servityoriki--germaniya

Радиолог – Германия
Заплата: €1200 - €1600 на месец
Квартира: Съдействие за намиране
Работни часове: 40 часа на седмица
Вид на офертата: Целогодишна
ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!
По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.
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Слава7 предлага работни позиции за различни сектори в България и чужбина.
Актуална информация и вдъхновение от Слава 7 във Facebook
https://www.facebook.com/pages/Slava7/209871340822?fref=ts .
За повече информация:
Тел. 0700 800 77 ( на цената на един градски разговор ); 073/ 871 777
Е-mail: germany@slava7.bg
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/107016/radiolog--germaniya

Водачи на мотокар – Германия
Заплата: €8.35 - €10 бруто на час
Квартира: Съдействие за намиране
Работни часове: 35 – 40 часа на седмица
Вид на офертата: Целогодишна
За повече информация:
Тел. 0700 800 77 ( на цената на един градски разговор ); 073/ 871 777
Е-mail: germany@slava7.bg
ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!
По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.
Слава7 предлага работни позиции за различни сектори в България и чужбина.
Актуална информация и вдъхновение от Слава 7 във Facebook
https://www.facebook.com/pages/Slava7/209871340822?fref=ts .
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/107015/vodachi-na-motokar--germaniya

Водопроводчици – Южна Германия
Заплата: €1200- 1300 нетно месечно възнаграждение
Квартира: Съдействие за намиране
Работни часове: 40 часа на седмица
Вид на офертата: Целогодишна
За повече информация:
Тел. 0700 800 77 ( на цената на един градски разговор ); 073/ 871 777
Е-mail: germany@slava7.bg
ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!
По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.
Слава7 предлага работни позиции за различни сектори в България и чужбина.
Актуална информация и вдъхновение от Слава 7 във Facebook
https://www.facebook.com/pages/Slava7/209871340822?fref=ts .
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/107014/vodoprovodchici---yujna-germaniya

Ел Техници – Южна Германия
Заплата: €1200- 1300 нетно месечно възнаграждение
Квартира: Съдействие за намиране
Работни часове: 40 часа на седмица
Вид на офертата: Целогодишна
За повече информация:
Тел. 0700 800 77( на цената на един градски разговор ); 073/ 871 777
Е-mail: germany@slava7.bg
ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!
По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.
Слава7 предлага работни позиции за различни сектори в България и чужбина.

Страница 23/93

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

11.10.2015

Актуална информация и вдъхновение от Слава 7 във Facebook
https://www.facebook.com/pages/Slava7/209871340822?fref=ts .
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/107013/el-tehnici---yujna-germaniya

Заварчици – Южна Германия
Заплата: €1200- 1300 нетно месечно възнаграждение
Квартира: Съдействие за намиране
Работни часове: 40 часа на седмица
Вид на офертата: Целогодишна
За повече информация:
Тел. 0700 800 77 ( на цената на един градски разговор ); 073/ 871 777
Е-mail: germany@slava7.bg
ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!
По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.
Слава7 предлага работни позиции за различни сектори в България и чужбина.
Актуална информация и вдъхновение от Слава 7 във Facebook
https://www.facebook.com/pages/Slava7/209871340822?fref=ts .
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/107012/zavarchici---yujna-germaniya

Шлосери – Южна Германия
Заплата: €1200- 1300 нетно месечно възнаграждение
Квартира: Съдействие за намиране
Работни часове: 40 часа на седмица
Вид на офертата: Целогодишна
За повече информация:
Тел. 0700 800 77 ( на цената на един градски разговор ); 073/ 871 777
Е-mail: germany@slava7.bg
ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!
По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.
Слава7 предлага работни позиции за различни сектори в България и чужбина.
Актуална информация и вдъхновение от Слава 7 във Facebook
https://www.facebook.com/pages/Slava7/209871340822?fref=ts .
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/107011/shloseri---yujna-germaniya

Шлосери – Северна Германия
Заплата: €11,50 бруто на час
Квартира: Съдействие за намиране
Работни часове: 35 – 50 часа на седмица
Вид на офертата: Целогодишна
За повече информация:
Тел. 0700 800 77 ( на цената на един градски разговор ); 073/ 871 777
Е-mail: germany@slava7.bg
ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!
По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.
Слава7 предлага работни позиции за различни сектори в България и чужбина.
Актуална информация и вдъхновение от Слава 7 във Facebook
https://www.facebook.com/pages/Slava7/209871340822?fref=ts .
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/107010/shloseri--severna-germaniya
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Заварчици – Северна Германия
Заплата: €11,50 бруто на час
Квартира: Съдействие за намиране
Работни часове: 40 часа на седмица
Вид на офертата: Целогодишна
За повече информация:
Тел. 0700 800 77 ( на цената на един градски разговор ); 073/ 871 777
Е-mail: germany@slava7.bg
ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!
По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.
Слава7 предлага работни позиции за различни сектори в България и чужбина.
Актуална информация и вдъхновение от Слава 7 във Facebook
https://www.facebook.com/pages/Slava7/209871340822?fref=ts .
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/107009/zavarchici--severna-germaniya

Индустриални работници - Северна Германия
Заплата: €11,50 бруто на час
Квартира: Съдействие за намиране
Работни часове: 40 часа на седмица
Вид на офертата: Целогодишна
За повече информация:
Тел. 0700 800 77 ( на цената на един градски разговор ); 073/ 871 777
Е-mail: germany@slava7.bg
ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!
По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.
Слава7 предлага работни позиции за различни сектори в България и чужбина.
Актуална информация и вдъхновение от Слава 7 във Facebook
https://www.facebook.com/pages/Slava7/209871340822?fref=ts .
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/107008/industrialni-rabotnici---severna-germaniya

Медицински сестри без език - Германия
Заплата: €1600 нетно месечно възнаграждение
Квартира: Съдействие за намиране
Работни часове: 40 часа на седмица
Вид на офертата: Целогодишна
За повече информация:
Тел. 0700 800 77( на цената на един градски разговор ); 073/ 871 777
Е-mail: germany@slava7.bg
ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!
По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.
Слава7 предлага работни позиции за различни сектори в България и чужбина.
Актуална информация и вдъхновение от Слава 7 във Facebook
https://www.facebook.com/pages/Slava7/209871340822?fref=ts .
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/107007/medicinski-sestri-bez-ezik---germaniya

Медицински сестри- Германия
Заплата: €12-15 /бруто/ на час
Квартира: Съдействие за намиране
Работни часове: 38,5 часа на седмица
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Вид на офертата: Целогодишна
За повече информация:
Тел. 0700 800 77 ( на цената на един градски разговор ); 073/ 871 777
Е-mail: germany@slava7.bg
ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!
По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.
Слава7 предлага работни позиции за различни сектори в България и чужбина.
Актуална информация и вдъхновение от Слава 7 във Facebook
https://www.facebook.com/pages/Slava7/209871340822?fref=ts .
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/107006/medicinski-sestri--germaniya

Детски медицински сестри- Германия
Заплата: €12-15 /бруто/ на час
Квартира: Съдействие за намиране
Работни часове: 38,5 часа на седмица
Вид на офертата: Целогодишна
За повече информация:
Тел.0700 800 77 ( на цената на един градски разговор ); 073/ 871 777
Е-mail: germany@slava7.bg
ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!
По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.
Слава7 предлага работни позиции за различни сектори в България и чужбина.
Актуална информация и вдъхновение от Слава 7 във Facebook
https://www.facebook.com/pages/Slava7/209871340822?fref=ts .
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/107005/detski-medicinski-sestri--germaniya

Асистенти за гледане на възрастни хора - Германия
Заплата: €12-15 /бруто/ на час
Квартира: Съдействие за намиране
Работни часове: 38,5 часа на седмица
Вид на офертата: Целогодишна
За повече информация:
Тел. 0700 800 77 ( на цената на един градски разговор ); 073/ 871 777
Е-mail: germany@slava7.bg
ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!
По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.
Слава7 предлага работни позиции за различни сектори в България и чужбина.
Актуална информация и вдъхновение от Слава 7 във Facebook
https://www.facebook.com/pages/Slava7/209871340822?fref=ts .
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/107004/asistenti-za-gledane-na-vyzrastni-hora---germaniya

Медицински сестри – Великобритания
Позиция – Медицински сестри
Локация –Великобритания
Заплащане – започва от €1500 в зависимост от опита и уменията на кандидата;
Допълнителни детайли:
• Съдействие за регистрация в местния Сестрински съюз (NMC UK)
• Възможност за допълнителни часове и работа на смени;
• Безплатна квартира за първите месеци и съдействие за намиране на квартира за след този период;
• Поет самолетен билет до Великобритания;
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Изисквания:
Опит – Препоръчителен / Подходяща позиция за завършили студенти без опит
Език – Английски език
Възрастови ограничения – няма
За повече информация:
Тел.0700 800 77 ( на цената на един градски разговор );
Е-mail: uk@slava7.bg
ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!
По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.
Слава7 предлага работни позиции за различни сектори в България и чужбина.
Актуална информация и вдъхновение от Слава 7 във Facebook
https://www.facebook.com/pages/Slava7/209871340822?fref=ts .
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/107003/medicinski-sestri--velikobritaniya

Купуваме Бизнес Фирми ..........................!
Business Consulting Company-Купуваме Бизнес,Активи,Фирми СД, АД, ЕАД, ООД, ЕООД със задължения,,пред фалит или
несъстоятелност.Освобождаваме ви от финансова,юридическа и солидарна отговорност.
Ако Вашата фирма има каквито и да било задължения, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за
ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към доставчици и други контрагенти, ние
сме Вашето РЕШЕНИЕ.
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.
Продажба на Фирма ЕООД ООД. по Чл. 129.(1)(2) Чл. 130. от ТЪРГОВСКИ ЗАКОН.
Осигуряваме нов собственик на Вашата фирма,ново седалище и адрес за кореспонденция извършваме пълна промяна по
обстоятелствата.
Поради желанието ни да бъдем максимално гъвкави в предоставянето на качествени юридически услуги,Business
Consulting
Company
има
няколко
адвокатски
офиса,
находящи
се
в
гр.София,
гр.Пловдив,
гр.Варна,гр.Бургас,гр.Димитровград,гр.Хасково,гр. Стара Загора, гр.Пазарджик,гр,Велико Търново,гр.Разград-за фирми
от всички бизнес сектори и региони на България.
Ако желаете Ваш доверен адвокат да подготви,консултира и осъществи сделката по Продажбата-Прехвърляне на
вашата фирма няма проблем.
Контакти
За да получите бързо и качествено обслужване, не се колебайте да се свържете с нас на следните телефони, за да
уговорим удобен ден и час за среща:GSM: 0892918797
За повече информация http://businessbg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/107002/kupuvame-biznes-firmi-

Работници за автомивка - Англия
Заплата: 200P седмично +бакшиши
Квартира: Подсигурена – 40P (седмично)
Почивни дни: 1 почивен ден /седмично
Вид на офертата: Целогодишна
За повече информация:
Тел. 0700 800 77 ( на цената на един градски разговор ); 073/ 871 777
Е-mail: uk@slava7.bg
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ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!
По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.
Слава7 предлага работни позиции за различни сектори в България и чужбина.
Актуална информация и вдъхновение от Слава 7 във Facebook
https://www.facebook.com/pages/Slava7/209871340822?fref=ts .
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/107001/rabotnici-za-avtomivka---angliya

Купуваме Бизнес Фирми .................................../
Business Consulting Company-Купуваме Бизнес,Активи,Фирми СД, АД, ЕАД, ООД, ЕООД със задължения,,пред фалит или
несъстоятелност.Освобождаваме ви от финансова,юридическа и солидарна отговорност.
Ако Вашата фирма има каквито и да било задължения, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за
ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към доставчици и други контрагенти, ние
сме Вашето РЕШЕНИЕ.
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.
Продажба на Фирма ЕООД ООД. по Чл. 129.(1)(2) Чл. 130. от ТЪРГОВСКИ ЗАКОН.
Осигуряваме нов собственик на Вашата фирма,ново седалище и адрес за кореспонденция извършваме пълна промяна по
обстоятелствата.
Поради желанието ни да бъдем максимално гъвкави в предоставянето на качествени юридически услуги,Business
Consulting
Company
има
няколко
адвокатски
офиса,
находящи
се
в
гр.София,
гр.Пловдив,
гр.Варна,гр.Бургас,гр.Димитровград,гр.Хасково,гр. Стара Загора, гр.Пазарджик,гр,Велико Търново,гр.Разград-за фирми
от всички бизнес сектори и региони на България.
Ако желаете Ваш доверен адвокат да подготви,консултира и осъществи сделката по Продажбата-Прехвърляне на
вашата фирма няма проблем.
Контакти
За да получите бързо и качествено обслужване, не се колебайте да се свържете с нас на следните телефони, за да
уговорим удобен ден и час за среща:GSM: 0892918797
За повече информация http://businessbg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/107000/kupuvame-biznes-firmi-

Асистенти за гледане на възрастни хора - Англия
Заплата: 6.5P/ час
Квартира: Съдействие за намиране
Почивни дни: 2 почивни дни /седмично
Вид на офертата: Целогодишна
За повече информация:
Тел. 0700 800 77 ( на цената на един градски разговор ); 073/ 871 777
Е-mail: uk@slava7.bg
ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!
По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.
Слава7 предлага работни позиции за различни сектори в България и чужбина.
Актуална информация и вдъхновение от Слава 7 във Facebook
https://www.facebook.com/pages/Slava7/209871340822?fref=ts .
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/106999/asistenti-za-gledane-na-vyzrastni-hora---angliya
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Медицински сестри - Англия
Заплата: 15.32P/ час
Квартира: Съдействие за намиране
Почивни дни: 2 почивни дни /седмично
Вид на офертата: Целогодишна
За повече информация:
Тел. 0700 800 77 ( на цената на един градски разговор ); 073/ 871 777
Е-mail: uk@slava7.bg
ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!
По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.
Слава7 предлага работни позиции за различни сектори в България и чужбина.
Актуална информация и вдъхновение от Слава 7 във Facebook
https://www.facebook.com/pages/Slava7/209871340822?fref=ts .
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/106998/medicinski-sestri---angliya

Сервитьори (ки)- Англия
Заплата: 600P +бакшиши (в зависимост от опита)
Храна и квартира: Безплатни
Почивни дни: 1 почивен ден /седмично
Вид на офертата: Целогодишна
За повече информация:
Тел. 0700 800 77 ( на цената на един градски разговор ); 073/ 871 777
Е-mail: uk@slava7.bg
ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!
По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.
Слава7 предлага работни позиции за различни сектори в България и чужбина.
Актуална информация и вдъхновение от Слава 7 във Facebook
https://www.facebook.com/pages/Slava7/209871340822?fref=ts .
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/106997/servityori-ki--angliya

Готвачи (ки)- Англия
Заплата: 700-900P (в зависимост от опита)
Храна и квартира: Безплатни
Почивни дни: 1 почивен ден /седмично
Вид на офертата: Целогодишна
За повече информация:
Тел. 0700 800 77( на цената на един градски разговор ); 073/ 871 777
Е-mail: uk@slava7.bg
ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!
По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.
Слава7 предлага работни позиции за различни сектори в България и чужбина.
Актуална информация и вдъхновение от Слава 7 във Facebook
https://www.facebook.com/pages/Slava7/209871340822?fref=ts .
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/106996/gotvachi-ki--angliya

Работник кухня – Кипър
• Заплата – : €600 – €650 (зависи от опита на кандидата)
• Храна и квартира: Безплатни
• Вид на офертата: Целогодишна
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За повече информация:
Тел. 0700 800 77 *На цената на един градски разговор
Е-mail: cyprus@slava7.bg
ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!
По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.
Слава7 предлага работни позиции за различни сектори в България и чужбина.
Актуална информация и вдъхновение от Слава 7 във Facebook
https://www.facebook.com/pages/Slava7/209871340822?fref=ts
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/106995/rabotnik-kuhnya--kipyr

Автомонтьор – Кипър
• Заплата: €1000
• Квартира: Безплатна
• Почивни дни: 1 почивен ден /седмично
• Вид на офертата: Целогодишна
• Започване: 20.03.2016г.
За повече информация:
Тел. 0700 800 77 ( на цената на един градски разговор ); 073/ 871 777
Е-mail: cyprus@slava7.bg
ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!
По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.
Слава7 предлага работни позиции за различни сектори в България и чужбина.
Актуална информация и вдъхновение от Слава 7 във Facebook
https://www.facebook.com/pages/Slava7/209871340822?fref=ts
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/106994/avtomontyor--kipyr

Грил готвачи – Кипър
• Заплата – 800-1000Е (в зависимост от опита)
• Храна и квартира: Безплатни
• Почивни дни: 1 почивен ден /седмично
• Вид на офертата: Целогодишна
За повече информация:
Тел. 0700 800 77 ( на цената на един градски разговор ); 073/ 871 777
Е-mail: cyprus@slava7.bg
ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!
По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.
Слава7 предлага работни позиции за различни сектори в България и чужбина.
Актуална информация и вдъхновение от Слава 7 във Facebook
https://www.facebook.com/pages/Slava7/209871340822?fref=ts .
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/106993/gril-gotvachi---kipyr

