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ИЗКУПУВАМЕ Фирми - ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения + Освобождаваме от
Солидарната Отговорност за 1 Час ......
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД, ЕТ със
Задължения + ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и Ние сме Вашето Решение с Компетентно Съдействие
!
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
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 .
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 !
Гарантирано най-ниска цена , без скрити такси и хонорари !
Гарантирано качество , без притеснение от отказ !
ПРОМЕНИТЕ по обстоятелствата ( нов собственик , нов адрес и седалище ) на фирмата Ви ще бъде отразена в срок от
4 работни дни .
Няма проблем Ваш адвокат да присъства при процедурата по прехвърляне на фирмата !
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката .
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/107832/izkupuvame-firmi---eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarn

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 : ЕООД, ООД, АД, ЕАД, ЕТ със
Задължения + ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и Ние сме Вашето Решение с Компетентно Съдействие
!
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Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
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 .
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 !
Гарантирано най-ниска цена , без скрити такси и хонорари !
Гарантирано качество , без притеснение от отказ !
ПРОМЕНИТЕ по обстоятелствата ( нов собственик , нов адрес и седалище ) на фирмата Ви ще бъде отразена в срок от
4 работни дни .
Няма проблем Ваш адвокат да присъства при процедурата по прехвърляне на фирмата !
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката .
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/107831/yuridichesko-sydeystvie-za-izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi--et-ood-eood-ad-

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 : ЕООД, ООД, АД, ЕАД, ЕТ със
Задължения + ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и Ние сме Вашето Решение с Компетентно Съдействие
!
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
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 .
Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма :
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ОСИГУРЯВАМЕ нов Собственик и Управител , ново Седалище , Адресна регистрация и всичко необходимо , което
изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ !
Гарантирано най-ниска цена , без скрити такси и хонорари !
Гарантирано качество , без притеснение от отказ !
ПРОМЕНИТЕ по обстоятелствата ( нов собственик , нов адрес и седалище ) на фирмата Ви ще бъде отразена в срок от
4 работни дни .
Няма проблем Ваш адвокат да присъства при процедурата по прехвърляне на фирмата !
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката .
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/107830/specializirani-pravni-uslugi-za-izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi-sys-zadyljeniya

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 : ЕООД, ООД, АД, ЕАД, ЕТ със
Задължения + ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и Ние сме Вашето Решение с Компетентно Съдействие
!
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
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 .
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 !
Гарантирано най-ниска цена , без скрити такси и хонорари !
Гарантирано качество , без притеснение от отказ !
ПРОМЕНИТЕ по обстоятелствата ( нов собственик , нов адрес и седалище ) на фирмата Ви ще бъде отразена в срок от
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4 работни дни .
Няма проблем Ваш адвокат да присъства при процедурата по прехвърляне на фирмата !
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката .
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/107829/pokupko---prodajba-na-firmi---et-ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdav

Лаптопи Lenovo от ПИК компютър
PIC Computer - твоят перфектен лаптоп и ултрабук лаптоп! PIC computer предлага широка гама от лаптопи Acer,
лаптопи Dell, лаптопи HP, лаптопи Lenovo, както и сервиз за тяхната поддръжка. ПИК компютър Ви предлага
оптималното съотношение качество-цена, съобразено с конкретните Ви нужди и желания.
http://obiavidnes.com/obiava/107828/laptopi-lenovo-ot-pik-kompyutyr

Изкупуване-Прехвърляне на фирми със задължения и юридически проблеми-АД ЕАД,ЕООД
ООД-Прехвърляне на дружествени дялове по чл.129 т.1 т.2 чл.130 от Търговския Закон.
Elite Consulting Ltd-Изкупуване-Прехвърляне на фирми със задължения и юридически проблеми-АД ЕАД,ЕООД
ООД-Прехвърляне на дружествени дялове по чл.129 т.1 т.2 чл.130 от Търговския Закон.
ОТГОВОРНОСТ ПРИ ПРЕХВЪРЛЯНЕ
Чл. 130. Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски
срещу дела в капитала.
Ако Вашата фирма има каквито и да било задължения свържете с нас,.Ние ще намерим решение на всеки ваш бизнес
проблем-на изключително атрактивни цени.
Осигуряване на нов собственик на Вашата фирма, ново седалище и адрес за кореспонденция извършване на пълна промяна
на обстоятелствата.
Работим в сътрудничество с Адвокати по търговско и корпоративно право от всички региони на България.
Свържете се с нас по всяко време,
включително и през почивните дни.
За да получите бързо и качествено обслужване, не се колебайте да се свържете с нас на следния телефон:0892918797
http://obiavidnes.com/obiava/107827/izkupuvane-prehvyrlyane-na-firmi-sys-zadyljeniya-i-yuridicheski-problemi-ad-eadeood

Elite Consulting Ltd-Изкупуване-Прехвърляне на фирми със задължения и юридически
проблеми-АД ЕАД,ЕООД ООД-Прехвърляне на дружествени дялове по чл.129 т.1 т.2 чл.130 от
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Търговския Закон.
Elite Consulting Ltd-Изкупуване-Прехвърляне на фирми със задължения и юридически проблеми-АД ЕАД,ЕООД
ООД-Прехвърляне на дружествени дялове по чл.129 т.1 т.2 чл.130 от Търговския Закон.
ОТГОВОРНОСТ ПРИ ПРЕХВЪРЛЯНЕ
Чл. 130. Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски
срещу дела в капитала.
Ако Вашата фирма има каквито и да било задължения свържете с нас,.Ние ще намерим решение на всеки ваш бизнес
проблем-на изключително атрактивни цени.
Осигуряване на нов собственик на Вашата фирма, ново седалище и адрес за кореспонденция извършване на пълна промяна
на обстоятелствата.
Работим в сътрудничество с Адвокати по търговско и корпоративно право от всички региони на България.
Свържете се с нас по всяко време,
включително и през почивните дни.
За да получите бързо и качествено обслужване, не се колебайте да се свържете с нас на следния телефон:0892918797
http://obiavidnes.com/obiava/107826/elite-consulting-ltd-izkupuvane-prehvyrlyane-na-firmi-sys-zadyljeniya-i-yuridicheski

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/107825/30-50-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/107824/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

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

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

Валяка за боядисване Paint Runner Пейнт Ранър смесва и разпределя боята с прецизността на машина,
равномерно и без усилие от Ваша страна
По време на боядисването няма да капе никаква боя! Боята е в контейнера,
Вие просто го движите напред-назад за гладко и равномерно боядисване.
Перфектни резултати всеки път без мръсотия и суматоха!
Paint Roller Runner може да побере до 1 литър боя и се покрива за 10 минути,
до 17 квадратни метра от стената. Патентованата система плат и разпространение осигурява
равномерно покритие на всички повърхности.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/107823/peynt-roler--komplekt-valyaci-za-byrzo-boyadisvane