Готвачи – Кипър
• Заплата – 800-1100Е (в зависимост от опита)
• Храна и квартира: Безплатни
• Почивни дни: 1 почивен ден /седмично
• Вид на офертата: Целогодишна
За повече информация:
Тел. 0700 800 77 ( на цената на един градски разговор ); 073/ 871 777
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Е-mail: cyprus@slava7.bg
ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!
По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.
Слава7 предлага работни позиции за различни сектори в България и чужбина.
Актуална информация и вдъхновение от Слава 7 във Facebook
https://www.facebook.com/pages/Slava7/209871340822?fref=ts .
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/106992/gotvachi---kipyr

Take away служител (заведение за бързо хранене) - Кипър
• Заплата: 700Е
• Храна и квартира: Безплатни
• Почивни дни: 1 почивен ден /седмично
• Вид на офертата: Целогодишна
За повече информация:
Тел. 0700 800 77 ( на цената на един градски разговор ); 073/ 871 777
Е-mail: cyprus@slava7.bg
ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!
По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.
Слава7 предлага работни позиции за различни сектори в България и чужбина.
Актуална информация и вдъхновение от Слава 7 във Facebook
https://www.facebook.com/pages/Slava7/209871340822?fref=ts .
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/106991/take-away-slujitel-zavedenie-za-byrzo-hranene---kipyr

Сервитьори(ки) и бармани (ки) – Кипър
• Заплата – 600-800Е + бакшиши (в зависимост от опита)
• Храна и квартира: Безплатни
• Почивни дни: 1 почивен ден /седмично
• Вид на офертата: Целогодишна
За повече информация:
Тел. 0700 800 77 ( на цената на един градски разговор ); 073/ 871 777
Е-mail: cyprus@slava7.bg
ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!
По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.
Слава7 предлага работни позиции за различни сектори в България и чужбина.
Актуална информация и вдъхновение от Слава 7 във Facebook
https://www.facebook.com/pages/Slava7/209871340822?fref=ts .
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/106990/servityoriki-i-barmani-ki--kipyr

РАБОТА В БЪЛГАРИЯ / ПРЕПОДАВАТЕЛ ПО НЕМСКИ ЕЗИК
ОСНОВНИ ДЕТАЙЛИ:
• Позиция: Преподавател по немски език
• Локация: София, България
• Частен проект
ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!
По Work &Travel, програми за стаж и културен обмен.
Слава7 предлага работни позиции за различни сектори в България и чужбина.
Актуална информация и вдъхновение от Слава 7 във Facebook
https://www.facebook.com/pages/Slava7/209871340822?fref=ts .
За повече информация:
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Тел. 0700 800 77 ( на цената на един градски разговор ); 073/ 871 777
Email: info@slava7.bg
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/106989/rabota-v-bylgariya--prepodavatel--po-nemski-ezik

РАБОТА В БЪЛГАРИЯ / СЧЕТОВОДИТЕЛ/КА
ОСНОВНИ ДЕТАЙЛИ:
• Позиция: Счетоводител/ ка
• Локация: Благоевград, България
• Тип на офертата:Целогодишна
ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!
По Work &Travel, програми за стаж и културен обмен.
Слава7 предлага работни позиции за различни сектори в България и чужбина.
Актуална информация и вдъхновение от Слава 7 във Facebook
https://www.facebook.com/pages/Slava7/209871340822?fref=ts .
За повече информация:
Тел. 0700 800 77 ( на цената на един градски разговор ); 073/ 871 777
Email: info@slava7.bg
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/106988/rabota-v-bylgariya--schetovoditelka

Английски – ВТОРО ниво Pre –intermediate
За повече информация:
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа Абилити организира курс по общ Английски.- ВТОРОнивоPre -intermediate
Цена 250 лв Продължителност -50 учебни часа.В цената не е включена цената на учебника .
Занятията се провеждат по системата New Headway the Third edition – Pre-Intermediate. Включени са аудио и видео уроци
в учебния план .
Предлагаме малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
За повече информация:
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/106987/angliyski--vtoronivopreintermediate

Подготовка за изпити IELTS , TOEFL ,FCE , CAE
За повече информация:
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуална и полу – индивидуална подготовка по Английски език за
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изпити IELTS ,TOEFL ,FCE в удобно за Вас време.
Продължителност - 30 занятия.
Цена – 20 лева за занятие .
Таксата за курса включва учебните материали .
Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и допълнителни материали, съобразени с
нуждите на обучаващите се.
Подготовката включва интерактивни задачи, свързани с изискванията за успешно представяне на изпита за
сертифициране на познанията и уменията :
Четене, слушане и устен отговор на въпрос.
Слушане и устен отговор на въпрос.
Четене, слушане и писмен отговор на въпрос.
Във всички раздели се тестват уменията , като се правят и анализират текущи практически тестове .
Курсистите се обучават в раздела Разговор, като се запознават с типовете въпроси, критериите и изисквания за
оценяване, структурата и времетраенето на отговора .
Те се упражняват върху теста – разговор , като записват гласовете си и така анализират индивидуалното си ниво по
отношение изискванията на задачата и нейното времетраене.
За повече информация:
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/106986/podgotovka-za-izpitiieltstoeflfcecae

cours de bulgare pour
Phone : 0878 467 429
Address : Sofia ,Ivan Vazov distr. Bobotinov str. Bl.5
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Ecole de langues “Ability”propose des cours individuels ou en groupe de bulgare pour
http://obiavidnes.com/obiava/106985/cours-debulgarepourtrangers

Немски език - Индивидуално и в малки групи
За повече информация:
тел.0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуално обучение и в малки групи по Немски език в удобно за Вас време.
Предлагаме посещения и в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и
допълнителни материали, съобразени с нуждите на обучаващите се. Предлагаме различни отстъпки и възможност за
разсрочено плащане.
Цена 10 лева на учебен час
Предлагаме:
Подготовка за сертификати
Подготовка за матури
Подготовка за работа в Германия
Подготовка на деца и ученици
Разговорни курсове за поддържане на езиковата квалификация.
За повече информация:
тел.0878 467 429
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Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/106984/nemski-ezik---individualnoi-v-malki-grupi

Страхотни цени на интериорни 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=6
http://obiavidnes.com/obiava/106983/strahotni-ceni-na-interiorni-vrati-v-plovdiv

NovMac.com - Магазин за Apple продукти
NovMac.com е интернет магазин официално оторизиран за продажба на Apple продукти онлайн. Никога не е било по-лесно
да поръчате Вашият Mac, където и да сте в България! Поръчайте онлайн MacBook, MacBook Pro, MacBook Air ,iMac, Mac
mini, iPod, iPad и много аксесоари! Нови продукти предлагани официално на българския пазар на най-добри цени!
Актуални промоции, доставка до посочен адрес. Продуктите са с международна гаранция!
http://obiavidnes.com/obiava/106982/novmaccom---magazin-za-apple-produkti

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/106981/30-50-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/106980/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

хотелско настаняване по време на изложения и панаири Букинг Експо!!
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Заповядайте в сайтът ни на адрес www.booking-expo.com където ще намреите евтини самолетни билети за всякакъв вид
изложения или панаири по света! Ние от Букинг Експо сме специалисти и в хотелско настаняване за най-голямо удобство
на нашите клиенти.
http://obiavidnes.com/obiava/106979/hotelsko-nastanyavane-po-vreme-na-izlojeniya-i-panairi--buking-ekspo

Елегантни мъжки часовници
В онлайн магазина за часовници може да намерите различни модели, които може да поръчате с БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
ДО ОФИС НА ЕКОНТ.
Ние поддържаме богато изобилие на часовници – от спортни до стилни.
Телефон за връзка: 0888 873 880 www.часовници.eu
http://obiavidnes.com/obiava/106978/elegantni-myjki-chasovnici

Чехия-цех за ароматизатори-без такси в БГ
Лека
и
добре
платена
работа
за
мъже
и
жени.Осигурено
спане,седмичен
аванс
40
евро,договор,посрещане,настаняване.Заплащане 75 крони на час,социална и здравна застраховка.За справки и записване
звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/106977/chehiya-ceh-za-aromatizatori-bez-taksi-v-bg

ЧЕХИЯ ЗАКОННА РАБОТА ЧРЕЗ ЧЕШКА АГЕНТУРА С ДОГОВОР И ОСИГУРОВКИ БЕЗ
КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
ЧЕХИЯ БЕЗ ТАКСИ В БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ ЧЕШКА АГЕНТУРА КОЯТО ЛИЧНО ВИ ПОСРЕЩА В ПРАГА И НАСТАНЯВА С
ДОГОВОР ПО ЧЕШКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И СТАЖА СЕ ПРИЗНАВА В БЪЛГАРИЯ. ЧЕХИЯ-жени,мъже,семейства
за европалети,заводи,цехове,фабрики,складове,печатница,пекарна,пералня,бирена фабрика,шоколадова фабрика,завод за
авточасти,цех за пакетиране на кайма,цех за плстмасови 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/106976/chehiya-zakonna-rabota-chrez-cheshka-agentura-s-dogovor-i-osigurovki-bez-komision-v-b

Елегантни дамски часовници
В нашия магазин може да намерите различни видове часовници – спортни, спортно елегантни, ежедневни, класически и
официални.
B зaвиcимocт oт cъoтвeтния пoвoд, cтил и индивидyaлнocт, може да изберете пoдxoдящaтa фopмa, мoдeл, цвят,
материал и производител,
кoитo дa бъдaт пepфeктния зaвъpшeк нa цялocтнoтo мy излъчвaнe. телфон за връзка 0888873880 http://shoppy.click/
http://obiavidnes.com/obiava/106975/elegantni-damski-chasovnici

Сингапурските пощи есперирементират доставка на пощенски пратки с дрон
Националната пощенска служба на Сингапур SingPost обяви, че е приключила успешно поредица от тестове за доставка
на пощенски пратки и колети с дронове...
http://obiavidnes.com/obiava/106974/singapurskite-poshti-esperirementirat-dostavka-na-poshtenski-pratki-s-dron

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
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вода за пиене от всякаква чешма можете да си приготвите за по-малко от 1 минута. Малко по-дълго се приготвя
по-концентрирана сребърна вода за ефективно антибактериално и възстановяващо действие при простуда, грип, ангини,
висока температура; гастрити, хранителни отравяния, дезинтерии; кожни болести, изгаряния; дезинфекция и
обработка на плодове и зеленчуци; дезинфекция на вода за къпане на деца, дезинфекция на детски играчки и дрехи и др.
Доверете се на е-магазина за високотехнологич ни продукти www.Tehnomag.net или на тел 02/8298504 , 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/106973/ured-za-srebyrna-voda--zdrave-u-doma

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.
http://obiavidnes.com/obiava/106972/elektronna-sistema-sreshtu-varovikova-voda-av-3

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/106971/ultrazvukova-vanichka-za-skorostno-pochistvane-i-sterilizaciya

Мини вибрационна пералня от ТехноМаг
Малка, икономична и турбо ефективна пералня – това е устройството за вибрационно пране. С него ще спестите до 80%
електроенергия, вода и перилен препарат. Пестите също място и пари. Можете да го носите навсякъде със себе си.
Качеството на пране е гарантирано - забравете химическото чистене. Дрехите не се мачкат - можете да пропуснете
гладенето. Изключително удобно за пране и на маратонки, гуменки, чанти, изделия от изкуствена кожа и т.н.
Запитвания и поръчки в е-магазина www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994
http://obiavidnes.com/obiava/106970/mini-vibracionna-peralnya-ot-tehnomag

Ултразвукова пералня с нано-сребърна технология от ТехноМаг
Най-икономичната пералня – ултразвуковата - Ако домакинството Ви се състои от 1-2 човека - няма по-икономично
решение от ултразвуковия уред за пране и почистване. С него ще спестите до 99,9% електроенергия, 70% вода, 60%
перилен препарат, 100% омекотители. Качеството на пране е гарантирано - забравете химическото чистене. Дрехите
не се мачкат - забравете и гладенето. Изключително удобно за пране, почистване и обезпаразитяване на маратонки,
гуменки, чанти,изделия от изкуствена кожа и т.н. Успешно се използва за ултразвуков масаж и лечение на травми, за
лекуване на кожни заболявания и артрит,за "състаряване" на пресна ракия за 12 часа и др. Доверете се на е-магазина за
високотехнологични продукти www.TehnoMag.net или на тел. 02/422 422 8, 088 4 38 68 78
http://obiavidnes.com/obiava/106969/ultrazvukova-peralnya-s-nano-srebyrna-tehnologiya-ot-tehnomag

Електронно биде – капак
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!
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http://obiavidnes.com/obiava/106968/elektronno-bide--kapak

Активатор за жива и мъртва вода
Активатор за жива и мъртва вода с ТИТАНИЕВ електрод - за домашно приготвяне на алкална (жива) вода и кисела
(мъртва) вода, които можете да използвате в профилактиката на редица болести. Иновативното в този модел е
наличието на титаниев електрод, който гарантира да няма никакво отделяне на метали във водата. За повече
подробности и поръчки заповядайте в е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел. 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/106967/aktivator-za-jiva-i-myrtva-voda

Енергийна алкална нано чаша за „жива вода”
Енергийна нано чаша за алкална вода - наричана още турмалинова чаша - предназначена да филтрира, пречиства,
минерализира, йонизира и алкализира водата по естествен път чрез филтърна система от подбрана селекция минерали, с
доказано полезно ободряващо и оздравително действие. Всички знаем колко е полезна и необходима водата за правилното
функциониране на човешкия организъм. Но в нашето забързано ежедневие рядко можем да разчитаме, че пием вода
която е достатъчно чиста или правилно структурирана и заредена с живот. Затова е изобретено и това чудо, което за
броени минути ни осигурява чиста, обогатена на полезни минерали, питейна вода. С енергийната алкална чаша ни се
предоставя възможност да бъдем по-здрави, по-бодри, по-енергични, по-работоспособни, да осигурим повече младост и
дълголетие на организма си, да постигнем стройна и елегантна фигура по естествен път. Не пропускайте този шанс!
Вижте подробности и поръчайте в е-магазина „ТехноМаг” или на тел.02/8298504, 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/106966/energiyna-alkalna-nano-chasha-za-jiva-voda

Домашен дестилатор за вода
Дестилатор за вода – 2 години гаранция - за ефикасно и безопасно приготвяне на качествена дестилирана вода
(най-чистата вода на планетата) за пиене, за готвене, за лечение, за битови уреди (ютии, овлажнители), за автомобилни
акумулатори и т.н. Производителност 1 л/час. С едно зареждане можете да пречистите максимално 3,5 л вода. Цена:
335 лв. с ДДС. Две години гаранция. За подробности и поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се обадете на
тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
http://obiavidnes.com/obiava/106965/domashen-destilator-za-voda

Мини въздухочистител с озон
Мини въздухочистител с озон – проектиран така, че да може да работи автоматично, дълго и безопасно, за да улеснява
максимално потребителя. За затворени помещения до 50 кв.м. Уредът ефективно прeмахва миризми, вредни газове,
прахови частици, алергени, въздушни микроби, спори на плесени и гъбички, и др. Увеличава кислородното съдържание и
опреснява въздуха в помещението. Предпазва от заразни микроби и бацили, прехвърляни по въздушен път. Цена 46,50 лв. с
ДДС. За подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/106964/mini-vyzduhochistitel-s-ozon

Детективи Инкогнито-Търсете отговорите на професионално ниво !
Детективска Агенция Инкогнито-Безплатни Консултации!
Предлаганите услуги са от частни детективи
с висок професионален стандарт!
Разкрива изневери, издирва лица,
справки, корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес,месторабота и др.
Открива биологични родственици.
Установяване и блокиране на скрита аудио/видео техника
в жилища,офиси автомобили.
GPS предаватели и др.
Повече информация на http://detektivi.com
тел:02/9865435
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0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
Детективска Агенция "Инкогнито" Извършва услуги на територията на цяла България!!!
http://obiavidnes.com/obiava/106963/detektivi-inkognito-tyrsete-otgovorite-na-profesionalno-nivo-

Детективски услуги в София, Пловдив, Варна,Бургас,Русе, Плевен, Хасково, Пазарджик,
Благоевград, Перник, Стара Загора
Детективски услуги от Детективска агенция Фокс
Предлаганите Детективски услуги са
с гарантирана поверителност!
Разкриване на изневери,фирмено разследване,
издирване-лица,наблюдение,консултации.
Съдействие при сделки с имоти-проверка.
Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация и др.
Извършваме ефективни детективски услуги в София, Пловдив, Варна,Бургас
Русе, Плевен, Хасково, Пазарджик, Благоевград, Перник, Стара Загора
и др. населени места в България, а и в чужбина.
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/106962/detektivski-uslugi-v-sofiya-plovdiv-varnaburgasruse-pleven-haskovo-pazardj

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/106961/inkubatori

Курсове и уроци по математика в Пловдив
Курсове по математика в Пловдив от Учебен център 6+ (тел.: 0884 49 16 16). Частни уроци по математика в Пловдив и
областта. Индивидуални и в група. Кандидатстване след 7 клас. Подготовка за матурата по математика, както и за
Вашия кандидатстудентски изпит. Курсове и частни уроци по математика за 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 клас в
Пловдив.
http://obiavidnes.com/obiava/106960/kursove-i-uroci-po-matematika-v-plovdiv

Качествени врати на ниски цени
Врати София предлага на Вашето внимание огромно разнообразие от модели и цветове на интериорни и блиндирани
входни врати. Качеството е безспорно, а ниските цени - гарантирани! Вратите се предлагат в различни размери и с
различен, модерен дизайн, за да отговорят на Вашите предпочитания.
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http://obiavidnes.com/obiava/106959/kachestveni-vrati-na-niski-ceni

Курсове и уроци по математика в Пловдив
Курсове по математика в Пловдив от Учебен център 6+ (тел.: 0884 49 16 16). Частни уроци по математика в Пловдив и
областта. Индивидуални и в група. Кандидатстване след 7 клас. Подготовка за матурата по математика, както и за
Вашия кандидатстудентски изпит. Курсове и частни уроци по математика за 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 клас в
Пловдив.
http://obiavidnes.com/obiava/106958/kursove-i-uroci-po-matematika-v-plovdiv

MALLBG – Онлайн магазин за ИТ техника – Топ цени – Опция купи на кредит
Онлайн магазин за ИТ техника, лаптопи, телевизори, принтери и консумативи, игрови конзоли, фотоапарати, електронни
четци. Промоции до -50%. Оферти с подарък, Оферти на деня. Бърза доставка. Ексклузивни цени.
http://obiavidnes.com/obiava/106957/mallbg--onlayn-magazin-za-it-tehnika--top-ceni--opciya-kupi-na-kredit

Разговорен английски
Свържете се с нас по:
e-mail abilityschool@gmail.com
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа Абилити предлага курсове по разговорен английски . Материалите са разработени за завършили ниво
А1,А2,В1 и В2.
Курсовете спомагат за преодоляване на езиковата бариера , посредством диалози и дискусии.
Темите са :
ежедневие
свободно време,
пазаруване,
културни събития,
семейство,
бит и начин на живот,
образование,
околна среда и други.
Разговорите са основна част от методиката на обучение. Тяхната цел е упражняването на граматични и лексикални
конструкции в среда, симулираща реални ежедневни дейности.
Така те допълват традиционните езикови курсове.
Тематичните разговори са ефикасен метод за развиване на умението за говорене , като обогатяват речниковия запас
на курсистите .
Организираме :
разговорни срещи един път седмично в малки групи до трима души
индивидуални разговорни срещи
интересни преподаватели
Разговори с англичани и американци .
Онлайн разговори .
Обърнете се към нас , за да си поприказваме на английски , за да преодолеете езиковата бариера , за да научите нови
неща лесно .
Нуждаете се от лист и химикалка – защото всички учебни материали са включени в цената от 15 лева за 60 минути .
Свържете се с нас по:
e-mail abilityschool@gmail.com
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
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http://obiavidnes.com/obiava/106956/razgovoren-angliyski

Bulgarian for foreigners
For more information:
Phone . 0878 467 429
Address : Sofia ,Ivan Vazov distr. Bobotinov str. Bl.5
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
ABILITY Language School offers individual and group studies in Bulgarian for foreigner speakers through the following
languages:
- English
- French
-Russian
The studies include all levels – from basics (A1) to experts (C1).
If you own a business here, bought a house or you have just decided to live here, in those cases it is necessary to start learning
Bulgarian for your daily contacts and normal lifestyle.
During your process of learning Bulgarian you also will get knowledge in Bulgarian customs, daily life, special features of
Bulgarian psychology. The reason to do this is because you get in comfort with better and faster adaptation in the new foreign
language area.
Individual lessons are referred to individual necessities and profession of every student . Individual lessons are in a suitable for you
time and day , we offer also an opportunity for individual study at the office in convenient hours for the student..
Ability language school offers some different programs for learning Bulgarian .
For more information:
Phone . 0878 467 429
Address : Sofia ,Ivan Vazov distr. Bobotinov str. Bl.5
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/106955/bulgarian-for-foreigners

Руски език - Индивидуално и в малки групи
За повече информация:
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа АБИЛИТИ организира индивидуално и групово обучение по Руски език в удобно за Вас време. Предлагаме
посещения и в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи, като се използват и допълнителни
материали, съобразени с нуждите на обучаващите се.
Цена на индивидуално обручение - 10 лева на учебен час
Цена за участник в група - 150 лева за 30 учебни часа .
В цената са включени учебните материали .
Предлагаме :
- обучение за начинаещи
- обучение за напреднали
- обучение за подготовка за сертификатни нива
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- обучение за деца и ученици
- обучение за подготовка за матура
- курсове по разговорен руски за поддържане на нивото на езикова компетентност .
За повече информация:
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/106954/ruski-ezik---individualno-i-v-malki-grupi

Разговорен Английски с бизнес насоченост
За повече информация:
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа Абилити организира курс по разговорен Английски с бизнес насоченост . Учебните материали са по
системата за бизнес английски на Oxford University . Курсът е предназначен за курсисти, завършили първо ниво бизнес
английски (Elementary) и има за цел поддържане и усъвършенстване на придобитите знания.
Включени са аудио и видео уроци в учебния план .
Заниманията са : понеделник от 18.30 до 20.30
Продължителност на курса – 30 учебни часа
Цена : 150 лева
Предлагаме малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
За повече информация:
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/106953/razgovoren-angliyski-s-biznes-nasochenost

Качествени входни и интериорни врати на супер цени
Врати Порта Нова предлага богато разнообразие от интериорни и входни врати на изключително атрактивни цени. В
шоурумът, ще намерите богат избор от модели и цветове. Всички предлагани модели врати за Варна са с постоянна
складова наличност, което гарантира кратки срокове за изпълнение на поръчката Ви.
http://obiavidnes.com/obiava/106952/kachestveni-vhodni-i-interiorni-vrati-na-super-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.
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За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/106951/30-50-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/106950/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

Вече можеш да отслабнеш лесно с ЛИПОВОН - директно от производител
Купете най-добрият продукт за ОТСЛАБВАНЕ в България - Липовон
Който има НОВ дизайн с вграден метален ХОЛОГРАМ ЗА ИНДЕНТИЧНОСТ.
ОФИЦИАЛЕН ВНОСИТЕЛ на Липовон за България: http://www.lipovon-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/106949/veche-mojesh-da-otslabnesh--lesno-s-lipovon---direktno-ot-proizvoditel

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/106948/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta

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”
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– 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/106947/vibropleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

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
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/106946/masajna-kushetka--dvusekcionna

Органайзер за чанти и обувки въртележка
Органайзер за чанти и обувки въртележка
Практичен Органайзер за чанти и обувки
3 отвесни отделения
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24 джоба
Въртележката Организатор е най-удобният начин за организиране на гардероба ви.
С 24 джоба и 360-градусова ротация, ще имате лесен достъп до всичките си дрехи и обувки.
Въртележката органайзер
Особенности
3 нива
Сгънат - той е плосък и заема малко място
Завъртания на 360 градуса
3 рафта
24 джоба
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/106945/organayzer-za-chanti-i-obuvki-vyrtelejka

Масажна-масажираща седалка
Масажна-масажираща седалка
Масажиращата седалка осигурява успокояващ и тонизиращ масаж на гърба,
кръста и бедрата, премахва болките в мускулите чрез китайските методи "Шиатсу масаж"
за разлика от традиционните вибрации, използвани при другите подобни масажори.
Масажорът е уникален със своята масажираща глава, която се движи под повърхността на седалката
и осъществява масаж имитиращ натиска на палците, който е основен похват при масажа "Шиатсу".
Неповторимо е усещането, създадено от механичното движение по предварително зададена траектория
на масажиращата глава. Предлагат се различни степени на интензивност за различните области на тялото: долната
част на бедрата,
кръста и гърба. Масажиращата седалка е единствения продукт на българския пазар,
създаден и използван в Северна Америка за рехабилитация на хора с проблеми в
опорнодвигателния апарат. Масажорът се захранва от електрическата мрежа,
но може да се използва и в автомобил, като захранването се извършва от гнездото на запалката.
http://obiavidnes.com/obiava/106944/masajna-masajirashta-sedalka

Блиндирани врати Порта Нова Пловдив
Голямо разнообразие на модели и цветове на блиндирани входни врати можете да намерите в шоурум Порта Нова на бул.
Шести септември 225 в Пловдив. Има големи количества на склад и кратки срокове за изпълнение на поръчките!
http://obiavidnes.com/obiava/106943/blindirani-vrati-porta-nova-plovdiv

Примамливи цени на входни и интериорни врати!
Сезонът на ремонтите е!
Сменете си вратите при нас, за да е уютно у вас!
С входната врата блиндирана - сигурността Ви е гарантирана!
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
facebook: https://www.facebook.com/vratirusecom
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web: http://www.vratiruse.com/
http://obiavidnes.com/obiava/106942/primamlivi-ceni-na-vhodni-i-interiorni-vrati

КУРС ПО УНГАРСКИ ЕЗИК – ниво А1
Учебен център Орбис организира съботно курс по унгарски език, първо ниво по системата Hall
http://obiavidnes.com/obiava/106941/kurs-po-ungarski-ezik--nivo-a1

КУРС ПО ФИНСКИ ЕЗИК – ниво А2
Учебен център Орбис организира съботен курс по фински език, първо ниво по системата Suomen Kielen Alkeisoppikirja. В
процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда
необходимата лексика и граматика и акцентира върху уменията за изразяване. Часовете се провеждат в събота от
10.00 до 13.00, всичко 60 учебни часа. Цената на курса е 200 лева. Начало: 05.12.2015г.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/106940/kurs-po-finski-ezik--nivo-a2

Курс по турски език А1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по турски език по системата Hitit, ниво А1. По време на обучението се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Курсът се провежда два пъти седмично – сряда и
петък от 18.30 до 20.30 ч., всичко 100 учебни часа. Начало: 21.10.2015г. Цена 270 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/106939/kurs-po-turski-ezik-a1

Курс по шведски език за начинаещи
Учебен център Орбис организира неделен курс по шведски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата Rivstart. В
процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Часовете се провеждат в
неделя от 13.30 до 16.30, всичко 60 учебни часа. Цена 200 лв. Начало: 25.10.2015г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/106938/kurs-po-shvedski-ezik-za-nachinaeshti

КУРС ПО НЕМСКИ ЕЗИК за начално ниво
Учебен център Орбис организира вечерен курс по немски език по системата Berliner Platz Neu, ниво А1. По време на
обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Курсът се провежда два пъти
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седмично – понеделник и четвъртък от 18.30 до 20.30 ч., всичко 80 учебни часа. Начало: 19.10.2015г. Цена 250 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/106937/kurs-po-nemski-ezik-za-nachalno-nivo

КУРС ПО НЕМСКИ ЕЗИК – второ ниво
Учебен център Орбис организира вечерен курс по немски език по системата Berliner Platz Neu, второ ниво. По време на
обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от
около 1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на немски език.
Курсът се провежда два пъти седмично – вторник и петък от 18.30 до 20.30 ч., всичко 80 учебни часа. Начало:
20.10.2015г. Цена 250 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/106936/kurs-po-nemski-ezik--vtoro-nivo

Хотелиер лицензиран курс
Лицензиран център за професионално обучение "СТС" Варна организира и провежда професионален курс по
професия: Хотелиер, код: 811010
специалност: Организация на хотелиерството, код: 8110101
Вие получавате:
- Обучение по професията с хорариум 280 уч.ч
- CD – на български език и английски език
- Преподавател: инженер-технолог по Обществено хранене и Туризъм
- Подготовка за интервюта за хотели и хотелски комплекси
- Консултации и съдействие при намиране на работа
- Държавна диплома – валидна във всички страни
http://obiavidnes.com/obiava/106935/hotelier-licenziran-kurs

Курс по гръцки език – А1
Учебен център Орбис организира курс по гръцки език по системата Епикинонисте Елиника, А1. В процеса на обучение се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от около 1800 – 2000
думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на гръцки език. Курсът се
провежда сряда и петък от 18.30 до 20.30 ч., общо 80 учебни часа. Цена 250 лв. Начало: 28.10.2015г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит. Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас
време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център „Орбис“
ул. „Мизия“ N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
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http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/106934/kurs-po-grycki-ezik--a1

Съботен курс – английски език В2
Учебен център Орбис организира съботен курс по английски език, B2. По време на обучението се развиват всички езикови
елементи – четене, писане, слушане, говорене, като се акцентира върху уменията за изразяване на английски език. Курсът
се провежда един път седмично – събота от 10.00 до 13.30 ч., всичко 80 учебни часа. Начало: 24.10.2015г. Цена 250 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за вас време по 10 лв. на час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/106933/syboten-kurs--angliyski-ezik-v2

Курс по английски език – B1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по английски език, B1. По време на обучението се развиват всички езикови
елементи – четене, писане, слушане, говорене. Въвежда се необходимата за нивото лексика и граматика и се акцентира
върху уменията за изразяване на английски език. Курсът се провежда два пъти седмично – сряда и петък от 18.30 до
20.30 ч., всичко 80 учебни часа. Цена 250 лв. Начало:23.10.2015г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за вас време по 10 лв. на час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/106932/kurs-po-angliyski-ezik--b1

Курс по английски език А2
Учебен център Орбис организира вечерен курс по английски език. По време на обучението се развиват всички езикови
елементи – четене, писане, слушане, говорене. Въвежда се необходимата за нивото лексика и граматика и се акцентира
върху уменията за изразяване на английски език. Курсът се провежда два пъти седмично – сряда и петък от 18.30 до
20.30 ч., всичко 80 учебни часа. Начало: 21.10.2015г. Цена 250 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за вас време по 10 лв. на час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/106931/kurs-po-angliyski-ezik-a2

Курс по английски език – за начинаещи
Учебен център Орбис организира съботен курс по английски език. По време на обучението се развиват всички езикови
елементи – четене, писане, слушане, говорене. Въвежда се необходимата за нивото лексика и граматика и се акцентира
върху уменията за изразяване на английски език. Курсът се провежда в събота от 10.00 до 13.00 ч., всичко 80 учебни часа.
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Начало: 24.10.2015г. Цена 250 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за вас време по 10 лв. на час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/106930/kurs-po-angliyski-ezik--za-nachinaeshti

Дневен курс по испански език – А1
Учебен център Орбис организира дневен курс по испански език по системата Espanol en marcha, начално ниво. По време на
обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от
около 1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на испански
език. Курсът се провежда два пъти седмично – вторник и четвъртък от 10.00 до 13.00 ч., всичко 60 учебни часа. Начало:
27.10.2015г
Цена 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Тел. 02/8438363 и 0898714456
Ул. „Мизия “ № 19
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/106929/dneven-kurs-po-ispanski-ezik--a1

КУРС ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК – A1
Учебен център Орбис организира съботен курс по испански език за начинаещи. Курсът се провежда по системата Eco.
По време на обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна
лексика от около 1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на
испански език. Курсът се провежда събота от 13.30 до 16.30 ч., всичко 60 учебни часа. Начало – 31.10.2015 г. Цена 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Тел. 02/8438363 и 0898714456
Ул. „Мизия “ № 19
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/106928/kurs-po-ispanski-ezik--a1

КУРС ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК – A1
Учебен център Орбис организира съботен курс по испански език за начинаещи. Курсът се провежда по системата Eco.
По време на обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна
лексика от около 1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на
испански език. Курсът се провежда събота от 13.30 до 16.30 ч., всичко 60 учебни часа. Начало – 31.10.2015 г. Цена 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Тел. 02/8438363 и 0898714456
Ул. „Мизия “ № 19
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com

Страница 48/93

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

11.10.2015

http://obiavidnes.com/obiava/106927/kurs-po-ispanski-ezik--a1

УДОБНИЯТ НАЧИН ЗА ПРАВЕНЕ НА ПАРИ ОТ ДОМА
ONLINE CASH WAY
УДОБНИЯТ НАЧИН ЗА ПРАВЕНЕ НА ПАРИ ОТ ДОМА!
Уроци, методи и стратегии за изграждане на собствен онлайн бизнес.
Безценни съвети и трикове за гарантиран успех, стъпка по стъпка.
Полезни източници, връзка с партньори и др.
Финансова независимост! :)
CASHWAY ONLINE e уникален наръчник, комбинация от най-добрите методи, трикове, начини, съвети и стратегии за
успешен онлайн бизнес.
Ако имаш желание да се развиваш в сферата на онлайн бизнесът, достатъчно мотивиран си да успееш и нямаш време за
губене – закупи си съветникът на CashWay Online. Той е ключът към успеха, който търсиш. Той ще ти помогне да
реализираш идеите си. Той може да ти осигури луксозен живот и финансова стабилност. Само срещу 9,99 лева ще
получиш всичко това, от което се нуждаеш! Необходимите насоки и съвети за старт в онлайн бизнесът, за които по
принцип са нужни години да ги научиш, но с помощта на видео уроците, ясно написаните текстове и всичко останало,
което ще получите в пакетът, ще успеете в рамките на няколко дни да научите за всички тайни в онлайн бизнесът.
Разбери как да изкарваш няколко пъти над средната заплата работейки по 3-4 часа на ден от вкъщи! В наръчникът на
CashWay Online ще получиш всичко на готово – подробно обяснена информация, стъпка по стъпка, която ще ти
гарантира успеха!
Онлайн наръчникът ви предлага няколко възможности за успех, от които може да изберете тази, която ви се струва
най-подходяща за вас. В него са описани подробно методите за успех . CashWay Online ще ви покаже как да се
възползвате от огромните интернет ресурси и възможности за бизнес със световноизвестни компании.
Това е една чудесна възможност, която помага на хората да работят от дома си вече повече от 6 години. Защо да не се
включите и Вие в най-добрите и най-големите компании в Интернет.
Може да го заявите на е-мейл: cashwayonline@gmail.com , като изпратите:
трите имена; е-мейл, телефон, област, община, населено място, адрес и къде желаете да ви го доставят: във вашия дом,
офис или до офис на Еконт;
http://obiavidnes.com/obiava/106926/udobniyat-nachin-za-pravene-na-pari-ot-doma