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
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/107822/elektricheska-podochistachka-twister-sweeper

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
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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/107821/prechistvatel-na-vyzduh-s--yonizator-ozonator-i-nera-filtyr

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/107820/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
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
http://obiavidnes.com/obiava/107819/topleshta-kartina-s-infracherveno-nagryavane

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/107818/blindirani-vrati-porta-nova-plovdiv

Курсове по математика за кандидат-студенти!
Център Родина организира кандидатстудентски курсове по математика за кандидатстване във всички университети.
Малки групи, опитни преподаватели, постоянен контрол и висока успеваемост. Записванията за тази учебна година са до
изчерпване на местата! Моля, не чакайте последния момент, за да успеете да се включите в курсовете!
Подготвителните курсове по математика за кандидат-студенти на Родина включват всичко необходимо за учебния
процес на курсистите: опитни преподаватели, обучение в малки групи, постоянен контрол.
Целогодишни курсове за кандидат-студенти
• 4 учебни часа на седмица
• 1 учебен час = 45 минути, два блока с 30 минути почивка
• График: събота или неделя
• Учебни материали за работа в час
• Пробни изпити
• Проверка на домашни работи
• Постоянен контрол върху учебния прогрес
http://obiavidnes.com/obiava/107817/kursove-po-matematika-za-kandidat-studenti

Курсове по География за кандидат-студенти на Родина!
Курсовете за кандидат-студенти по География на Родина включват подготовка за кандидатстване във всички
университети и техните приемни изпити по География.
Подготвителните курсове по География за кандидат-студенти на Родина включват всичко необходимо за учебния процес
на курсистите: опитни преподаватели, обучение в малки групи, постоянен контрол.
Целогодишни курсове за кандидат-студенти
• 4 учебни часа на седмица
• 1 учебен час = 45 минути, два блока с 30 минути почивка
• График: събота или неделя
• Учебни материали за работа в час
• Седмични тестове
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• Проверка на разработени теми
• Постоянен контрол върху учебния прогрес
http://obiavidnes.com/obiava/107816/kursove-po-geografiya-za-kandidat-studenti-na-rodina

Курсове по История за кандидат-студенти на Родина!
Курсовете за кандидат-студенти по История на Родина включват подготовка за кандидатстване във всички
университети и техните приемни изпити по История.
Вашата подготовка ще премине поетапно през историческите събития от българската история. Обучението се
провежда в малки групи. Курсовете включват седмични тестове, домашни работи и постоянен контрол върху учебния
прогрес. Гарантираме ви, че с нашите курсовете по история ще учите с интерес и ще постигнете отлични резултати!
Целогодишни курсове за кандидат-студенти
• 4 учебни часа на седмица
• 1 учебен час = 45 минути, два блока с 30 минути почивка
• График: събота или неделя
• Учебни материали за работа в час
• Седмични тестове
• Проверка на разработени теми
• Постоянен контрол върху учебния прогрес
http://obiavidnes.com/obiava/107815/kursove-po-istoriya-za-kandidat-studenti-na-rodina

Подготвителни курсове по Химия за кандидат-студенти на Родина!
Курсовете за кандидат-студенти по Химия на Родина включват подготовка за кандидатстване във всички университети
и техните приемни изпити по Химия.
Курсовете по Химия се провеждат в малки групи. Курсистите в групите по Химия са на различна възраст - от ученици в
десети клас до завършили професионалисти.
Подготвителните курсове по Химия за кандидат-студенти на Родина включват всичко необходимо за учебния процес на
курсистите: качествени преподаватели, обучение в малки групи, постоянен контрол.
Целогодишни курсове за кандидат-студенти
• 4 учебни часа на седмица
• 1 учебен час = 45 минути, два блока с 30 минути почивка
• График: събота или неделя
• Учебни материали за работа в час
• Пробни изпити
• Проверка на разработени теми
• Постоянен контрол върху учебния прогрес
http://obiavidnes.com/obiava/107814/podgotvitelni-kursove-po-himiya-za-kandidat-studenti-na-rodina

Курсове по биология за кандидат-студенти!
Курсовете за кандидат-студенти по Биология на Родина включват подготовка за кандидатстване във всички
университети и техните приемни изпити по Биология.
Малки групи, опитни преподаватели, постоянен контрол и висока успеваемост. Записванията за тази учебна година са до
изчерпване на местата! Моля, не чакайте последния момент, за да успеете да се включите в курсовете!
Подготвителните курсове по Биология за кандидат-студенти на Родина включват всичко необходимо за учебния процес
на курсистите: качествени преподаватели, обучение в малки групи, постоянен контрол.
Целогодишни курсове за кандидат-студенти
• 4 учебни часа на седмица
• 1 учебен час = 45 минути, два блока с 30 минути почивка
• График: събота или неделя
• Учебни материали за работа в час
• Пробни изпити
• Проверка на разработени теми
• Постоянен контрол върху учебния прогрес
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http://obiavidnes.com/obiava/107813/kursove-po-biologiya-za-kandidat-studenti

Курсове по английски език за кандидат-студенти!
Център Родина организира кандидатстудентски курсове по английски език за кандидатстване във всички университети.
Малки групи, опитни преподаватели, постоянен контрол и висока успеваемост. Записванията за тази учебна година са до
изчерпване на местата! Моля, не чакайте последния момент, за да успеете да се включите в курсовете!
Целогодишни курсове за кандидат-студенти
• 4 учебни часа на седмица
• 1 учебен час = 45 минути, два блока с 30 минути почивка
• График: събота или неделя
• Учебни материали за работа в час
• Седмични тестове и упражнения
• Проверка на домашни работи
• Постоянен контрол върху учебния прогрес
http://obiavidnes.com/obiava/107812/kursove-po-angliyski-ezik-za-kandidat-studenti

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/107811/darsonval-za-tonizirana-i-elastichna-koja

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./ !
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ДЕТОКСИКАТОР -265лв, за едновременна работа с двама пациенти, цена 350 лв.;
Идеални за СПА, физиотерапевтични и рехабилитационни центрове!
** ДЕТОКСИКАТОРИ за пречистване на тялото; извличане на токсини, шлаки и вредни вещества от тялото чрез «водна
детоксикация»; спомага за: активност на мозъка; качествен сън; нормализиране на кръвното; пречистване на черния и
белите дробове и бъбреците и др.,
** АПАРАТУРА за ОТСЛАБВАНЕ и ДЕТОКСИКАЦИЯ (5 уреда в един); комплексно решение на телесните проблеми:
наднормено тегло, забавена обмяна на веществата, цена: 480 лв !
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/107810/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/107809/kvantov-analizator---bioskener-3to-pokolenie-na-bylgarski-ezik