Курс по разговорен бразилски
Учебен център Орбис организира разговорен курс по бразилски португалски. Курсът е предназначен за хора учили или в
момента изучаващи португалски език от ниво А2 до В2. Целта на курса е да се развият умения за водене на разговор като
се работи по определени теми. Продължителност 30 часа, веднъж седмично – неделя от 13.30 до 16.30 часа. Начало на
курса: 25.10.2015г. Цена: 100лв.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/106925/kurs-po-razgovoren-brazilski

КУРС ПО БРАЗИЛСКИ ПОРТУГАЛСКИ - B1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по бразилски португалски B1. Курсът се провежда по системата Falar,
Ler, Escrever. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене.
Продължителност 50 учебни часа, понеделник и четвъртък от 18.30 до 20.30 часа. Цена 160 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
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Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/106924/kurs-po-brazilski-portugalski-----b1

Вечерен курс по бразилски португалски за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по бразилски португалски А1. Курсът се провежда по системата Falar,
Ler, Escrever. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене.
Продължителност 50 учебни часа, вторник и петък от 18.30 до 20.30 часа. Цена 160 лв. Начало: 20.10.2015г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/106923/vecheren-kurs-po-brazilski-portugalski-za-nachinaeshti

Съботен курс по португалски език за начинаещи
Учебен център Орбис организира съботен курс по португалски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1500 - 1800 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на португалски език.
Продължителност 50 часа, провежда се събота от 13.30 до 16.30 часа. Цена 160 лв. Начало: 31.10.2015г
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/106922/syboten-kurs-po-portugalski-ezik-za-nachinaeshti

Дневен курс по португалски за начинаещи
Учебен център Орбис организира дневен курс по португалски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1500 - 1800 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на португалски език.
Продължителност 50 часа, провежда се делничните дни от 10.00 до 13.00 часа. Цена 160 лв. Начало: 26.10.2015г
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/106921/dneven-kurs-po-portugalski-za-nachinaeshti

Съботен курс по португалски език А2
Учебен център Орбис организира съботен курс по португалски език, второ ниво. Курсът се провежда по системата
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Aprender portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1500 - 1800 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на португалски език.
Провежда се в събота от 10.00 до 13.00, продължителност 50 учебни часа. Цена 160 лв. Начало: 10.10.15г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/106920/syboten-kurs-po-portugalski-ezik-a2

КУРС ПО ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК - първо ниво
Учебен център Орбис организира вечерен курс по португалски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1500 - 1800 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на португалски език.
Продължителност 50 часа, два пъти седмично (вторник и петък) от 18.30 до 20.30 часа. Цена 160 лв. Начало: 27.10.15
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/106919/kurs-po-portugalski-ezik----pyrvo-nivo

КУРС ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК – B2
Учебен център Орбис организира вечерен курс по френски език, ниво B2. По време на обучението се развиват всички
езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Въвежда се необходимата за нивото лексика и граматика и се
акцентира върху уменията за изразяване на френски език. Часовете се провеждат два пъти седмично, вторник и
четвъртък от 18.30 до 20.30, общо 80 учебни часа. Цена 250 лв. Начало: 03.11.15г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване :
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/106918/kurs-po-frenski-ezik--b2

КУРС ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК – A2
Учебен център Орбис организира вечерен курс по френски език по системата Echo, А2. По време на обучението се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от около 1800 – 2000
думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на френски език. Цена 230 лв.
Продължителност 70 часа, два пъти седмично – вторник и четвъртък от 18.30 до 20.30 часа. Начало: 3.11.15г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за вас време по 10 лв на час.
Допълнителна информация и записване :
Учебен център Орбис
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Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/106917/kurs-po-frenski-ezik--a2

Курс по френски език за начинаещи
Учебен център Орбис организира съботен курс по френски език по системата Echo, А1. По време на обучението се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от около 1800 – 2000
думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на френски език. Цена 230 лв.
Продължителност 70 часа, веднъж седмично – събота от 10.00 до 13.00 часа. Начало: 7.11.2015г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за вас време по 10 лв на час.
Допълнителна информация и записване :
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/106916/kurs-po-frenski-ezik-za-nachinaeshti

Курс по италиански език – C1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по италиански език, С1. В процеса на обучение се развиват всички езикови
умения – четене, писане, слушане, говорене. Продължителност 70 часа, веднъж седмично (сряда) от 18.30 до 20.30 часа.
Цена 250лв. Начало: 28.10.2015г
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/106915/kurs-po-italianski-ezik--c1

КУРС ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК – B1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по италиански език, ниво В1. Курсът се провежда по системата Progetto
Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото е с
продължителност 80 часа и се провежда два пъти в седмицата – вторник и петък от 18.30 до 20.30 часа. Цена: 250 лева.
Начало – 13.10.2015г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/106914/kurs-po-italianski-ezik--b1

Курс по италиански език – второ ниво
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Учебен център Орбис организира вечерен курс по италиански език, ниво А2. Курсът се провежда по системата Progetto
Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото е с
продължителност 80 часа и се провежда два пъти в седмицата – понеделник и петък от 18.30 до 20.30 часа. Цена: 250
лева. Начало – 6.11.2015г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. Мизия, N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/106913/kurs-po-italianski-ezik--vtoro-nivo

КУРС ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по италиански език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Progetto Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1800-2000 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на италиански език.
Нивото е с продължителност 80 часа и се провежда два пъти в седмицата- вторник и четвъртък от 18.30 до 20.30 часа.
Цена: 250 лева. Начало: 27.10.15г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. Мизия N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/106912/kurs-po-italianski-ezik-za-nachinaeshti

Курс по испански език за деца
Учебен център Орбис организира курс по испански език за деца през учебната година от октомври до май месец. Курсът е
предназначен за ученици от 2-ри до 6-ти клас. Работи се по системата Uso de la gram
http://obiavidnes.com/obiava/106911/kurs-po-ispanski-ezik-za-deca

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/106910/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

ЛЕСНА НАДОМНА РАБОТА ЗА ВСЕКИ ОТ УЮТА НА СОБСТВЕНИЯТ ВИ ДОМ ! ЗА
ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
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за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/106909/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

Инкубатори на 0988886086
Избери качество а не цена !!!Виж преди да платиш !!! Инкубатори напълно автоматични тип люлка с вместимост на
люлката от : 18яйца,35,55,75,100,150,175 и 200броя яйца. Поемаме гаранция за своите инкубатори за един сезон.Начина
за употреба е лесен дори за начинаещти клиенти.Инкубаторите са предназначени за домашна употреба.На люлката няма
гнезда поради това може да се слагат всяакакъв вид яйца. Tемпературата се регулира с електронен термоконтролер с
цифров дисплей с точност до 0.01градуса.Възможност за доставка с куриер до всяка точка на страната.
http://obiavidnes.com/obiava/106908/inkubatori-na-0988886086

КУПУВАМЕ Фирми : ЕТ, ООД, ЕООД, АД, ЕАД със Задължения + Освобождаваме от
Солидарната Отговорност !
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми със Задължения +
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и Ние сме Вашето Решение с Компетентно Съдействие
!
Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма :
ОСИГУРЯВАМЕ нов Собственик и Управител , ново Седалище , Адресна регистрация и всичко необходимо , което
изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ !
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 СОЛИДАРНАТА 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 !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка !
ПРЕДУПРЕЖДАВАМЕ : Осъждан за ИЗМАМИ и БЛУДСТВО предлага Адвокатски Услуги !
Измамникът предлага "съдействие" за фирми със задължения, копира съдържанието на наши обяви , завлича клиентите
със солидни суми без да е свършил обещаното , няма адв. права , няма понятие от материята Търговско Право ,
наизустил е няколко изречения с които зарибява жертвите си и се представя от името на НЕСЪЩЕСТВУВАЩИ
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"правни кантори" :
Business Consulting Company , Правна Кантора БЪЛГАРИЯ , БИЗНЕС КОНСУЛТ ,
KANTORA Bg. , Правна кантора гр.Пловдив ул."4-ти Януари" № 28 ....

PRETOR GROUP Ltd. ,

PRAVNA

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 ... !
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/106907/kupuvame-firmi--et-ood-eood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solida

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми със Задължения
+ ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 Час ...
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми със Задължения +
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и Ние сме Вашето Решение с Компетентно Съдействие
!
Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма :
ОСИГУРЯВАМЕ нов Собственик и Управител , ново Седалище , Адресна регистрация и всичко необходимо , което
изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ !
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 СОЛИДАРНАТА 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 !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка !
ПРЕДУПРЕЖДАВАМЕ : Осъждан за ИЗМАМИ и БЛУДСТВО предлага Адвокатски Услуги !
Измамникът предлага "съдействие" за фирми със задължения, копира съдържанието на наши обяви , завлича клиентите
със солидни суми без да е свършил обещаното , няма адв. права , няма понятие от материята Търговско Право ,
наизустил е няколко изречения с които зарибява жертвите си и се представя от името на НЕСЪЩЕСТВУВАЩИ
"правни кантори" :
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Business Consulting Company , Правна Кантора БЪЛГАРИЯ , БИЗНЕС КОНСУЛТ ,
KANTORA Bg. , Правна кантора гр.Пловдив ул."4-ти Януари" № 28 ....

PRETOR GROUP Ltd. ,

PRAVNA

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 ... !
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/106906/specializirani-pravni-uslugi-za-izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi-sys-zadyljeniya

Юридическо Съдействие за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми : ЕТ, ООД, ЕООД, АД, ЕАД
със Задължения + Освобождаваме от СОЛИДАРНАТА Отговорност !
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми със Задължения +
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и Ние сме Вашето Решение с Компетентно Съдействие
!
Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма :
ОСИГУРЯВАМЕ нов Собственик и Управител , ново Седалище , Адресна регистрация и всичко необходимо , което
изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ !
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 СОЛИДАРНАТА 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 !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка !
ПРЕДУПРЕЖДАВАМЕ : Осъждан за ИЗМАМИ и БЛУДСТВО предлага Адвокатски Услуги !
Измамникът предлага "съдействие" за фирми със задължения, копира съдържанието на наши обяви , завлича клиентите
със солидни суми без да е свършил обещаното , няма адв. права , няма понятие от материята Търговско Право ,
наизустил е няколко изречения с които зарибява жертвите си и се представя от името на НЕСЪЩЕСТВУВАЩИ
"правни кантори" :
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Business Consulting Company , Правна Кантора БЪЛГАРИЯ , БИЗНЕС КОНСУЛТ ,
KANTORA Bg. , Правна кантора гр.Пловдив ул."4-ти Януари" № 28 ....

PRETOR GROUP Ltd. ,

PRAVNA

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 ... !
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/106905/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
Солидарната Отговорност за 1 Час ......
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми със Задължения +
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и Ние сме Вашето Решение с Компетентно Съдействие
!
Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма :
ОСИГУРЯВАМЕ нов Собственик и Управител , ново Седалище , Адресна регистрация и всичко необходимо , което
изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ !
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 СОЛИДАРНАТА 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 !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка !
ПРЕДУПРЕЖДАВАМЕ : Осъждан за ИЗМАМИ и БЛУДСТВО предлага Адвокатски Услуги !
Измамникът предлага "съдействие" за фирми със задължения, копира съдържанието на наши обяви , завлича клиентите
със солидни суми без да е свършил обещаното , няма адв. права , няма понятие от материята Търговско Право ,
наизустил е няколко изречения с които зарибява жертвите си и се представя от името на НЕСЪЩЕСТВУВАЩИ
"правни кантори" :
Business Consulting Company , Правна Кантора БЪЛГАРИЯ , БИЗНЕС КОНСУЛТ ,
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KANTORA Bg. , Правна кантора гр.Пловдив ул."4-ти Януари" № 28 ....
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 ... !
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/106904/pokupko---prodajba-na-firmi---et-ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdav

Доставка на електрическа енергия от Енергоинвестмънт АД
Доставка на достъпна за бизнес електроенергия, персонализирани решения и превъзходно обслужване от
Eнергоинвестмънт АД.
http://obiavidnes.com/obiava/106903/dostavka-na-elektricheska-energiya-ot-energoinvestmynt-ad

Купуваме Бизнес
Business Consulting Company-Купуваме Бизнес,Активи,Фирми СД, АД, ЕАД, ООД, ЕООД със задължения,,пред фалит или
несъстоятелност.Освобождаваме ви от финансова,юридическа и солидарна отговорност.
Ако Вашата фирма има каквито и да било задължения, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за
ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към доставчици и други контрагенти, ние
сме Вашето РЕШЕНИЕ.
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.
Продажба на Фирма ЕООД ООД. по Чл. 129.(1)(2) Чл. 130. от ТЪРГОВСКИ ЗАКОН.
Осигуряваме нов собственик на Вашата фирма,ново седалище и адрес за кореспонденция извършваме пълна промяна по
обстоятелствата.
Поради желанието ни да бъдем максимално гъвкави в предоставянето на качествени юридически услуги,Business
Consulting
Company
има
няколко
адвокатски
офиса,
находящи
се
в
гр.София,
гр.Пловдив,
гр.Варна,гр.Бургас,гр.Димитровград,гр.Хасково,гр. Стара Загора, гр.Пазарджик,гр,Велико Търново,гр.Разград-за фирми
от всички бизнес сектори и региони на България.
Ако желаете Ваш доверен адвокат да подготви,консултира и осъществи сделката по Продажбата-Прехвърляне на
вашата фирма няма проблем.
Контакти
За да получите бързо и качествено обслужване, не се колебайте да се свържете с нас на следните телефони, за да
уговорим удобен ден и час за среща:GSM: 0892918797
За повече информация http://businessbg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/106902/kupuvame-biznes

Business Consulting-Купуваме Бизнес Фирми СД, АД, ЕАД, ООД, ЕООД
Business Consulting Company-Купуваме Бизнес,Активи,Фирми СД, АД, ЕАД, ООД, ЕООД със задължения,,пред фалит или
несъстоятелност.Освобождаваме ви от финансова,юридическа и солидарна отговорност.
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Ако Вашата фирма има каквито и да било задължения, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за
ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към доставчици и други контрагенти, ние
сме Вашето РЕШЕНИЕ.
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.
Продажба на Фирма ЕООД ООД. по Чл. 129.(1)(2) Чл. 130. от ТЪРГОВСКИ ЗАКОН.
Осигуряваме нов собственик на Вашата фирма,ново седалище и адрес за кореспонденция извършваме пълна промяна по
обстоятелствата.
Поради желанието ни да бъдем максимално гъвкави в предоставянето на качествени юридически услуги,Business
Consulting
Company
има
няколко
адвокатски
офиса,
находящи
се
в
гр.София,
гр.Пловдив,
гр.Варна,гр.Бургас,гр.Димитровград,гр.Хасково,гр. Стара Загора, гр.Пазарджик,гр,Велико Търново,гр.Разград-за фирми
от всички бизнес сектори и региони на България.
Ако желаете Ваш доверен адвокат да подготви,консултира и осъществи сделката по Продажбата-Прехвърляне на
вашата фирма няма проблем.
Контакти
За да получите бързо и качествено обслужване, не се колебайте да се свържете с нас на следните телефони, за да
уговорим удобен ден и час за среща:GSM: 0892918797
За повече информация http://businessbg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/106901/business-consulting-kupuvame-biznes-firmi-sd-ad-ead-ood-eood

Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-HD-Studio I-Pro
Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe 3DKoev-HD-Studio I-Pro
Най изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM 0882870171
http://photokoev.site90.net https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/106900/video-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientsk

3DKOEV-DESIGN 3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D
проектиране на сгради и индустриален дизайн.
3DKOEV-DESIGN 3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
индустриален дизайн. Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или
хотел. tel.0882870171 http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с
професионална визия http://3dkoev-design.net46.net/
http://obiavidnes.com/obiava/106899/3dkoev-design-3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-p

ЧЕХИЯ-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ -ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА
Работа за мъже и жени в складове,производство,цехове,строителство и др.Заплащане 700-1200 евро.Осигурено
спане,аванс 40 евро на седмица,договор.Гарантираме ви посрещане,настаняване и коректност.За справки и записване
звънете на тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/106898/chehiya-bez-komision-v-bylgariya--za-myjejeni-i-semeystva

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Постоянна
работа
в
складове,цехове,производство,строителство.Осигурено
спане,седмичен
аванс
40
евро,договор.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и записване звънете на тел.00420770620987
от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/106897/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

Страница 59/93

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

11.10.2015

Тройно комбиниран уред за борба с гризачи
Тройно комбиниран уред за борба с гризачи – съвременно средство за ефективна борба с гризачите. Използва комбинирано
въздействие на ултразвук, електромагнитно излъчване и флаш лампа за постигане на максимална ефективност в
борбата с неприятелите. Ултразвуковите вълни и интензивната светлина на лампата атакуват гризачите, когато са
извън укритията си. Същевременно електромагнитните импулси се разпространяват по кабелите на
електроинсталацията и атакуват неприятелите в укритията им, които се намират в стените, през които преминават
кабелите. Предпазва от наличие на вредни гризачи - мишки, плъхове, прилепи и др. Едновременно с това, уредът предпазва
и от вредни инсекти - мравки, дървеници, паяци. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www. TehnoMag.net или
на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/106896/troyno-kombiniran-ured-za-borba-s-grizachi