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

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

Апаратът за лимфодренаж има четири работни режима на работа и три степени на натиск – нисък среден и висок.
Четирите работни програми на апарата за пресотерапия са следните:
Програма 1 – Oтслабване 1
Програма 2 - Oтслабване 2
Програма 3 - Лимфодренаж
Програма 4 - Ръчен режим
Пресотерапията е детоксикираща процедура, която чрез лимфен дренаж помага на тялото да се освободи от
подкожните токсини и мазнини. Лимфодренажният масаж стимулира метаболизма на кожните клетки; подобрява
циркулацията на кръвта; подобрява лимфопотока; спомага за изхвърлянето на излишните течности; редуцира
подкожните мазнини и се бори успешно с целулита.
Костюмът на лимфодренажния апарат е с шест въздушни възглавници, които упражняват цикличен натиск или на
цялото тяло, или на избрани части от тялото.
Апарат за пресотерапия:
1. Извършва високотехнологичен ефективен лимфен дренаж.
2. Осигурява надеждна борба с целулита.
3. Подпомага отслабването и детоксикацията; оформяне и профилиране на тялото.
4. Редуцира отоци, намалява болката и създава комфорт;
5. Придава по-добра форма на краката, корема и ръцете, като същевременно се подобрява и тонусът на кожата.
Лимфопресата може да се ползва и просто за приятен релаксиращ масаж.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/107808/limfopresa---aparat-za-presoterapiya-limfen-drenaj

БЕЗПЛАТНИ ХАМАЛСКИ УСЛУГИ ОТ СТУДЕНТИ
СТУДЕНТИ- ХАМАЛСКИ УСЛУГИ В СОФИЯ. КОРЕКТНОСТ.
http://obiavidnes.com/obiava/107807/bezplatni---hamalski-uslugi-ot-studenti

Матраци Симеонов
Матраци СИМЕОНОВ е фирма с богати традиции на българския пазар и произвежда всякакви видове продукти с
максимално разнообразни размери: • Еднолицеви матраци - с дунапрен, с жакард, с дървено - фазерна рамка, с пружина, с
мемори пяна • Двулицеви матраци – с пружина, с луксозен жакард, дунапрен, с мемори пяна • Френски матраци и основи
за тях. .
http://obiavidnes.com/obiava/107806/matraci-simeonov

Инфрачервена лампа за нагревки /настолна/150W - 49.95 лева
Служи за облекчаване на болки в мускулите и лечение при простудни заболявания, хреми, бронхити, ревматизъм, ишиас и
невралгии. Инфрачервената лампа е оптимизирана за облекчаване на болки на площ 20 x 30 см, например рамо, лакът,
прасец или врат, както и за облекчение при обикновени настинки. Лампата може да се използва за терапевтични
облъчвания, в козметични салони, детски градини, промишлени предприятия, а така също и в домашни условия.
Употребата на инфрачервената лампа способства за повишаване на защитните сили на организма и устойчивостта му
към инфекциозни, простудни, костно-ставни заболявания и др. Инфрачервеното лъчение е напълно безвредно. Вижте
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подробности и поръчайте в е-магазина www.Tehnomag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/107805/infrachervena-lampa-za-nagrevki-nastolna150w----4995-leva

Ел. грейка - Eлектрически ботуш – различни модели
Уред за здравословно затопляне на краката. Топли крака - здрави в студа!
Възможност за регулиране на
температурата. Автоматично изключване. Температурата на грейката за крака е в съответствие с международните
нормативи за безопасност, като същевременно осигурява приятно и полезно затопляне, а не прекалено висока топлина. За
подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net или се обадете на тел.02/4224228, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/107804/el-greyka---elektricheski-botush--razlichni-modeli

Робот – дъска биде
Може да се монтира на всяка тоалетна чиния (или моноблок) със стандартна форма и размери. Изпълнява 15 функции
(подгрява седалката и водата, подмива и ви подсушава с топъл въздух, обезмирисява тоалетната и т.н.). С две отделни
самоизмиващи подвижни прибиращи се дюзи. С антибактериален воден филтър. Осигурява висока лична хигиена, здраве и
комфорт за цялото семейство. Пести време и тоалетна хартия, предпазва от редица заболявания. Незаменим помощник
при гледане на възрастни или хора с увреждания. Южнокорейско качество. За подробности и поръчки заповядайте
онлайн или на място в магазин ТехноМаг, или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
http://obiavidnes.com/obiava/107803/robot--dyska-bide

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/107802/destilator-za-voda-ot-tehnomag

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/107801/plazmen-vyzduhochistitel-kombiniran-s-ozonator-za-voda

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/107800/ozonator-za-vyzduh-i-voda-s-melodichen-zvukov-indikator

Озонатори за въздух и вода – здраве у дома
Пречистват вода за пиене и миене, дезинфекцират и лекуват (зъби, венци, стомашно-чревни болести, кожни заболявания
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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/107799/ozonatori-za-vyzduh-i-voda--zdrave-u-doma

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/107798/masajna-kushetka-magicpro-2

Качествени интериорни и входни 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.
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http://obiavidnes.com/obiava/107797/kachestveni-interiorni--i-vhodni-vrati-na-super-ceni

Люпилни на 0988886086
Избери качество а не цена !!!Виж преди да платиш !!! Инкубатори напълно автоматични тип люлка с вместимост на
люлката от : 18яйца,35,55,75,100,150,175 и 200броя яйца. Поемаме гаранция за своите инкубатори за един сезон.Начина
за употреба е лесен дори за начинаещти клиенти.Инкубаторите са предназначени за домашна употреба.На люлката няма
гнезда поради това може да се слагат всяакакъв вид яйца. Tемпературата се регулира с електронен термоконтролер с
цифров дисплей с точност до 0.01градуса.Възможност за доставка с куриер до всяка точка на страната.Заповядайте на
сайта ни за да разгледате предлаганите ни продукти.
www.maksmoris.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/107796/lyupilni-na-0988886086

27Г СЕМЕЙНА ЖЕНА ТЪРСИ ДИСКРЕТЕН ЕДНОКРАТЕН СЕКС БЕЗ ФИНАНСОВИ
УСЛОВИЯ
27Г СЕМЕЙНА ЖЕНА ТЪРСИ ДИСКРЕТЕН ЕДНОКРАТЕН СЕКС БЕЗ ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ РАЗПОЛАГАМ С ТЕРЕН
ОБАДИ МИ СЕ НА НОМЕР 090363011 ИЛИ МИ ПИШИ НА НОМЕР 162221 С ТЕКСТ ПОЛИ ДА ТИ ДАМ АДРЕСА СИ
СЕРИОЗНА СЪМ
http://obiavidnes.com/obiava/107795/27g-semeyna-jena-tyrsi-diskreten-ednokraten-seks-bez-finansovi-usloviya

ясновидство сирма тел 0886082041
ясновидство гадaене помощ при уроки и негативна енергия силна арабска магия за любов и късмет събира разделени
двойки разваля черна магия оправя кармични проблеми амулети за бизнес пари работа и любов сирма тел 0886082041
http://obiavidnes.com/obiava/107794/yasnovidstvo-sirma-tel-0886082041

Mетални шкафове и ел. Табла
АГАТ-56” ЕООД е предприятие създадено през 2007 година и е с предмет на дейност: производство на електрически
табла оборудвани за бита и промишлеността, метални шкафове за ел.табла и различни метални изделия, предоставяне
на услуга прахово боядисване, заваръчни услуги , рязане , огъване. Предприятието се създава като продължение на
дейността на ЕТ”Агат-56 – Тодор Тодоров”, създадено през 1990год., свързани предприятия чрез физическото лице
управител и собственик на 100% от капитала в двете дружества – Тодор Тодоров. Предприятието разполага с
разкрояващи и огъващи машини , щанцпреса на фирмите “Haco” и „Ermaksan”, също така и със собствена инсталация за
прахово боядисване “Gema” с богата цветова гама. През 2013 г. предприятието реализира проект за европейско
финансиране и закупи 6 метрови абкант-преса и гилотина , които са единствени в региона и позволяват рязане на
детайли с дебелина до 10мм и огъване -с дебелина до 8 мм.
http://obiavidnes.com/obiava/107793/metalni-shkafove-i-el-tabla

Най-изгодните цени за врати на българския пазар!
Имате нужда от повече уют за вашия дом ?
Тогава, заповядайте при нас!
Ще „украсим” вашия апартамент, къща или офис с врати на много добри цени!
Можете да разгледате online нaшите предложения на нашата интернет страница: www.vratiruse.com
Заповядайте в шоурума ни в гр. Русе на ул. Борисова 44, срещу Художествената галерия!
Врати Русе
Aдрес: РУСЕ ул. Борисова 44
Моб: 0894627366
Моб: 0895691033
Тел: 0894628220
Email: vratiruse.2@gmail.com
facebook: https://www.facebook.com/vratirusecom
web: http://www.vratiruse.com/
http://obiavidnes.com/obiava/107792/nay-izgodnite-ceni-za-vrati-na-bylgarskiya-pazar
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30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/107791/30-50-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/107790/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

0882551735 фини шпакловки.4лв. гипсова шпакловка.4лв. латекс.2лв. топлоизолация.10лв..
обръщане покрай дог
882551735, фина шпакловка - 4лв. гипсова шпакловка - 4лв. латекс - 2лв. обръщане покрай pvc дограма и врати с
поставияне на лайсни или измазване - 6лв. топлоизолация - 10лв. минерални мазилки, пръскана мазилка, замазки, зидария, и
др. довършителни ремонти. работи се в кратки срокове, и качеството се вижда на момента. майстор с дългодишна
практика, започване веднага. 0882551735 БЕЗ ПОЧИВЕН ДЕН
http://obiavidnes.com/obiava/107789/0882551735-fini-shpaklovki4lv-gipsova-shpaklovka4lv-lateks2lv-toploizolaciya

29г вдовица много самотна търси сериозна връзка с мил и чувствителен мъж може с дете
29г вдовица много самотна търси сериозна връзка с мил и чувствителен мъж може с дете или от село който вярва в
любовта ако и ти търсиш това смс с текст катя221 на номер 191982 да си разменим телефоните сериозна съм намери
ме
http://obiavidnes.com/obiava/107788/29g-vdovica-mnogo-samotna-tyrsi-seriozna-vryzka-s-mil-i-chuvstvitelen-myj-moje-s-

26г семейна жена търси еднократен секс без ангажименти и финансови условия
26г семейна жена търси еднократен секс без ангажименти и финансови условия имам терен пиши ми на номер 191911 с
текст тина157 за адрес веднага
http://obiavidnes.com/obiava/107787/26g-semeyna-jena-tyrsi-ednokraten-seks-bez-angajimenti-i-finansovi-usloviya

Безплатна вечеря! Хотел Аквая * * *
Велико Търново е град, предлагащ разнообразие от културно-исторически забележителности, утвърдил се като главна
туристическа дестинация на българи и чужденци.
Хотел Аквая * * * разполага с ресторант и механа. За гостите, желаещи да се насладят на престоя в града и да се
оттърсят от натрупаното напрежение, предлагаме и допълнителни услуги като сауна, джакузи, фитнес зала, билярд,
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тенис на маса и др.
За да са по-топли есенните вечери, за всяка нощувка Хотел Аквая * * * подарява на свойте клиенти БЕЗПЛАТНА ВЕЧЕРЯ
/ КОМПЛИМЕНТ!
http://obiavidnes.com/obiava/107786/bezplatna-vecherya-hotel-akvaya---

Ремонт на покриви - Пловдив
.изграждане на нови покривни конструкции.
.преустройства на тавански помещения, капандури, табакери, тераси, навеси и гаражи.
.ремонт на стари керемиди с воалит, или полиестерно фолио метални керемиди.
.тенекеджиство и олуци обикновени и безшевни (тип американски)
.водосточни тръби-(алпинисти)
.обшиване на комини, капандури, бордове, палетни, калкани и др.
.хидроизолации с български и вносни материали.
.залепване на битумни керемиди върху OSB.
.отстранияване на течове .
.довършителни ремонти.
GSM:0885 369 424- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
ИЗПРАТЕТЕ ВАШЕТО ЗАПИТВАНЕ ПО Е-mail:angeliy@abv.bg И НИЕ ЩЕ ВИ ВЪРНЕМ С ГОТОВА ОФЕРТА.
http://obiavidnes.com/obiava/107785/remont-na-pokrivi---plovdiv