Практичен стопер за вода
Стопер с бутон и воден икономайзер EcoTap HP-2065 – пести 48% вода – подходящ за всяка кухня или ресторант. Лесно
ще го монтирате за секунди без да търсите водопроводчик. Ще намалите сметката за вода наполовина. Пускането и
спирането на водата става с едно докосване на бутона, което е изключително удобство и пестене на време, защото се
избягва постоянното въртене на смесителните кранове. Стопер EcoTap е с модерен и елегантен дизайн, изработен от
висококачествен месинг с хромирано покритие, с универсална външна резба, съгласно БДС. В комплекта е включен и
преходник с вътрешна резба (за по-старите модели батерии). Устройството е патентовано в САЩ, Канада, Австралия,
Швейцария. За повече подробности и поръчки заповядайте в е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел. 02/4224228,
0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/106895/praktichen-stoper-za-voda

Уред за Сребърна вода "Volcano Dr. Silver 101+"
Създаден по разработка на НАСА - САЩ, уредът е предназначен за подобряване състоянието при повече от 100
труднолечими заболявания, за дезинфекция на вода с неизвестен произход и много други положителни ефекти за
човешкото здраве. Сребърните йони във водата (сребърна вода) са сигурна защита срещу повече от 700 вида вируси и
бактерии, гъбички и паразити, от които страдат една трета от хората на планетата. Предлагаме многофункционален
уред за добиване на сребърна вода, който едновременно с процеса на отделяне на сребърни йони, осигурява магнитна
обработка и структуриране на водата за постигане на максимален биологичен ефект. Напълно дезинфикцирана и полезна
вода за пиене от всякаква чешма можете да си приготвите за по-малко от 1 минута. Малко по-дълго се приготвя
по-концентрирана сребърна вода за ефективно антибактериално и възстановяващо действие при простуда, грип, ангини,
висока температура; гастрити, хранителни отравяния, дезинтерии; кожни болести, изгаряния; дезинфекция и
обработка на плодове и зеленчуци; дезинфекция на вода за къпане на деца, дезинфекция на детски играчки и дрехи и др.
Доверете се на е-магазина за високотехнологич ни продукти www.Tehnomag.net или на тел 02/8298504 , 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/106894/ured-za-srebyrna-voda-volcano-dr-silver-101

Универсален ултразвуков активатор Експерт М
За дезинфекция на напитки (вода, мляко, сок, вино, ракия) и за изкуствено състаряване на алкохол (деструктурират се
тежките вредни алкохоли, което облагородява напитката и води до мек вкус, по-силен аромат и най-важното –
избягване на сутрешното главоболие). За почистване на бижута, монети, часовници, очила и всякакви метални,
пластмасови и дървени съдове и прибори. Запитвания и поръчки в е-магазина www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504,
0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/106893/universalen-ultrazvukov-aktivator-ekspert-m

Български език за чужденци
За повече информация :
тел. 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа АБИЛИТИ предлага индивидуално и групово обучение по български език за чужденци с работни езици :
- английски
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-френски
-немски
- руски ,
Обучението обхваща всички нива – от начално (А1) до експертно( С2) .
Ако имате бизнес в България , купили сте си имот или просто сте решили да живеете тук , наложително е да говорите
български във вашите ежедневни контакти .
В учебния процес вие не само ще учите български , но и ще се запознаете с бита и обичаите , особеностите и
народопсихологията на българите . Ще придобиете представа за общественото , културното , икономическото и
историческото развитие на България – всичко това е с цел да се постигне максимален комфорт за по- добра и бърза
адаптация в новата чуждо езикова среда .
Школа Абилити предлага собствена учебна система , която се предоставя безплатно на курсистите .
Методиката , която предлагаме е актуална и съвременна . Тя е базирана на комуникативния подход и логическото
усвояване на необходимия лексикално – граматически и фонетичен материал . На курсистите се предоставя комплексно :
• Грамматика
• Фонетика
• Разговор
• Четене
• Слушане
Продължителността на обучение за всяко ниво е 30 учебни часа / 15 академични / . два пъти в седмицата – 2 месеца .
Цената на академичен час / два учебни / е 20 лева.
При завършване на всяко ниво , се издава удостоверение , в което са посочени броят часове и нивото на езикова
компетентност на всеки курсист .
Всички учебни материали са включени в цената .
За повече информация : тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/106892/bylgarski-ezik-za-chujdenci

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/106891/ultrazvukova-vanichka-za-skorostno-pochistvane-i-sterilizaciya

Ултразвукова пералня с нано-сребърна технология от ТехноМаг
Най-икономичната пералня – ултразвуковата - Ако домакинството Ви се състои от 1-2 човека - няма по-икономично
решение от ултразвуковия уред за пране и почистване. С него ще спестите до 99,9% електроенергия, 70% вода, 60%
перилен препарат, 100% омекотители. Качеството на пране е гарантирано - забравете химическото чистене. Дрехите
не се мачкат - забравете и гладенето. Изключително удобно за пране, почистване и обезпаразитяване на маратонки,
гуменки, чанти,изделия от изкуствена кожа и т.н. Успешно се използва за ултразвуков масаж и лечение на травми, за
лекуване на кожни заболявания и артрит,за "състаряване" на пресна ракия за 12 часа и др. Доверете се на е-магазина за
високотехнологични продукти www.TehnoMag.net или на тел. 02/422 422 8, 088 4 38 68 78
http://obiavidnes.com/obiava/106890/ultrazvukova-peralnya-s-nano-srebyrna-tehnologiya-ot-tehnomag

Бизнес английски- ПЪРВО ниво
За повече информация :
тел. 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа Абилити организира обучение по бизнес английски - ПЪРВО ниво – индивидуално и в малки групи .
Часовете са съобразени със свободното време на курсистите . Занятията се провеждат по системата Market Leader –
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Elementary .
Цена 250 лв.Продължителност -50 учебни часа. В цената не е включена цената на учебника .
Предлагаме квалифицирани препсдаватели , аудио и видео уроци.
За повече информация : тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/106889/biznes-angliyski--pyrvo-nivo

Френски език - Индивидуално обучение
За повече информация:
тел. 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуално обучение по Френски език в удобно за Вас време. Предлагаме
посещения и в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи , като се използват и допълнителни
материали, съобразени с нуждите на обучаващите се. Предлагаме различни отстъпки и възможност за разсрочено
плащане.
Цена 10 лева на учебен час
За повече информация:
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/106888/frenski-ezik---individualno-obuchenie

Английски език - Индивидуално обучение и в малки групи
За повече информация:
тел. 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуално обучение по Английски език в удобно за Вас време. Предлагаме
посещения в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и допълнителни
материали, съобразени с нуждите на обучаващите се. Предлагаме различни отстъпки и възможност за разсрочено
плащане.
Ние предлагаме работа mо водещи учебни системи :
-общ английски – New Headway – всички нива
-общ английски с интерактивна насоченост – Cutting Edge – всички нива
- бизнес английски – Market leader – всички нива
-подготовка за сертификат
- подготовка за кандидат-студентски изпит
-разговорен английски – системите на Oxford University
Цена 10 лева на учебен час
За повече информация:
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
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Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/106887/angliyski-ezik---individualno-obuchenie-i-v-malki-grupi

Автосервиз
Автосервиз за всички видове автомобили, джипове и микробуси. Доставка и ремонт на всички видове кардани, карета и
висящи лагери за леки автомобили, джипове и микробуси. Гаранционен Автосервиз. Ремонт на всички агрегати и възли,
авточасти нови и втора употреба.
http://obiavidnes.com/obiava/106886/avtoserviz

Дестилатори за вода
Дестилатор за вода – 2 години гаранция - за ефикасно и безопасно приготвяне на качествена дестилирана вода
(най-чистата вода на планетата) за пиене, за готвене, за лечение, за битови уреди (ютии, овлажнители), за автомобилни
акумулатори и т.н. Производителност 1 л/час. С едно зареждане можете да пречистите максимално 3,5 л вода. Цена:
335 лв. с ДДС. Две години гаранция. За подробности и поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се обадете на
тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
http://obiavidnes.com/obiava/106885/destilatori-za-voda

Йонизатор с озонатор от ТехноМаг
Плазмен въздухочистител, комбиниран с озонатор за вода – последно поколение технология за пречистване и
стерилизиране на въздуха в помещението. Без консумативи. Плюс функция за озониране на вода и дълбоко пречистване на
хранителни продукти.Този многофункционален уред, освен за домашни условия, се препоръчва за ползване и в здравни, и
медицински заведения, биохимични лаборатории, аптеки, детски градини, училища, магазини, хотели, ресторанти и др. За
подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/106884/yonizator-s-ozonator-ot-tehnomag

Озонатор за въздух и вода с мелодичен звуков индикатор
Нов, суперикономичен модел, с електронен таймер, тъчскрийн дисплей и мелодична звукова индикация. Подходящ е и за
незрящи или хора с намалено зрение. 2 години гаранция. Пречиства вода за пиене и миене, дезинфекцира и лекува (зъби,
венци, стомашно - чревни болести, кожни заболявания и всякакви рани; за дълбоко почистване, омекотяване и
предпазване от стареене на кожата). Почиства и обезпаразитява месо, риба, плодове и зеленчуци. Предпазва от всякакви
зарази, ако сте обработили хранителните продукти с озонирана вода. Пречиства въздуха, премахва лошите миризми от
риба, зеле, цигарен дим, мухъл и др. Предпазва от заразни болести, които се разпространяват чрез въздуха. Вижте
подробности и поръчайте в е - магазина ТехноМаг или на тел. 02/8298504, 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/106883/ozonator-za-vyzduh-i-voda-s-melodichen-zvukov-indikator

Озонатор за въздух и вода – здраве у дома
Пречиства вода за пиене и миене, дезинфекцира и лекува (зъби, венци, стомашно-чревни болести, кожни заболявания и
всякакви рани; за дълбоко почистване, омекотяване и предпазване от стареене на кожата). Почиства и обезпаразитява
месо, риба, плодове и зеленчуци. Предпазва от всякакви зарази, ако сте обработили хранителните продукти с озонирана
вода. Пречиства въздуха, премахва лошите миризми от риба, зеле, цигарен дим, мухъл и др. Предпазва от заразни
болести, които се разпространяват чрез въздуха. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина ТехноМаг или на
тел.02/8298504, 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/106882/ozonator-za-vyzduh-i-voda--zdrave-u-doma

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!!!
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http://obiavidnes.com/obiava/106881/kachestveni-vrati-na-dostypni-ceni

Целутрон Редукция на мастна тъкан, Повдигане на бюста, Физиотерапия и Лифтинг
Целутрон Редукция на мастна тъкан, Повдигане на бюста, Физиотерапия и Лифтинг
ЦЕЛУТРОН ЗА ОТСЛАБВАНЕ, Редукция на мастна тъкан, Повдигане на бюста, Физиотерапия и Лифтинг
ЦЕЛУТРОН ЗА УСКОРЯВАНЕ НА МЕТАБОЛИЗМА И РЕДУЦИРАНЕ НА ТЕЛЕСНИТЕ МАЗНИНИ !
Основни функции и режими на работа :
F1 Мускулен масаж, релакс и Физиотерапия:
F2 Тонизиране
F3 Стимулация на кръвната и лимфната циркулация – при уморени крака, варикозни вени, целулит и след липосукция
F4 Редуциране на теглото и стягане на тъканите
Изборът на времетраене на процедурата може да бъде направен ръчно – 20 до 30 минути за максимална ефективност.
Апаратът за ускоряване на метаболизма и редукция на телесните мазнини е устройство създадено с методите на
съвременната медицина, с активно използване на последните научни изследвания в областта на медицината,
физиотерапията и козметиката, с отчитане на биологичното и физиологично взаимодействие между мазинините и
мускулната тъкан в човешкото тяло и биохимията на човешкият организъм.
Действието на уреда използва нормалните принципи на функциониране на човешкото тяло; крайната цел е да се
постигне естествено ускоряване на метаболизма, в пълно съответствие с природата на организма, използвайки само
естествените процеси в тялото. Създаването на това устройство е резултат от дългогодишни тестове, опити и
анализи, правени от водещи специалисти в съответните области.
Използваната технология, базирана на микропроцесорна основа, дава възможност за прецизно действие в проблемните
зони без, или с минимум странични въздействия. Уредът обединява няколко режима на работа, на база на
усъвършенстваните през хилядолетията методи на акупунктурата, предназначени за решаване на различни телесни
проблеми – наднормено тегло, забавена обмяна на веществата, детренираност на отделни мускулни групи, липса на
еластичност на кръвоносните съдове и като цяло – липса на тонус; апаратът предлага комплексно решение за всички
тези проблеми с методите на акупунктурата, физиотерапията и масажът.
Модел: GS-14 -2014
Гаранция - 12 месеца. Сертификация: CE, RoHS, CQCЦена: 550 лв.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/106880/celutron-redukciya-na-mastna-tykan-povdigane-na-byusta-fizioterapiya-i-lifting

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/106879/30-50-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/106878/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

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.
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Лимфопресата може да се ползва и просто за приятен релаксиращ масаж.
http://obiavidnes.com/obiava/106877/limfopresa---aparat-za-presoterapiya

Дарсонвал за тонизирана и еластична кожа
Дарсонвал за тонизирана и еластична кожа
Дарсонвал за козметични салони, така и за домашно ползване
Предназначен както за професионална употреба от козметични салони, така и за домашно ползване
Характеристики:
Апаратът включва 4 приставки (електрода), които се подменят в зависимост от мястото на третиране.
Интензитетът на работа може да се променя според чувствителността на кожата.
Дарсонвализацията е лечебен метод.
Чрез нея се получава дразнене на нервните окончания и на нервните апарати в кожата и по рефлекторен
път се причинява кратко свиване на кръвоносните съдове, последвано от продължителното им разширение и засилване на
притока на кръв в кожата,
което води до подобряване на обмяната на веществата в нея. Токът на Дарсонвала намалява възбудимостта на нервните
окончания в кожата,
които възприемат болката и има обезболяващ ефект. В резултат на всичко това тонусът на кожата и подлежащите
тъкани се повишава,
увеличава се еластичността на кожата и на стените на кожните съдове, подобрява се дейността на мастните жлези.
Високочестотният ток,
действа антисептично на кожата, т.е. унищожава бактериите, които могат да предизвикат възпаления,
облекчава самите възпаления и стимулира кръвообращението на кожата. Резултатът е по-свежа, по-чиста и
по-тонизирана кожа.
Процедурите с дарсонвал трябва да бъдат част от всяко почистване на кожата.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/106876/darsonval-za-tonizirana-i-elastichna-koja

Специални есенни 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
врати,интериорни,входни,блиндирани,изцяло метални,мдф,хдф,ниски цени,качество,монтаж
http://obiavidnes.com/obiava/106875/specialni-esenni-ceni-na-vhodni-i-interiorni-vrati

Виброплейт фитнес урeд от ново поколение
Виброплейт фитнес урeд от ново поколение
Eдин специален метод за тренировка, базиран на бързи ритмични вибрации,
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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/106874/vibropleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

Magic Ex Hose маркуч екс хос Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Magic Ex Hose маркуч екс хос
Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Сгънат 8 метра - разгънат 23 метра
Подарък пистолет с 5 режима на пръскане
без да се усуква, сгъва и заплита
разгъвате и сгъвате за секунди
устойчив на износване
миете двора и колата
поливате-градината, тревата и цветята
Лесно се плъзга през градината, по стълбите, без да се пречупва или усуква!
Маркучът е изработен от висококачествен материал, който го прави здрав и в същото време много гъвкав.
Дебелите стени осигуряват надеждност и дълъг живот на материала.
Градински "магически" маркуч - характеристика:
Размери: 8м./22.5м.
Тегло: 1 кг.
Произход: Китай
http://obiavidnes.com/obiava/106873/magic-ex-hose-markuch-eks-hos--magicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-

Инфрачервено топлещо "Килимче"
Инфрачервено топлещо "Килимче"

Имате студен под и мръзнат краката, сложете Инфрачервен Килим "Килимче" и след 5 минути ще усетите разликата!
Идеално топло легло зо вашите домашни любимци!
Нагрява до 42 градуса.
Консумация: 45 W/час
Размер: 36 х 56 см.
230V; IP 21; 0.6 kg
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
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Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/106872/infracherveno-topleshto--kilimche

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/106871/masajna-kushetka-magicpro-2