Ремонт на покриви - София
.изграждане на нови покривни конструкции.
.преустройства на тавански помещения, капандури, табакери, тераси, навеси и гаражи.
.ремонт на стари керемиди с воалит, или полиестерно фолио метални керемиди.
.тенекеджиство и олуци обикновени и безшевни (тип американски)
.водосточни тръби-(алпинисти)
.обшиване на комини, капандури, бордове, палетни, калкани и др.
.хидроизолации с български и вносни материали.
.залепване на битумни керемиди върху OSB.
.отстранияване на течове .
.довършителни ремонти.
GSM:0885 369 424- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
ИЗПРАТЕТЕ ВАШЕТО ЗАПИТВАНЕ ПО Е-mail:angeliy@abv.bg И НИЕ ЩЕ ВИ ВЪРНЕМ С ГОТОВА ОФЕРТА.
http://obiavidnes.com/obiava/107784/remont-na-pokrivi---sofiya

Детективска агенция Хамелеон !!! Гарантирана анонимност, коректност, професионализъм !!!
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела,
проверка на алиби, издирване на лица и МПС,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение,
фото и видео заснемане,
издирване на биологични родители,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни и непълнолетни,
проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства.
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана!
тел:0878747345,

Страница 17/143

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

25.10.2015

e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/107783/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnost-korektnost-profesional

Бърз кредит оферта безгрижно
отворени офертите за кредитни вашите нужди
Здравейте конкретен бизнес
Ако сте нетърпеливи да изпълни смелите ви мечти за притежаване на колата на мечтите си или изграждане на къщата
си, да изберат за изплащане на дълговете си, разтворът Ние предложихме на
изключителна предлага ставка от 2,7%
единична имейл адрес, свържете се с нас: kinha.aurel@yahoo.fr
е прочел
Наздраве
http://obiavidnes.com/obiava/107782/byrz-kredit-oferta-bezgrijno

Бърз кредит от вашите предвид 48 часа
Аз предлагам заеми на частни и търговски организации в размер на 2%. Лични заеми, заеми дълг консолидация, рисков
капитал, бизнес кредити, студентски заеми, жилищни кредити или заеми за някаква причина! I предлагат кредити,
вариращи от € 2000 до € 8,000,000. За всичките си искания във връзка с цените и Постановка на плащанията и аз ще бъда
вашата помощ.
ЗА КОНТАКТИ: btassanta@yahoo.fr
http://obiavidnes.com/obiava/107781/byrz-kredit-ot-vashite-predvid-48-chasa

Оферта заеми между сериозни
Аз предлагам заеми на частни и търговски организации в размер на 2%. Лични заеми, заеми дълг консолидация, рисков
капитал, бизнес кредити, студентски заеми, жилищни кредити или заеми за някаква причина! I предлагат кредити,
вариращи от € 2000 до € 8,000,000. За всичките си искания във връзка с цените и Постановка на плащанията и аз ще бъда
вашата помощ.
ЗА КОНТАКТИ: btassanta@yahoo.fr
http://obiavidnes.com/obiava/107780/oferta-zaemi-mejdu-seriozni

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/107779/elegantni-damski-chasovnici

Детективска Агенция Инкогнито-София,Пловдив,Бургас,Варна
Детективска Агенция Инкогнито-Безплатни Консултации!
Предлаганите услуги са от частни детективи
с висок професионален стандарт!
Разкрива изневери, издирва лица,
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справки, корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес,месторабота и др.
Открива биологични родственици.
Установяване и блокиране на скрита аудио/видео техника
в жилища,офиси автомобили.
GPS предаватели и др.
Повече информация на http://detektivi.com
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
Детективска Агенция "Инкогнито" Извършва услуги на територията на цяла България!!!
http://obiavidnes.com/obiava/107778/detektivska-agenciya-inkognito-sofiyaplovdivburgasvarna

Частен Детектив-Детективска Агенция Фокс-София, Пловдив, Бургас
Детективски услуги от Детективска агенция Фокс
Предлаганите Детективски услуги са
с гарантирана поверителност!
Разкриване на изневери,фирмено разследване,
издирване-лица,наблюдение,консултации.
Съдействие при сделки с имоти-проверка.
Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация и др.
Извършваме ефективни детективски услуги в София, Пловдив, Варна,Бургас
Русе, Плевен, Хасково, Пазарджик, Благоевград, Перник, Стара Загора
и др. населени места в България, а и в чужбина.
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/107777/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-foks-sofiya-plovdiv-burgas

ЧЕХИЯ ЗАКОННА РАБОТА С ДОГОВОР
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ЧРЕЗ ЧЕШКА АГЕНТУРА

И

ОСИГУРОВКИ

ПО

ЧЕШКОТО

ЧЕХИЯ БЕЗ ТАКСИ В БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ ЧЕШКА АГЕНТУРА КОЯТО ЛИЧНО ВИ ПОСРЕЩА В ПРАГА И НАСТАНЯВА С
ДОГОВОР И ОСИГУРОВКИ 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 компютърна техника,склад за перилни препарати,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/107776/chehiya-zakonna-rabota-s-dogovor-i-osigurovki-po-cheshkoto-zakonodatelstvo-chrez-cheshk
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KONICA MINOLTA PAGE PRO 4650 EN Цена: 80.00 лв ПРОМОЦИЯ !!! ПРОМОЦИЯ !!!
ПРОМОЦИЯ !!!
Konica Minolta Page Pro 4650EN
Характеристики на копира
·

Процес на копиране : Настолен A4 лазерен принтер

·

Скорост на печат : A4: 34 стр/мин

·

Време първо копие/принт : 10.5 сек.

·

Време загряване : 20 сек. или по-малко

Характеристики на принтера
·

Резолюция на принтиране : 1200 x 1200 dpi

·

Контролер CPU : 500 MHz

·
Операционни системи : Windows®: VistaTM, Server 2003, XP, 2000.
Macintosh®: OS X (10.2, 10.3, 10.4).
Linux®:RedHat v9.0, SuSe v8.2
Netware®: Netware 4/5/7
Характеристики на системата
·

Памет на системата : Стандарт 128MB, макс. 384MB

·

Хард диска на системата : Опция

·
Интерфейс : Ethernet 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T (supports TCP/IP, Ethertalk®, IPX/SPX, UDP, IPP1.1, SNMP,
HTTP, HTTPS, IPv6)Bidirectional IEEE 1284 parallel, USB 2.0 (High-Speed) и USB Host Port (за PictBridge и Direct Print)
·
Формат : A4, A5, A6, B5, B5 (JIS), B6, letter, legal, 16K, Kai16, Kai32, J-Postcard, executive, Government
letter/legal,folio, double postcard, statement, UK Quarto, foolscap, нестандартни размери (76.2-215.9 mm x 127-355.6 mm) - до
900 mm
·