Топлеща картина с инфрачервено нагряване
Топлеща картина с инфрачервено нагряване
Отопляващата картина се включва директно в контакта и започва да затопля цялата стая, като запазва въздуха чист
и свеж.
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Работната температура на повърхността е между 55 и 65 градуса. Една инфрачервена картина може да отоплява
стаи с площ до 14 кв.м.
Всички модели са с термозащита от прегряване
Предимства на отоплителната картина и излъчваната от нея инфрачервена топлина:
• Не загрява въздуха (при студен въздух съдържанието на кислород е по-високо)
• Не вдига прах (защото не завихря въздуха)
• Не пуши (не е необходим комин)
• Безшумно действие (без вентилатори)
• Лечебно действие (инфрачервената топлина помага при: високо кръвно налягане - подобряват кръвообращението и го
стабилизират;
болки в гърба; хронични болки в мускулите; шипове; бронхити; тонзилити; астма; простудни заболявания;
отслабване и изтощение на организма; възпаление на уши, нос, гърло; артрит, радикулит, ревматизъм, дископатии,
шипове;
облекчават работата на бъбреците; стрес; намаляват целулита -инфрачервената кабина е важно допълнение към всяка
антицелулитна програма)
• Икономична: 400 W ( около 0.10 лв. на час)
Тегло 700 гр Размери 100 / 57 см
http://obiavidnes.com/obiava/106870/topleshta-kartina-s-infracherveno-nagryavane

интериорни , стъклени и входни врати
Вратата е изключително важна за облика на жилището. При нас ще откриете невероятни предложения на интериорни
и входни врати в многообразие от модели, цветове и размери на конкурентни цени. Ще получите обширна информация за
предлаганите модели, както и насоки, за да направите най-подходящия избор. Очакваме Ви!
http://obiavidnes.com/obiava/106869/interiorni--stykleni-i-vhodni-vrati

Пелети за почистване на пелетни печки и горелки от Еко Партнер
Отопление с пелети? Еко Партнер доставя безплатно пелети до врата на вашия дом! Пелетите са произведени
единствено и само от качествена широколистна или иглостна дървесина.Цените за доставка на пелети от
Пелети-София.com може да проверите, като посетите сайта ни!
http://obiavidnes.com/obiava/106868/peleti-za-pochistvane-na-peletni-pechki-i-gorelki-ot-eko-partner

Лингва Универсал ЕООД - професионални преводи и легализация
Лингва Универсал ЕООД - Превод и легализация на документи
http://obiavidnes.com/obiava/106867/lingva-universal-eood---profesionalni-prevodi-i-legalizaciya

Детективска агенция "Лидер"
Предлагаме бързи, точни и резултатни детективски услуги, използвайки всички средства позволени от закона.
• Разкриване и доказване на изневери с възможност за използване на събраната информация в евентуален бракоразводен
процес
• Събиране на информация относно платежоспособността, търговската репутация и благонадеждността на фирми и
физически лица
• Разследване на злоупотреби и кражби от служители
• Скрито видео и аудио наблюдение
• Наблюдение на лица със съмнително поведение (алкохол, хазарт, наркотици и др.)
• Проверяване на достоверноста на документи
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• Издирване на лица
• Техника за установяване на нерегламентирано подслушване и наблюдение на обекти, лица, помещения и тяхното
неутрализиране
• GPS проследяване
http://obiavidnes.com/obiava/106866/detektivska-agenciya-lider

Елегантни мъжки часовници
В нашия магазин може да намерите различни видове часовници – спортни, спортно елегантни, ежедневни, класически и
официални.
B зaвиcимocт oт cъoтвeтния пoвoд, cтил и индивидyaлнocт, може да изберете пoдxoдящaтa фopмa, мoдeл, цвят,
материал и производител,
кoитo дa бъдaт пepфeктния зaвъpшeк нa цялocтнoтo мy излъчвaнe. телфон за връзка 0888873880 http://shoppy.click/
http://obiavidnes.com/obiava/106865/elegantni-myjki-chasovnici

Електровъдица електронна въдица
Продавам електровъдици, обхват - 3м, регулируема четота, напрежение 600в, захранване акумолатор 12волта,
12амперчаса или акомулатор от автомобил, защита от прегряване, за реки и малки водоеми, НЕ УБИВА РИБАТА, А Я
ЗАШЕМЕТЯВА за момент цена-200лв,мощна елекровъдица с обхват над 15м,за язовири и по големи водоеми зададени
честоти за няколко вида риба,микропроцесорен контрол ,свободни честоти за програмиране от оператора,защита от
прегряване,възможност за регулиране на мощноста цена-600лв.гаранция 1 година,доставка с еконт експрес, поръчка
на-0876494432
http://obiavidnes.com/obiava/106864/elektrovydica-elektronna-vydica

работни обувки тип боти
Нови модели здрави и добре изглеждащи работни обувки, зимни и летни, ботуши, боти и други модели на зашеметяващо
ниски цени. Заповядайте сега в vvmstore.com и изберете своя модел.
http://obiavidnes.com/obiava/106863/rabotni-obuvki-tip-boti

Коли под наем в София от 11 евро на ден - Ивиго Rent a car !!
Ние от Ивиго ще ви предоставим rent a car за всеки нужен случай. Разполагаме с кола под наем за вашата сватба,бал или
просто за наем. Заповядайте в сайтът ни www.ivigo.bg - най-добрите коли под наем в София!
http://obiavidnes.com/obiava/106861/koli-pod-naem-v-sofiya-ot-11-evro-na-den---ivigo-rent-a-car-

Люпилни за люпене на пиленца 0988886086
Избери качество а не цена !!!Виж преди да платиш !!! Инкубатори напълно автоматични тип люлка с вместимост на
люлката от : 18яйца,35,55,75,100,150,175 и 200броя яйца. Поемаме гаранция за своите инкубатори за един сезон.Начина
за употреба е лесен дори за начинаещти клиенти.Инкубаторите са предназначени за домашна употреба.На люлката няма
гнезда поради това може да се слагат всяакакъв вид яйца. Tемпературата се регулира с електронен термоконтролер с
цифров дисплей с точност до 0.01градуса.Възможност за доставка с куриер до всяка точка на страната.
http://obiavidnes.com/obiava/106862/lyupilni-za-lyupene-na-pilenca-0988886086

Детски и бебешки дрехи - dreshki.net.
Само при нас в “dreshki.net“ е мястото, където ще намерите качествени детски и бебешки дрехи на изгодни цени. Всичко
това в комбинация с бързо и качествено обслужване от нашите служители. Облечете детето си в красиви детски дрехи,
за да изглежда очарователно, без значение по какъв повод. Модерните дрехи не са само за възрастни, децата също
заслужават да изглеждат добре и модерно , където и да отидете. Ако търсите модни облекла за вашето дете и се
чудите от къде да купите, е вашето търсене свършва тук в dreshki.net.
http://obiavidnes.com/obiava/105547/detski-i-bebeshki-drehi---dreshkinet
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Английски език – подготовка за матура
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ: тел.: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа Абилити предлага индивидуална и в малки групи подготовка за матура по английски език . Занятията са
два пъти седмично по 4 учебни часа . Предлагаме и вариант в събота и неделя .
Подготовката включва :
- Работа върху основните умения четене с разбиране , слушане , писане и говорене
- Подготовка върху програмата за Държавен зрелостен изпит .
- Задълбочена работа в областта на граматиката , лексиката и стилистиката , както и върху практическото им
прилагане на предстоящия зрелостен изпит .
- Пробни изпити
- Оценяване и рецензии
Графикът на занятията е съобразен с времето на учениците .
Предлагаме :
Курс от 130 уч. часа
Курс от 90 уч. часа
Курс от 60 уч. часа
Индивидуален курс по учебен план .
Интензивността зависи от показаното от учениците на тест за входящо ниво . Тестът е безплатен и се провежда в
дните от понеделник до петък .
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ: тел.: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/106860/angliyski-ezik--podgotovka-za-matura

Български език за чужденци – корпоративно обучение
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ:
Тел: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа Абилити организира
чуждоезиково обучение по :
Български език за чужденци
гарантиращо бързо и качествено овладяване на езика .
- индивидуално и групово обучение по български език за чужденци с работни езици :
- английски
-френски
-немски
- руски
- сръбски
- хърватски
- словенски
Обучението обхваща всички нива – от начално (А1) до експертно( С2) .
В учебния процес вие не само ще учите български , но и ще се запознаете с бита и обичаите , особеностите и
народопсихологията на българите . Ще придобиете представа за общественото , културното , икономическото и
историческото развитие на България – всичко това е с цел да се постигне максимален комфорт за по- добра и бърза
адаптация в новата чуждо езикова среда .
Школа Абилити предлага собствена учебна система . Методиката , която предлагаме е актуална и съвременна . Тя е
базирана на комуникативния подход и логическото усвояване на необходимия лексикално – граматически и фонетичен
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материал . На курсистите се предоставя комплексно :
• Грамматика
• Фонетика
• Разговор
• Четене
• Слушане
.
Школа Абилити предлага няколко програми за изучаване на български език от чужденци .
• общ курс по български
• бизнес курс
• разговорен курс за усъвършенстване на езиковите умения .
При завършване на всяко ниво , се издава удостоверение , в което са посочени броят часове и нивото на езикова
компетентност на всеки курсист .
Всички учебни материали са включени в цената .
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
*Забележка: Предлагаме езиково обучение и по английски ,немски , френски , руски , сръбски , хърватски , словенски ,.
*Забележка: Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
- Индивидуално обучение в офиса,
- Фирмено обучение във Вашия офис.
- Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ:
Тел: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/106859/bylgarski-ezik-za-chujdenci--korporativno-obuchenie

Френски език първо ниво- за начинаещи
За повече информация:
GSM 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа АБИЛИТИ организира обучение по Френски език първо ниво- за начинаещи индивидуално и в малки групи..
График на занятията : стобразно времето ба курсистите
В учебния план са включени аудио и видео уроци.
Продължителност :30 учебни часа – два месеца
Цена 210 лева В посоченага цена за курса са включени учебните материали .
Учебна система – Campus 1
Предлагаме работа в малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
Възможност за разсрочено плащане и различни видове отстъпки.
За повече информация:
GSM 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/106858/frenski-ezik-pyrvo-nivo--za-nachinaeshti
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Английски език - корпоративно обучение
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ:
Тел: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа Абилити организира
чуждоезиково обучение по :
Английски
гарантиращо бързо и качествено овладяване чуждия език .
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
обучението обхваща :
- всички нива – общ английски от Elementary до Advanced по 50 учебни часа за всяко ниво .
Занятията се провеждат два пъти седмично по два или три учебни часа , в зависимост от създадения учебен план-график
.
- Бизнес английски - всички нива - по 50 учебни часа за всяко ниво
- Разговорни езикови курсове за поддържане на постигнатата езикова компетентност.
Подготовка за изпити IELTS , TOEFL ,FCE
*Забележка: Предлагаме езиково обучение и по немски , френски , руски , сръбски , хърватски , словенски , български език
за чужденци .
*Забележка: Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
Предлагаме и пакетна цена за корпоративни клиенти , в която влиза цената на учебните материали .
След завършване на ниво, курсистите полагат тест и получават сертификат .
Индивидуално обучение в офиса,
Фирмено обучение във Вашия офис.
Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ:
Тел: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/106857/angliyski-ezik----korporativno-obuchenie

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми със Задължения
+ ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 Час ...
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми със Задължения +
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и Ние сме Вашето Решение с Компетентно Съдействие
!
Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма :
ОСИГУРЯВАМЕ нов Собственик и Управител , ново Седалище , Адресна регистрация и всичко необходимо , което
изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ !
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 СОЛИДАРНАТА 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 СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение !
Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/106856/specializirani-pravni-uslugi-za-izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi-sys-zadyljeniya

КУПУВАМЕ Фирми : ЕТ, ООД, ЕООД, АД, ЕАД със Задължения + Освобождаваме от
Солидарната Отговорност !
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми със Задължения +
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и Ние сме Вашето Решение с Компетентно Съдействие
!
Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма :
ОСИГУРЯВАМЕ нов Собственик и Управител , ново Седалище , Адресна регистрация и всичко необходимо , което
изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ !
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 СОЛИДАРНАТА 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 СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение !
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Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/106855/kupuvame-firmi--et-ood-eood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solida

Юридическо Съдействие за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми : ЕТ, ООД, ЕООД, АД, ЕАД
със Задължения + Освобождаваме от СОЛИДАРНАТА Отговорност !
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми със Задължения +
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и Ние сме Вашето Решение с Компетентно Съдействие
!
Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма :
ОСИГУРЯВАМЕ нов Собственик и Управител , ново Седалище , Адресна регистрация и всичко необходимо , което
изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ !
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 СОЛИДАРНАТА 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 СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение !
Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/106854/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
Солидарната Отговорност за 1 Час ......
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ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми със Задължения +
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и Ние сме Вашето Решение с Компетентно Съдействие
!
Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма :
ОСИГУРЯВАМЕ нов Собственик и Управител , ново Седалище , Адресна регистрация и всичко необходимо , което
изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ !
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 СОЛИДАРНАТА 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 СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение !
Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/106853/pokupko---prodajba-na-firmi---et-ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdav

ВРЪЩАНЕ НА ДАНЪЦИ
Безплатна оценка на данъчната Ви ситуация и възможностите за намаляване или пълно елиминиране на данъчното
задължение.
Безплатна чат консултация с данъчен специалист 24/7
Регистрация за подаване данъчна декларация.
Регистрация за безплатно обаждане от данъчен специалист, с който да обсъдите Вашия конкретен случай.
Пакет от документи, необходим за подаване на данъчна декларация.
Безплатен клиентски акаунт, през който може да следите развитието по вашия случай денонощно.
За повече информация:
Тел.; 073/ 871 777; 0700 80077 (На цената на 1 градски разговор)
Е-mail: info@slava7.bg
Слава7 предлага работни позиции за различни сектори в България и чужбина.
Актуална информация и вдъхновение от Слава 7 във Facebook
http://obiavidnes.com/obiava/106852/vryshtane-na-danyci

Онлайн риболовен магазин Рибоко
Онлайн риболовен магазин за риболовни принадлежности и аксесоари от различни марки на атрактивни цени. Сайт за
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онлайн риболовни принадлежности, риболовно оборудване и всичко за риболов и спортен риболов.
http://obiavidnes.com/obiava/106851/onlayn-riboloven-magazin-riboko

Стартира петиция в защита на Uber в България
След решението на КЗК и потвърждението на ВАС за спиране дейността на Юбер в България, стартира Петиция в
защита на фирмата
http://obiavidnes.com/obiava/106850/startira-peticiya-v-zashtita-na-uber-v-bylgariya

Електронен уред против съсели
Предпазва от наличие на диви животни, като мишки, плъхове, кучета, лисици, съсели, порове, невестулки, катерици,
прилепи. В големи помещения без вътрешни прегради. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти
www.TehnoMag.net или на тел. тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
Промоцията е валидна за м. октомври 2015г.!
http://obiavidnes.com/obiava/106849/elektronen-ured-protiv-syseli

Ултразвуков уред за борба с гризачи с флаш лампа
Ултразвуков уред за борба с гризачи с флаш лампа – български уред за предпазване от наличие на вредни гризачи - мишки,
плъхове, прилепи и др. в помещения без вътрешни прегради. Едновременно с това, уредът предпазва и от вредни инсекти мравки, дървеници, паяци. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www. TehnoMag.net или на тел.02/8298504,
0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/106848/ultrazvukov-ured-za-borba-s-grizachi-s-flash-lampa

Приставка биде за топла и студена вода с 2 дюзи
Приставка биде за топла и студена вода с 2 дюзи – с приятен италиански дизайн и удобна, елегантна странична метална
ръкохватка-смесител за едновременно управление на температурата и силата на водната струя. С въртящ ключ за
избор от 3 възможни функции (1.Нормално задно измиване; 2.Дамско измиване; 3.Миене на дюзите). С две скрити
подвижни дюзи. В пълен комплект с необходимите за монтажа водни съединители и маркучи. Съвместимо с нормалните
тоалетни чинии. За съжаление, все още много хора у нас смятат едва ли не за лукс бидето в тоалетната. И не си дават
сметка, че с него могат да се отърват и забравят за модерните болести на седящите хора, като хемороиди, инфекции на
дебелото черво, запек, уретрит, цистит и т.н. (Доказано е, не е просто реклама)! За подробности и поръчки посетете
интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/106847/pristavka-bide-za-topla-i-studena-voda-s-2-dyuzi

Електронни бидета
Може да се монтира на всяка тоалетна чиния (или моноблок) със стандартна форма и размери. Изпълнява 15 функции
(подгрява седалката и водата, подмива и ви подсушава с топъл въздух, обезмирисява тоалетната и т.н.). С две отделни
самоизмиващи подвижни прибиращи се дюзи. С антибактериален воден филтър. Осигурява висока лична хигиена, здраве и
комфорт за цялото семейство. Пести време и тоалетна хартия, предпазва от редица заболявания. Незаменим помощник
при гледане на възрастни или хора с увреждания. Южнокорейско качество. За подробности и поръчки заповядайте
онлайн или на място в магазин ТехноМаг, или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
http://obiavidnes.com/obiava/106846/elektronni-bideta

Енергийна алкална нано чаша за „жива вода”
Енергийна нано чаша за алкална вода - наричана още турмалинова чаша - предназначена да филтрира, пречиства,
минерализира, йонизира и алкализира водата по естествен път чрез филтърна система от подбрана селекция минерали, с
доказано полезно ободряващо и оздравително действие. Всички знаем колко е полезна и необходима водата за правилното
функциониране на човешкия организъм. Но в нашето забързано ежедневие рядко можем да разчитаме, че пием вода
която е достатъчно чиста или правилно структурирана и заредена с живот. Затова е изобретено и това чудо, което за
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броени минути ни осигурява чиста, обогатена на полезни минерали, питейна вода. С енергийната алкална чаша ни се
предоставя възможност да бъдем по-здрави, по-бодри, по-енергични, по-работоспособни, да осигурим повече младост и
дълголетие на организма си, да постигнем стройна и елегантна фигура по естествен път. Не пропускайте този шанс!
Вижте подробности и поръчайте в е-магазина „ТехноМаг” или на тел.02/8298504, 02/4224228, 0884386878.
Получавате подарък Резервна филтърна система!
Промоцията е валидна за м. октомври 2015г.!
http://obiavidnes.com/obiava/106845/energiyna-alkalna-nano-chasha-za-jiva-voda