Тегло на хартията : Обиновена хартия (68-105 г/м

http://obiavidnes.com/obiava/107775/konica-minolta-page-pro-4650-en--cena-8000-lv--promociya--promociya--promo

KONICA MINOLTA BIZHUB 20P Цена: 70.00 лв ПРОМОЦИЯ !!! ПРОМОЦИЯ !!! ПРОМОЦИЯ
!!!
Лазерен принтер KONICA MINOLTA BIZHUB 20P
АВТОМАТИЧЕН ДВУСТРАНЕН ПЕЧАТ
Характеристики на системата:
Черно-бял лазерен принтер
Скорост на принтиране A4: 30 стр. в минута
Време на първи принт- 8.5 секунди
Време загряване- 18 секунди
Резолюция на принтиране: 1,200 x 1,200 dpi
CPU300 MHz
Памет на системата: 32 MB, Max.: 544 MB
Интерфейс:10Base-T / 100Base-TX Ethernet; USB 2.0; parallel IEEE1284
Размер на хартиятаA6 - A4
Размер на принтера: 371 x 384 x 246 mm
Тегло: 9.6
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http://obiavidnes.com/obiava/107774/konica-minolta-bizhub-20p-cena-7000-lv--promociya--promociya--promociya-

CANON LBP 6650 DN Цена: 150.00 лв ПРОМОЦИЯ !!! ПРОМОЦИЯ !!! ПРОМОЦИЯ !!!
LBP6650dn лазерен принтер Интелигентно управление на хартията The LBP6650dn похвали скорости на печат до 35
страници в минута (ПРЗ) за писмо размер изход, и осигурява бърза първо Prints в около 6 секунди. Устройството също
така разполага с голям работа с хартия до 250 страници в предно зареждане касета и осигурява двустранен изход за
печат с професионално качество документи. Работа в мрежа The Imageclass LBP6650dn доставя възможности голям
офис мрежа в един достъпен компактен пакет. Тя е в мрежа над Ethernet, така че всеки може лесно да споделяте
възможности за печат директно от компютъра си.
http://obiavidnes.com/obiava/107773/canon-lbp-6650-dn-cena-15000-lv---promociya--promociya--promociya-

CANON LBP 6670 DN Цена: 260.00 лв ПРОМОЦИЯ !!! ПРОМОЦИЯ !!! ПРОМОЦИЯ !!!
Canon i-SENSYS LBP6670dn монохромен лазерен принтер - нов
Характеристики:
Резолюция 1200 x 1200 dpi
Скорост 33 ppm mono (A4); FPOT: Approx. 7 seconds
Памет, MB 512 MB
Интерфейс USB 2.0 High-Speed
Мрежа 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
Медия, тип Plain paper, Heavy Paper, Transparency, Label, Index card, Envelope,Post card
Медия, размер Cassette (Standard and optional): A4, B5, A5, A6, LGL, LTR, EXECUTIVE, 16K, Custom sizes; Multi-purpose tray:
A4, B5, A5, A6, LGL, LTR, EXECUTIVE, 16K, Envelop COM-10, Monarch, DL, C5, B5(ISO), Index Card, Custom sizes
Медия, g/m2 Cassette (Standard and optional): 60 to 120 g/m2; Multi-purpose tray: 60 to 163 g/m2
Капацитет за хартия - Входяща тава Standard: 250-sheet cassette, 50-sheet multi-purpose tray; Optional: 500-sheet cassette
Капацитет за хартия - Изходяща тава 150-sheet face down, 1 sheet face up
Двустранен печат Automatic (Only A4/LTR/LGL)
Консумативи Standard: Cartridge 719 (2100 pages;) High yield: Cartridge 719 H (6400 pages)
Натоварване, стр./месец Max. 50,000 pages per month
Съвместими операционни системи Windows 2000 / XP (32bit/64bit) / Vista (32bit/64bit) / 7 (32bit/64bit) / Server 2003
(32bit/64bit) / Server 2008 R2 (64bit) / Server 2008 (32bit/64bit) / Mac OS10.4.9 - 10.7.x / Linux / Citrix
Размери, mm 400 mm x 376 mm x 289 mm (With Panel)
Цвят White-Black
Други Control Panel: 5 line LCD display, 8 LED indicators, 10 Operation keys; Printer Languages: UFRII (Ultra Fast Rendering),
PCL5e, PCL6, Adobe® PostScript Level 3 (optional)
http://obiavidnes.com/obiava/107772/canon-lbp-6670-dn--cena-26000-lv--promociya--promociya--promociya-

SAMSUNG SCX 5835 FN Цена: 200.00 лв ПРОМОЦИЯ !!! ПРОМОЦИЯ !!! ПРОМОЦИЯ !!!
SAMSUNG SCX-5835FN
Достъпни функции :Print, Copy, Scan, Fax
Принтер скорост черно, стр./мин:33 ppm A4, 35 ppm Letter, first page 8.5 s
Принтер резолюция:1200 x 1200 dpi effective output
Скенер, тип:Color scanner, Flatbed
Скенер резолюция:600 x 600 dpi optical, 4800 x 4800dpi enhanced
Дълбочина на цвета при сканиране:24 bit
Нива на сивота:256 levels of grey
Методи на сканиране и функции за подобрение:Scan to PC, Email, USB Memory, FTP, SMB
Копир скорост черно, копия/мин:33 cpm A4, 35 cpm Letter, first page 9.5 s
Копир резолюция:1200 x 1200 dpi effective output
Брой копия:99 copies
Мащабиране:25 - 400% (platen), 25 - 200% (ADF)
Факс, тип:Color Fax
Факс резолюция:Standard: 203 x 98dpi Fine / Photo: 203 x 196 dpi, Super Fine: 300 x 300 dpi, Colour: 200 x 200dpi
Скорост на модема:33.6 kbps
Памет, страници:HDD Backup (Receive: Approx. 2 000 pages, Send: Approx. 500 pages)
Групово набиране/ Дестинации:209 locations
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Режим за корекция на грешки при изпращане:Error Correction Mode (ECM) - during transmission errors are corrected
automatically, thereby ensuring the receipt of documents without errors. ITU-T G3
Интерфейс:High-Speed USB 2.0
Мрежа:Ethernet 10/100 Base TX
Медия, тип:Plain, Thin, Thick, Recycled, Cotton, Transparency, Label, Cardstock, Bond, Envelope, Archive, Pre-Printed, Colored
Медия, размер:Letter, Legal, Officio, Folio, A4, B5 (JIS), B5 (ISO) Envelope, Executive, A5, Custom size: 76 x 127 mm, 216 x 356
mm
Медия, g/m2:75 -163 g/m2
Капацитет за хартия - Входяща тава:Multi Purpose Tray: 50 sheets, Tray 1: 500 sheets, Envelope Capacity: 5 sheets, Optional:
500 sheets paper tray
Капацитет за хартия - Изходяща тава:250 sheets Face Down
ADF:50 sheets
Двустранен печат:Yes, Built-in
Консумативи:MLT-D2082S Black Toner/Standard Yield - 4 000 pages, MLT-D2082L Black Toner/High Yield - 10 000 pages,
MLT-P2082A Black Toner/High Yield Twin Pack - 20 000 pages
Натоварване, стр./месец:80 000
Съвместими операционни системи:Microsoft Windows: 2000/XP (32/64 bit), Vista (32/64 bit), 2003 Server (32/64 bit), 2008
Server (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), 2008 Server R2 (64 bit); Various Linux OS: RedHat Enterprise Linux WS 4, 5 (32/64 bit),
Fedora 5 to 13 (32/64 bit)
Размери, mm:500 x 465 x 547 mm
http://obiavidnes.com/obiava/107771/samsung-scx-5835-fn-cena-20000-lv---promociya--promociya--promociya-