Дестилатор за вода от ТехноМаг
Дестилатор за вода – 2 години гаранция - за ефикасно и безопасно приготвяне на качествена дестилирана вода
(най-чистата вода на планетата) за пиене, за готвене, за лечение, за битови уреди (ютии, овлажнители), за автомобилни
акумулатори и т.н. Производителност 1 л/час. С едно зареждане можете да пречистите максимално 3,5 л вода. Цена:
335 лв. с ДДС. Две години гаранция. За подробности и поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се обадете на
тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
http://obiavidnes.com/obiava/106844/destilator-za-voda-ot-tehnomag

Озонатори за въздух и вода – здраве у дома
Пречистват вода за пиене и миене, дезинфекцират и лекуват (зъби, венци, стомашно-чревни болести, кожни заболявания
и всякакви рани; за дълбоко почистване, омекотяване и предпазване от стареене на кожата). Почистват и
обезпаразитяват месо, риба, плодове и зеленчуци. Предпазват от всякакви зарази, ако сте обработили хранителните
продукти с озонирана вода. Пречистват въздуха, премахват лошите миризми от риба, зеле, цигарен дим, мухъл и др.
Предпазват от заразни болести, които се разпространяват чрез въздуха. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина.
http://obiavidnes.com/obiava/106843/ozonatori-za-vyzduh-i-voda--zdrave-u-doma

Уред за Сребърна вода "Volcano Dr. Silver 101+"
Създаден по разработка на НАСА - САЩ, уредът е предназначен за подобряване състоянието при повече от 100
труднолечими заболявания, за дезинфекция на вода с неизвестен произход и много други положителни ефекти за
човешкото здраве. Сребърните йони във водата (сребърна вода) са сигурна защита срещу повече от 700 вида вируси и
бактерии, гъбички и паразити, от които страдат една трета от хората на планетата. Предлагаме многофункционален
уред за добиване на сребърна вода, който едновременно с процеса на отделяне на сребърни йони, осигурява магнитна
обработка и структуриране на водата за постигане на максимален биологичен ефект. Напълно дезинфикцирана и полезна
вода за пиене от всякаква чешма можете да си приготвите за по-малко от 1 минута. Малко по-дълго се приготвя
по-концентрирана сребърна вода за ефективно антибактериално и възстановяващо действие при простуда, грип, ангини,
висока температура; гастрити, хранителни отравяния, дезинтерии; кожни болести, изгаряния; дезинфекция и
обработка на плодове и зеленчуци; дезинфекция на вода за къпане на деца, дезинфекция на детски играчки и дрехи и др.
Доверете се на е-магазина за високотехнологич ни продукти www.Tehnomag.net или на тел 02/8298504 , 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/106842/ured-za-srebyrna-voda-volcano-dr-silver-101

Услуги със стационарна бетон помпа
ДАНЕВ СТРОЙ ЕООД извършва транспортиране на бетон със стационарна бетон помпа с оператор. Изпълнява
транспортиране на бетон на трудни достъпни места - хоризонтално и вертикално. Поддържа дълъг тръбен път.
www.torkretbeton.bg
http://obiavidnes.com/obiava/106841/uslugi-sys-stacionarna-beton-pompa

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
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Ще 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/106840/30-50-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/106839/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

Руски език – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по руски език в удобно за курсиста и преподавателя време. В
процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Цена: 10 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/106838/ruski-ezik--individualno-obuchenie

Индивидуално обучение по РУМЪНСКИ език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по румънски език в удобно за курсиста и преподавателя време.
Работи се по системата „Puls”, всички нива. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене,
писане, слушане, говорене. Цена: 10 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/106837/individualno-obuchenie-po-rumynski-ezik

УНГАРСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по унгарски език в удобно за курсиста и за преподавателя време и с
подходяща интензивност по системите "Hungaro Lingua" и "Hallo! Itt Magyarorszag!, всички нива. Уроците може да се
провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи.
Цена: 10 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
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Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/106836/ungarski-ezik--individualno-obuchenie

Индивидуално обучение по ФИНСКИ език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по фински език в удобно за Вас и преподавателя време и с
подходяща интензивност по системата Suomen Kielen Alkeisoppikirja. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен
център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи. Цена: 10 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363
GSM: 0898 714495, 0898 714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/106835/individualno-obuchenie-po-finski-ezik

ТУРСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по турски език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системата „Hitit”. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи –
четене, писане, слушане, говорене. Цена: 10 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/106834/turski--ezik--individualno-obuchenie

Индивидуално обучение по ГРЪЦКИ език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по гръцки език в удобно за курсиста и преподавателя време и с
подходяща интензивност по системата Епикинонисте Елиника или друга система по избор. В процеса на обучение се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Цена: 10 лева на учебен час.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/106833/individualno-obuchenie-po-grycki-ezik

Индивидуално обучение по ШВЕДСКИ език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по шведски език в удобно за курсиста и преподавателя време.
Работи се по системата Rivstart. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане,
говорене. Цена: 10 лева на учебен час.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/106832/individualno-obuchenie-po-shvedski-ezik
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ФРЕНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по френски език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. Работи се по
системата „Echo” или друга система по избор. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи. Цена: 10 лева
на учебен час .
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/106831/frenski--ezik--individualno-obuchenie

Индивидуално обучение по АНГЛИЙСКИ език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по английски език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен
център Орбис или онлайн. Работи се по системата New ENGLISH FILE или друга система по избор. В процеса на
обучение се развиват всички езикови елементи. Цена: 10 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/106830/individualno-obuchenie-po-angliyski-ezik

Индивидуално обучение по немски език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по немски език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системите „Themen Aktuell” , „Em neu” или система по избор, всички нива.
Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. Цена: 10 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/106829/individualno-obuchenie-po-nemski-ezik

ИСПАНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по испански език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системите „Nuevo Ven”, „Espanol en marcha” или друга система по избор.
Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се развиват всички
езикови елементи. Цена: 10 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/106828/ispanski--ezik--individualno-obuchenie

Индивидуално обучение по ИТАЛИАНСКИ език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по италиански език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Работи се по системата Progetto Italiano или друга
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система по избор. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Цена: 10 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/106827/individualno-obuchenie-po-italianski-ezik

Индивидуално обучение по ПОРТУГАЛСКИ език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по португалски език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен
център Орбис или онлайн. Работи се по системата „Aprender portugues” или друга система по избор. В процеса на
обучение се развиват всички езикови елементи. Цена: 10 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/106826/individualno-obuchenie-po-portugalski-ezik

Индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по италиански, френски, испански, португалски, румънски,
английски, немски, фински, унгарски, гръцки, турски, шведски. Обучението се провежда във всички нива според
Европейската езикова рамка (А1-C2) в удобно за курсиста и преподавателя време. Цената е 10 лева на учебен час (A1 –
B2) и 12 лв. на учебен час (С1 – С2).
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/106825/individualno-obuchenie

Промоционални есенни цени на интериорни и входни врати!
Искате качество, стил и съвършенство?
DOORMANN
Вратите, за които твоят дом мечтае!
За контакти:
Варна, бул. Христо Смирненски 13
Тел.: 0894/614-730
Офис: 0899/691-096
e-mail: officevarna@doormann.bg
http://varna.doormann.bg
врати, интериорни, входни, блиндирани врати, изгодни, монтаж, отстъпка, качество
http://obiavidnes.com/obiava/106824/promocionalni-esenni-ceni-na-interiorni-i-vhodni-vrati

Фирма Ескос АД
Фирма Ескос АД предлага за закупуване бивша фабрика за дървена дограма. Застроена площ 4.300 кв.м. масивно
строителство, двор 10.500 кв.м. Добра инфраструктура. Фабриката се намира в индустриалната зона на гр. Гулянци,
окръг Плевен.
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http://obiavidnes.com/obiava/106823/firma-eskos-ad

Инкубатор-Люпилня
Избери качество а не цена !!!Виж преди да платиш !!! Инкубатори напълно автоматични тип люлка с вместимост на
люлката от : 18яйца,35,55,75,100,150,175 и 200броя яйца. Поемаме гаранция за своите инкубатори за един сезон.Начина
за употреба е лесен дори за начинаещти клиенти.Инкубаторите са предназначени за домашна употреба.На люлката няма
гнезда поради това може да се слагат всяакакъв вид яйца. Tемпературата се регулира с електронен термоконтролер с
цифров дисплей с точност до 0.01градуса.Възможност за доставка с куриер до всяка точка на страната.
http://obiavidnes.com/obiava/106822/inkubator-lyupilnya

Femininity
http://to-url.net/x12b "Женственост"/"Femininity" - автор: Деян Вълков
http://obiavidnes.com/obiava/106821/femininity

Късно-антична и средновековна крепост "Славната канара"
Останките от късно-античната и средновековна крепост "Славната канара" се намират до село Дебрене (Добричко).
Предполага се, че "Славната канара" е бил голям култов комплекс, около който постепенно е възникнало и укреплението.
Открити са много артефакти: бронзов колан на средновековен български велможа от края на IX и началото на X век,
три римски меча, древна амфора с 1 200 бронзови ранно-византийски монети, копчета, керамика и др...
http://obiavidnes.com/obiava/106820/kysno-antichna-i-srednovekovna-krepost-slavnata-kanara

Офис под наем в бизнес сграда в центъра на София
Бизнес център “Кирил и Методий”, разположен в идеалния център на столицата, предлага комфортни офиси под наем.
Офис сградата, клас А се намира в непосредствена близост до Лъвов мост, държавни и общински институции,
централна ЖП гара, метро станция. Бизнес сградата се намира в тиха и спокойна улица, разполага със 63 собствени
паркоместа, които са в закрит паркинг на две нива, а за Вашата сигурност е осигурена 24 часова охрана с контрол на
достъпа. Офисите са от типа "Openspace", а двойният под осигурява гъвкаво разпределение на работните места, с
възможност за бързото им и удобно прекрояване.
За повече информация и контакти може да разгледате сайта ни http://kmoffices.com или да се свържете с нас на телефон
0 884 33 44 30.
Адрес: ул. "Св.Св. Кирил и Методий" 84
Град: София
Телефон: 0 884 33 44 30
Сайт: http://kmoffices.com
Емайл: office@kmoffices.com
http://obiavidnes.com/obiava/106819/ofis-pod-naem-v-biznes-sgrada--v-centyra-na-sofiya

Автосервиз София
Автосервиз Албена Експрес, предлага висококачествени услуги, за ремонт на двигатели, турбокомпресори, скоростни
кутии, диференциали и ходова част, услугите сe извършват от квалифицирани специалисти. Доставка, ремонт и баланс
на кардани, висящи лагери и полуоски за автомобили, джипове и микробуси.
http://obiavidnes.com/obiava/106818/avtoserviz-sofiya

Автосервиз
Автосервиз за всички видове автомобили, джипове и микробуси. Доставка и ремонт на всички видове кардани, карета и
висящи лагери за леки автомобили, джипове и микробуси. Гаранционен Автосервиз. Ремонт на всички агрегати и възли,
авточасти нови и втора употреба.
http://obiavidnes.com/obiava/106817/avtoserviz

Звукова четка за зъби с 3 режима на работа и УВ стерилизатор
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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. октомври 2015г. !
http://obiavidnes.com/obiava/106816/zvukova-chetka-za-zybi-s-3-rejima-na-rabota-i-uv-sterilizator

Неодимови магнити за пестене на гориво
Магнитни йонизиращи приставки за пестене на гориво - увеличават горивната ефективност за по-чисто изгаряне в
двигателя, намаляват вредните емисии (50-80%), като същевременно подобряват работата на двигателя и спестяват
от разхода на гориво (10-22%). Действието им се основава на йонизиране на горивото, преминаващо през горивната
тръба, благодарение на силното магнитно поле, образувано от двете срещуположни части на магнитната приставка.
Специално проектирани и нанотехнологично произведени неодимови магнити. Директно от производителя. С
американски патент и CE сертификати от Великобритания. Сега на промоция! За подробности и поръчки посетете
«ТехноМаг» или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/106815/neodimovi-magniti-za-pestene-na-gorivo

Електронен уред против съсели
Предпазва от наличие на диви животни, като мишки, плъхове, кучета, лисици, съсели, порове, невестулки, катерици,
прилепи. В големи помещения без вътрешни прегради. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти
www.TehnoMag.net или на тел. тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/106814/elektronen-ured-protiv-syseli

Ултразвуков уред за борба с гризачи с флаш лампа
Ултразвуков уред за борба с гризачи с флаш лампа – български уред за предпазване от наличие на вредни гризачи - мишки,
плъхове, прилепи и др. в помещения без вътрешни прегради. Едновременно с това, уредът предпазва и от вредни инсекти мравки, дървеници, паяци. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www. TehnoMag.net или на тел.02/8298504,
0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/106813/ultrazvukov-ured-za-borba-s-grizachi-s-flash-lampa

Уред за Сребърна вода "Volcano Dr. Silver 101+"
Създаден по разработка на НАСА - САЩ, уредът е предназначен за подобряване състоянието при повече от 100
труднолечими заболявания, за дезинфекция на вода с неизвестен произход и много други положителни ефекти за
човешкото здраве. Сребърните йони във водата (сребърна вода) са сигурна защита срещу повече от 700 вида вируси и
бактерии, гъбички и паразити, от които страдат една трета от хората на планетата. Предлагаме многофункционален
уред за добиване на сребърна вода, който едновременно с процеса на отделяне на сребърни йони, осигурява магнитна
обработка и структуриране на водата за постигане на максимален биологичен ефект. Напълно дезинфикцирана и полезна
вода за пиене от всякаква чешма можете да си приготвите за по-малко от 1 минута. Малко по-дълго се приготвя
по-концентрирана сребърна вода за ефективно антибактериално и възстановяващо действие при простуда, грип, ангини,
висока температура; гастрити, хранителни отравяния, дезинтерии; кожни болести, изгаряния; дезинфекция и
обработка на плодове и зеленчуци; дезинфекция на вода за къпане на деца, дезинфекция на детски играчки и дрехи и др.
Доверете се на е-магазина за високотехнологич ни продукти www.Tehnomag.net или на тел 02/8298504 , 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/106812/ured-za-srebyrna-voda-volcano-dr-silver-101

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
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(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/106811/ultrazvukova-vanichka-za-skorostno-pochistvane-i-sterilizaciya

Електронно устройство за вибрационно пране
Малка, икономична и турбо ефективна пералня – това е устройството за вибрационно пране. С него ще спестите до 80%
електроенергия, вода и перилен препарат. Пестите също място и пари. Можете да го носите навсякъде със себе си.
Качеството на пране е гарантирано - забравете химическото чистене. Дрехите не се мачкат - можете да пропуснете
гладенето. Изключително удобно за пране и на маратонки, гуменки, чанти, изделия от изкуствена кожа и т.н.
Запитвания и поръчки в е-магазина www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994
http://obiavidnes.com/obiava/106810/elektronno-ustroystvo-za-vibracionno-prane

Ултразвукова пералня - мини волкано
Най-икономичната пералня – ултразвуковата - Ако домакинството Ви се състои от 1-2 човека - няма по-икономично
решение от ултразвуковия уред за пране и почистване. С него ще спестите до 99,9% електроенергия, 70% вода, 60%
перилен препарат, 100% омекотители. Качеството на пране е гарантирано - забравете химическото чистене. Дрехите
не се мачкат - забравете и гладенето. Изключително удобно за пране, почистване и обезпаразитяване на маратонки,
гуменки, чанти,изделия от изкуствена кожа и т.н. Успешно се използва за ултразвуков масаж и лечение на травми, за
лекуване на кожни заболявания и артрит,за "състаряване" на пресна ракия за 12 часа и др. Доверете се на е-магазина за
високотехнологични продукти www.TehnoMag.net или на тел. 02/422 422 8, 088 4 38 68 78
http://obiavidnes.com/obiava/106809/ultrazvukova-peralnya----mini-volkano

Приставка биде за топла и студена вода с 2 дюзи
Приставка биде за топла и студена вода с 2 дюзи – с приятен италиански дизайн и удобна, елегантна странична метална
ръкохватка-смесител за едновременно управление на температурата и силата на водната струя. С въртящ ключ за
избор от 3 възможни функции (1.Нормално задно измиване; 2.Дамско измиване; 3.Миене на дюзите). С две скрити
подвижни дюзи. В пълен комплект с необходимите за монтажа водни съединители и маркучи. Съвместимо с нормалните
тоалетни чинии. За съжаление, все още много хора у нас смятат едва ли не за лукс бидето в тоалетната. И не си дават
сметка, че с него могат да се отърват и забравят за модерните болести на седящите хора, като хемороиди, инфекции на
дебелото черво, запек, уретрит, цистит и т.н. (Доказано е, не е просто реклама)! За подробности и поръчки посетете
интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/106808/pristavka-bide-za-topla-i-studena-voda-s-2-dyuzi

Електронно биде – капак
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!
http://obiavidnes.com/obiava/106807/elektronno-bide--kapak

Енергийна алкална нано чаша за „жива вода”
Енергийна нано чаша за алкална вода - наричана още турмалинова чаша - предназначена да филтрира, пречиства,
минерализира, йонизира и алкализира водата по естествен път чрез филтърна система от подбрана селекция минерали, с
доказано полезно ободряващо и оздравително действие. Всички знаем колко е полезна и необходима водата за правилното
функциониране на човешкия организъм. Но в нашето забързано ежедневие рядко можем да разчитаме, че пием вода
която е достатъчно чиста или правилно структурирана и заредена с живот. Затова е изобретено и това чудо, което за
броени минути ни осигурява чиста, обогатена на полезни минерали, питейна вода. С енергийната алкална чаша ни се
предоставя възможност да бъдем по-здрави, по-бодри, по-енергични, по-работоспособни, да осигурим повече младост и
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дълголетие на организма си, да постигнем стройна и елегантна фигура по естествен път. Не пропускайте този шанс!
Вижте подробности и поръчайте в е-магазина „ТехноМаг” или на тел.02/8298504, 02/4224228, 0884386878.
Получавате подарък Резервна филтърна система!
Промоцията е валидна за м. октомври 2015г.!
http://obiavidnes.com/obiava/106806/energiyna-alkalna-nano-chasha-za-jiva-voda

Домашен дестилатор за вода
Дестилатор за вода – 2 години гаранция - за ефикасно и безопасно приготвяне на качествена дестилирана вода
(най-чистата вода на планетата) за пиене, за готвене, за лечение, за битови уреди (ютии, овлажнители), за автомобилни
акумулатори и т.н. Производителност 1 л/час. С едно зареждане можете да пречистите максимално 3,5 л вода. Цена:
335 лв. с ДДС. Две години гаранция. За подробности и поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се обадете на
тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/106805/domashen-destilator-za-voda

Озонов стерилизатор на течаща вода
Озонов стерилизатор на течаща вода – за да разполагате с пречистена, дезинфектираща, антибактериална,
обезмирисяваща и лековита вода веднага, след като пуснете кранчето на водата у дома или в офис, кухня, ресторант,
хотел, болница, училище, фитнес зала, спа център, летище, приют за животни, обществена пералня, баня, тоалетна и
т.н. Най-нова технология - напълно безшумен, безопасен и с дълъг живот уред (мин 5 години). Лесен за монтаж и
употреба. Топ електронен модел, защитен с 6 патента. CE сертифициран. За подробности и поръчки посетете www.
TehnoMag.net или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/106804/ozonov-sterilizator-na-techashta-voda

Йонизатор с озонатор от ТехноМаг
Плазмен въздухочистител, комбиниран с озонатор за вода – последно поколение технология за пречистване и
стерилизиране на въздуха в помещението. Без консумативи. Плюс функция за озониране на вода и дълбоко пречистване на
хранителни продукти.Този многофункционален уред, освен за домашни условия, се препоръчва за ползване и в здравни, и
медицински заведения, биохимични лаборатории, аптеки, детски градини, училища, магазини, хотели, ресторанти и др. За
подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/106803/yonizator-s-ozonator-ot-tehnomag

чанта за училище
Широко разнообразие от модели на раници за ученици само от http://kidstorebg.com. Сега ви очаква и невиждано
разнообразие от различни модели за всяка възрастова група.
http://obiavidnes.com/obiava/106802/chanta-za-uchilishte

Real escape game в София
Real escape game в София предлага едно уникално изживяване. Впуснете се в група в стая с пъзели. Очакват ви много
изненади и забавни моменти. Изживяването си струва, опитайте го.
http://obiavidnes.com/obiava/106801/real-escape-game-v-sofiya

Персийско женско котенце
Развъдник предлага на вашето внимание персийско женско костенурково класическо дългокосместо коте от елитни
родители. Всяко коте при напускане на развъдника има изградени хигиенни навици, социализирано, с добър нрав и
препоръки при отглеждане. тел. 0885246459
http://obiavidnes.com/obiava/106800/persiysko-jensko-kotence

Качествени врати на достъпни цени!
Специализиран шоурум предлага разнообразие от входни и интериорни врати налични на склад. В уютния ни магазин,
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освен разнообразие от модели и цветове, ще намерите компетентното и любезно обслужване на нашите консултанти!
Не се колебайте и заповядайте на адрес бул. Акад. Иван Гешов №102, а може първо да разгледате и обновения ни сайт
http://www.vratiexpress.com/. Очакваме Ви!
http://obiavidnes.com/obiava/106799/kachestveni-vrati-na-dostypni-ceni

Озонатор за въздух и вода – здраве у дома
Пречиства вода за пиене и миене, дезинфекцира и лекува (зъби, венци, стомашно-чревни болести, кожни заболявания и
всякакви рани; за дълбоко почистване, омекотяване и предпазване от стареене на кожата). Почиства и обезпаразитява
месо, риба, плодове и зеленчуци. Предпазва от всякакви зарази, ако сте обработили хранителните продукти с озонирана
вода. Пречиства въздуха, премахва лошите миризми от риба, зеле, цигарен дим, мухъл и др. Предпазва от заразни
болести, които се разпространяват чрез въздуха. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина ТехноМаг или на
тел.02/8298504, 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/106798/ozonator-za-vyzduh-i-voda--zdrave-u-doma

продавам цпу струг 586
продавам цпу струг 586-работи-система зит 500-цена 6000лв без ддс-0899772903
http://obiavidnes.com/obiava/106797/prodavam-cpu-strug-586

продавам ръководство обслужване експлоатция металообработващи машини
продавам ръководство обслужване експлоатция различни модели металообработващи машини-колонни бормашини
стругове фрези шлайфове борверк -на хартиен носител или на диск-доставка еконт опция предварителен
преглед-коректно-0899772903
http://obiavidnes.com/obiava/106796/prodavam-rykovodstvo-obslujvane-eksploatciya-metaloobrabotvashti-mashini

Корпоративно обучение по английски ,български , немски , руски
За повече информация :.
Телефон за контакти 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа Абилити организира
Чуждоезиково обучение по :
Английски,
български език за чужденци
Немски
френски,
руски,
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
Бизнес английски - всички нива
Разговорни езикови курсове по посочените езици
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
Предлагаме също и пакетна цена за корпоративни клиенти , в която влиза цената на учебните материали .
След завършване на ниво, курсистите полагат тест и получават сертификат .
Индивидуално обучение в офиса,
Фирмено обучение във Вашия офис.
Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
За повече информация :.
Офис: София , кв. Иван Вазов , ул .Михаил Буботинов 32 , бл. 5 вх В, ет. 1
Телефон за контакти: 0878 467 429
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e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/106795/korporativno-obuchenie-po-angliyski-bylgarski--nemski--ruski

Болгарский язык для иностранцев
Подробную информацию Вы можете получить :
тел. 0878 467 429
Адр.: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Школа иностранных языков АБИЛИТИ организует индивидуальное и групповое обучение по болгарскому языку для
русскоговорящих . Обучение проводится на русском языке. Наши занимания от начального уровня (А1) до уровня эксперта
(С2).
Если Вы ведете бизнес в Болгарии, купили недвижимость, ездите на отдых, то обязательно нужно говорить на
болгарском .
В процессе обучения на курсах болгарского языка Вы сможете не только изучить язык, но и познакомиться с
особенностями, нравом и бытом болгарского народа.
Интересно изучать язык, с которым есть общий алфавит и в котором слова читаются так же, как у русского, но имеют
другое значение.
На курсах происходит ознакомление курсистов с общественными, культурными, экономическими и историческими
реалиями Болгарии, с целью максимально комфортной и быстрой адаптации в языковой среде.
Для обучения Вам не надо покупать учебник , т.к. наша школа предлагает свою систему обучения и методику.
Наша методика , которая предлагаем -очень современяя и актуальная . Она
заключается в совмещении коммуникативного подхода с логическим и естественным освоением необходимого
лексико-грамматического и фонетического материала .
Обучение предусматривает комплекс аспектов:
• Грамматика
• Фонетика
• Практика речи
• Чтение
• Аудирование
Подробную информацию Вы можете получить :
тел. 0878 467 429
Адр.: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/106794/bolgarskiy-yazk-dlya-inostrancev

Английски, немски , френски , руски- групово и индивидуално
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ: тел.: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа Абилити предлага групово и индивидуално обучение по английски, немски , френски и руски за всички нива.
Подготовка за сертификати .
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:
3 месеца /неинтензивен курс/,
1 месец /интензивен курс/
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Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Цена от 100 лв. на ниво.
Посещенията са
2 пъти в седмицата по 3 уч. часа - от понеделник до петък
съботно-неделен вариант.
Курсовете са съобразени със свободното време на обучаващите се.
Предлагаме и индивидуално обучение. Занятията се провеждат в удобно за курсистите време при предварително
съставен учебен план.
Предлагаме
- съвременно оборудвани учебни зали,
квалифицирани преподаватели
-отлични възможности за обучение
Удостоверение за покрито ниво
Безплатни тестове
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ: тел. 0878 46 74 29
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/106793/angliyski-nemski--frenski--ruski--grupovo-i-individualno

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/106792/30-50-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/106791/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

Онлайн магазин MULTIMAX.bg !!
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В онлайн пчеларския магазин MULTIMAX.bg можете да намерите различни видове храна за пчели - твърда и течна. Също
така предлагаме храни от различни производители, като например БКВ Груп, Евротом и Бее Фонда.
http://obiavidnes.com/obiava/106790/onlayn--magazin-multimaxbg-

Транспортни услуги
Транспортни услуги за София и цяла България, превоз на товари от 100 кг до 30 тона. Предлагаме специализиран превоз
на всякакъв вид товари и предмети, със камиони, които са снабдени с падащ борд и закрити фургони.
http://obiavidnes.com/obiava/106789/transportni-uslugi

ЧЕХИЯ ЗАКОННА РАБОТА С ДОГОВОР И ОСИГУРОВКИ ЧРЕЗ ЧЕШКА АГЕНТУРА БЕЗ
КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
ЧЕХИЯ БЕЗ ТАКСИ В БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ ЧЕШКА АГЕНТУРА КОЯТО ЛИЧНО ВИ ПОСРЕЩА В ПРАГА И НАСТАНЯВА С
ДОГОВОР ПО ЧЕШКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И СТАЖА СЕ ПРИЗНАВА В БЪЛГАРИЯ. ЧЕХИЯ-жени,мъже,семейства
за европалети,заводи,цехове,фабрики,складове,печатница,пекарна,пералня,бирена фабрика,шоколадова фабрика,завод за
авточасти,цех за пакетиране на кайма,цех за пластмасови бутилки,цех за млечни продукти,цех за боядисване на
джанти,цех за ламинат,сервиз за гуми,лаковна,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/103380/chehiya-zakonna-rabota-s-dogovor-i-osigurovki-chrez-cheshka-agentura-bez-komision-v-b

Инфрачервено топлещо "Килимче"
Инфрачервено топлещо "Килимче"

Имате студен под и мръзнат краката, сложете Инфрачервен Килим "Килимче" и след 5 минути ще усетите разликата!
Идеално топло легло зо вашите домашни любимци!
Нагрява до 42 градуса.
Консумация: 45 W/час
Размер: 36 х 56 см.
230V; IP 21; 0.6 kg
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/106788/infracherveno-topleshto--kilimche

Топлеща картина с инфрачервено нагряване
Топлеща картина с инфрачервено нагряване
Отопляващата картина се включва директно в контакта и започва да затопля цялата стая, като запазва въздуха чист
и свеж.
Работната температура на повърхността е между 55 и 65 градуса. Една инфрачервена картина може да отоплява
стаи с площ до 14 кв.м.
Всички модели са с термозащита от прегряване
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Предимства на отоплителната картина и излъчваната от нея инфрачервена топлина:
• Не загрява въздуха (при студен въздух съдържанието на кислород е по-високо)
• Не вдига прах (защото не завихря въздуха)
• Не пуши (не е необходим комин)
• Безшумно действие (без вентилатори)
• Лечебно действие (инфрачервената топлина помага при: високо кръвно налягане - подобряват кръвообращението и го
стабилизират;
болки в гърба; хронични болки в мускулите; шипове; бронхити; тонзилити; астма; простудни заболявания;
отслабване и изтощение на организма; възпаление на уши, нос, гърло; артрит, радикулит, ревматизъм, дископатии,
шипове;
облекчават работата на бъбреците; стрес; намаляват целулита -инфрачервената кабина е важно допълнение към всяка
антицелулитна програма)
• Икономична: 400 W ( около 0.10 лв. на час)
Тегло 700 гр Размери 100 / 57 см
http://obiavidnes.com/obiava/106787/topleshta-kartina-s-infracherveno-nagryavane

Регулируем колан за отслабване "Slimming Belt
Регулируем колан за отслабване "Slimming Belt
Регулируем колан за отслабване "Slimming Belt" Отслабвате без диета
Само с помощта на естествената топлина на тялото ви Разтеглив, неопренов материал осигурява опора за гърба.
Подходящ за талия размери от 70 до 100 см Разтеглив неопрен материал за задържане на топлината,
еластичност и комфорт. Може да се носи под дрехите.Идеален за мъже и жени.
Снабден е с пет ципа за затваряне и монтаж на тялото по избор. Може да се използва, и като тренирате.
Цена: 25 лв.
http://obiavidnes.com/obiava/106786/reguliruem-kolan-za-otslabvane-slimming-belt

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/106785/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

ЛЕСНА НАДОМНА РАБОТА ЗА ВСЕКИ ОТ УЮТА НА СОБСТВЕНИЯТ ВИ ДОМ ! ЗА
ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
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http://obiavidnes.com/obiava/106784/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

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

Масажните легла "MagicPRO 2" се предлагат в следните цветове: кремав, бежов, черен, червен, кафяв, розов,червен и
лилав.
Професионална преносима кушетка за масаж "MagicPRO 2" - здрава, лесна за употреба, изключително комфортна и
удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас!
Кушетката е подходяща както за всички видове масажни и козметични процедури,
така и за иглотерапевтични и татуировъчни сеанси.
Красивата дървена рамка на козметичната кушетка, изработена от твърдата дървесина на германски европейски бук,
осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и предотвратява
възможността
от появата на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MagicPRO :
O Дъжина: 190 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 19 см
O Тегло: 15 кг
Преносимата масажна кушетката " MagicPRO 2" се състои от 2 секции. Дървеният материал, използван за направата
на сгъваемото козметично легло е германски европейски бук.
Масажната кушетка е тапицирана с винил -водоустойчив и устойчив на масажно олио материал на основата на
полимери.
http://obiavidnes.com/obiava/106783/masajna-kushetka-magicpro-2

2 бр очила за нощно и дневно шофиране HD Vision
2 бр очила за нощно и дневно шофиране HD Vision
2 бр очила за нощно и дневно шофиране HD Vision WrapArounds
HD Vision & NightVision - 2 чифта очила за перфектна видимост на пътя! Шофирате, четете или играете голф тези
очила ще ви направят свидетели на изцяло ново преживяване!
Тегло - 0.200 кг.HD NightVision - очила за нощно шофиране
Изработени специално за акцентиране върху релефите. Подобряват визуалния комфорт по време на шофиране и
допринасят за отчетливото разпознаване на обектите, за перфектна яснота през нощта.
Намаляват вероятността от заслепяване, причинено от фарове и улично осветление.
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Подобряват видимостта при здрач и при лоши атмосферни условия.
Прилягат добре, могат да се носят върху диоптрични очила.
Комбиниран модел с широки стъкла и с малки отстрани, от жълт акрил.Рамка от пластмаса.
http://obiavidnes.com/obiava/106782/2-br-ochila-za-noshtno-i-dnevno-shofirane-hd-vision

Уред за почистване на уши Earcleaner Wax Vac
Уред за почистване на уши Earcleaner Wax Vac
Уникално изобретение - уред, който засмуква нечистотиите и водата от ухото. Напълно безопасно, нежно и ефективно!
Почистването с тампони не е надежден подход, всички знаем това...Време е да смените подхода...Време е за WaxVac.

Постоянно слушаме как не трябва да употребяваме памучни тампони за почистване на уши.
А как тогава се очаква от нас да ги поддържаме чисти и в добро здраве?
На помощ ни идва едно страхотно изобретение, създадено точно за целта!
WaxVac е удобно малко устройство, което нежно изпомпва ушната кал, вода и всякакви други отпадъци от ухото.
Засмукващата сила на WaxVac
тъпанчетата.

е премерена така, че да си свърши перфектно работата без да застрашава

WaxVac е Безжичен, снабден с LED светлина в единия край.
Комплектът WaxVac влючва устройсто,четка за почистване и 4 меки силиконови апликатора,
специално създадени за да предпазват ухото от нараняване по време на манипулацията.
http://obiavidnes.com/obiava/106781/ured-za-pochistvane-na-ushi-earcleaner-wax-vac

Музей и детски образователен център "Музейко"
"Музейко"използва нови и модерни начини за предоставяне на информацията на децата, така че да ги вдъхновява да учат
докато играят. Интерактивните експонати правят науката модерна и достъпна и в същото време интересна и за
малките посетители...
http://obiavidnes.com/obiava/106780/muzey-i-detski-obrazovatelen-centyr-muzeyko
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