HP LASER JET P2055 D Цена: 150.00 лв ПРОМОЦИЯ !!! ПРОМОЦИЯ !!! ПРОМОЦИЯ !!!
HP LaserJet P2055d
Лазерен принтер HP LJ P 2055 d
• Формат A4 • Разделит. способност 1200 dpi
• Скорост 33 стр./мин. • Памет 64 MB
Технология на печат : Monochrome Laser
Формат : A4
Разделителна способност : 1200 x 1200 dpi
Скорост на печат : 33 стр./мин.
Време за първа страница : 8 сек.
Памет (стандартна) : 64 MB RAM
Памет (максимална) : 320 MB RAM
Процесор : 600 MHz Feroceon ARM dual-issue
Капацитет на консумативите : 2 300 стр.; 6 500 стр.
Mинимален размер на разпечатките : 76 x 127 mm
Maксимален размер на разпечатките : 216 x 356 mm
Листоподаваща система :
1) касета за 50 листа
2) касета за 250 листа
Управление на печата : Автоматичен двустранен печат,Прав път на хартията
Капацитет на входа : 300 листа
Капацитет на изхода : 150 листа
Стандартни графични езици : HP PCL6, HP PCL 5e HP PostScript level 3
Стандартни интерфейси : USB 2.0 Port
Max месечно натоварване : 50 000 стр.
Размери Ш х Д х В : 365 x 368 x 268 mm
Тегло без опаковка (с опаковка) : 10.7 kg (13.1 kg)
http://obiavidnes.com/obiava/107770/hp-laser-jet-p2055-d-cena-15000-lv--promociya--promociya--promociya-

HP LASER JET P 4014 DN / N Цена: 290.00 лв ПРОМОЦИЯ !!! ПРОМОЦИЯ !!! ПРОМОЦИЯ !!!
Лазерен принтер HP Laser Jet P 4014 dn / n
Технология на печат : Monochrome Laser
Формат : A4
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Разделителна способност : 1200 x 1200 dpi
Скорост на печат : 43 стр./мин.
Време за първа страница : 8.5 сек.
Памет (стандартна) : 128 MB RAM
Памет (максимална) : 640 MB RAM, 80 GB HDD
Процесор : 540 MHz Motorola Coldfire V5e
Капацитет на консумативите : 10 000 стр.
Min размер на разпечатките : 76 x 127 mm
Max размер на разпечатките : 216 x 356 mm
Листоподаваща система :
1) касета за 100 листа
2) касета за 500 листа
Управление на печата : Автоматичен двустранен печат
Прав път на хартията : Капацитет на входа 600 листа
Капацитет на изхода : 600 листа
Стандартни графични езици : HP PCL6, HP PCL 5e
HP PostScript level 3 Direct PDF 1.4
Стандартни интерфейси : USB 2.0 Port
Max месечно натоварване : 175 000 стр.
Размери Ш х Д х В : 419 x 538 x 394 mm
Тегло без опаковка (с опаковка) : 28.3 kg (29.6 kg)
http://obiavidnes.com/obiava/107769/hp-laser-jet-p-4014-dn--n-cena-29000-lv--promociya--promociya--promociya-

Къща за гости Стамболов
Къща за гости Стамболов Велико Търново предлага компилация от безплатни услуги за комфорта на своите гости:
Безплатен паркинг – безценно , безплатно сутрешно кафе , безплатен високоскоростен интернет и безплатен каталог
със забележителностите на историческо Велико Търново . Цените са достъпни – от 15 до 25лв на човек .Заповядайте в
центъра на историята на град Велико Търново .
http://hotel-stambolov.com/
http://obiavidnes.com/obiava/107768/kyshta-za-gosti-stambolov

Апартамент Релакс
Хотелски апартамент „РЕЛАКС” разполага с две елегантно обзаведени хотелски стаи, като и двете са със
самостоятелен санитарен възел. Всяка стая е с модерно хотелско обзавеждане, плазмен телевизор с 60 телевизионни
канала на английски, немски, френски език, достъп до безжичен интернет мини бар и климатик.В непосредствена близост
до апартамента са бирария „Сити пъб”, ресторант „Щастливеца”, Пицария Темпо, Ресторант Его
Цена на целия апартамент – 100 лв.
Стая със спалня и собствен санитарен възел – 40 лв.
Стая с кухненски бокс и собствен санитарен възел – 60 лв.
За контакти: GSM – 0878835048 / 087827051
http://tarnovo-rental.com/apartament-relax.php
http://obiavidnes.com/obiava/107767/apartament-relaks

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/107766/inkubatori

HP LASER JET P3015 dn - СУПЕР ПРОМОЦИЯ Цена: 195.00 лв СУПЕР ПРОМОЦИЯ !!!
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ПРОМОЦИЯ !!! ПРОМОЦИЯ !!!
HP LASER JET P3015 dn
Технология на печат :Monochrome Laser
Формат :A4
Разделителна способност :1200 x 1200 dpi
Скорост на печат :40 стр./мин.
Време за първа страница :7.5 сек.
Памет (стандартна) :96 MB RAM
Памет (максимална) :608 MB RAM, 80 GB HDD
Процесор :540 MHz Motorola ColdFire V5
Капацитет на консумативите :6 000 стр.; 12 500 стр.
Min размер на разпечатките :76 x 127 mm
Max размер на разпечатките :216 x 356 mm
Листоподаваща система :
1) касета за 100 листа
2) касета за 500 листа
Управление на печата :
Автоматичен двустранен печат
Прав път на хартията
Директен печат от USB памет
Капацитет на входа :600 листа
Капацитет на изхода :250+100 листа
Стандартни графични езици :
HP PCL6, HP PCL 5e
HP PostScript level 3
Direct PDF 1.4
Стандартни интерфейси :
USB 2.0 Port
Hardware Integration (HIP) Pocket
Easy-access host USB 2.0 Port
Max месечно натоварване :100 000 стр.
Размери Ш х Д х В :448 x 412 x 316 mm
Тегло без опаковка (с опаковка) :15.9 kg (19.9 kg)
http://obiavidnes.com/obiava/107765/hp-laser-jet-p3015-dn---super-promociya-cena-19500-lv--super-promociya--promo

KONICA MINOLTA BIZHUB C6500 Цена: 8900.00 лв
ПРОМОЦИЯ !!!
KONICA MINOLTA BIZHUB C6500
Параметри на копира
Максимален формат А3++ (13’’x19’’)
65 копия А4/минута цветни и черно-бели
36 копия А3/минута цветни и черно-бели
Увеличение и намаление от 25 до 400% през 0.1%
Универсална касета за хартия 3x500 л. (A6 - A3++, 64 - 210 гр.)
Ръчна касета за 100л.; (A5 - A3++, 64 - 300 гр.)
Параметри на лазерен принтер + DUPLEX
Fiery IC-408/ 2,8Ghz+HDD 80GB/SATA
Разделителна способност 600 x 600 dpi (600 х 2400) dpi)
Максимален печатаем формат А3++ (330х487мм)
Печатаемо поле-максимално до 318х478мм
Банерпринт формат (300х1200мм)
Емулация – PS3, PDF, TIFF
Интерфейс – Eternet 10/100/1000 BaseT
LINE / DOT print (stochastic)
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Параметри на скенера
TWAIN Scan
Scan to e-mal, ftp, box, HDD + DADF
Резолюция 600x600 dpi
Размер на скенера A5 до A3+
Формат на сканиране – PDF, TIFF
http://obiavidnes.com/obiava/107764/konica-minolta-bizhub-c6500-cena-890000-lv--promociya--promociya--promociya

KONICA MINOLTA BIZHUB 601 Цена: 3600.00 лв
KONICA MINOLTA BIZHUB 601
Характеристики на копира :
Процес на копиране : електрофотографски лазер
Тонер система : Simitri® полимеризиран тонер
Скорост на печат :
A4: до 60 стр/мин
A3: до 35 стр/мин
A4 автоматичен двустранен печат: до 60 стр/мин
Време първо копие/принт : 3.3 секунди
Време загряване : приблизително 270 секунди
Резолюция на копиране : 1,200 x 600 dpi
Градации : 256 нива
Многократно копиране : 1-9999; режим на прекъсване
Формат на оригинала : A5-A3
Магнификация : 25-400% през 0.1% стъпка; автоматично приближаване/отдалечаване
Функции на копиране : заглавна страница; вмъкване на корица и страница; копиране на книга;повтаряне на изображение;
Proof копиране; извикване на заявка; памет за настройка на заявка; подложка; подпечатване
Характеристики на принтера:
Резолюция на принтиране : еквивалентна на 2,400 x 600 dpi
Език за принтиране : PCL5e/6; PostScript 3
Операционни системи :
Windows 2000/XP/XP64
Windows VISTA 32/64
Windows VISTA DPWS support
Windows Server 2000/2003/2003 x64 Macintosh 9.x/10.x Unix/Linux/Citrix
Функции на принтера :
директен печат от TXT, PCL, PS, TIFF,
XPS*; PDF и криптиран PDF файлове (опция); принтиране от USB памет*;
миксмедиа и миксплекс; програмиране на заявки Easy Set; подложка; воден
знак
* изисква опция хард диск
Характеристики на скенера :
Скорост на сканиране :
Черно-бяло: до 75 оригинала в минута (300 dpi през ADF)
Цветно/Черно-бяло 600 dpi: до 75 оригинала в минута (600 dpi през ADF)
Резолюция на сканиране : максимална 600 x 600 dpi
Режими на сканиране :
Мрежово TWAIN сканиране*
сканиране към емейл
сканиране към FTP
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сканиране към SMB
сканиране към кутия (Box)*
сканиране към DPWS; сканиране към USB
сканиране към WebDAV
*изисква опция хард диск
Формати на файловете : PDF, TIFF, XPS*, криптиран PDF
* изисква опция хард диск
Дестинации на сканиране : 1,000 (2,000 с опция хард диск), LDAP поддръжка
Функции на сканиране : Анотация (текст/време/дата) заPDF; до 400 програми за заявки
Характеристики на факса :
Стандарт на факса : Super G3
Трансмисия : аналогова, i-Fax*, IP-Fax*, SIP-Fax*
* изисква опция хард диск
Резолюция на факса : максимално 600 x 600 dpi (ултрафина)
Компресия на факса : MH, MR, MMR, JBIG
Факс модем : до 33.6 Kbps
Дестинации на факса : 1,000 (2,000 с опция хард диск)
Функции на факса : проверка състоянието на факса получател; смяна на времето; PC-факс; получаване в конфиденциална
кутия*; получаване в емейл, FTP, SMB
* изисква опция хард диск
Характеристики на системата :
Памет на системата : 1 GB
Хард диска на системата : 80 GB
Интерфейс : 10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet
USB 2.0 (optional)
Автоматичен листоподавач : до 100 оригинала; A5-A3; 50-200 g/m
http://obiavidnes.com/obiava/107763/konica-minolta-bizhub-601-cena-360000-lv

KONICA MINOLTA BIZHUB 601 Цена: 3600.00 лв
KONICA MINOLTA BIZHUB 601
Характеристики на копира :
Процес на копиране : електрофотографски лазер
Тонер система : Simitri® полимеризиран тонер
Скорост на печат :
A4: до 60 стр/мин
A3: до 35 стр/мин
A4 автоматичен двустранен печат: до 60 стр/мин
Време първо копие/принт : 3.3 секунди
Време загряване : приблизително 270 секунди
Резолюция на копиране : 1,200 x 600 dpi
Градации : 256 нива
Многократно копиране : 1-9999; режим на прекъсване
Формат на оригинала : A5-A3
Магнификация : 25-400% през 0.1% стъпка; автоматично приближаване/отдалечаване
Функции на копиране : заглавна страница; вмъкване на корица и страница; копиране на книга;повтаряне на изображение;
Proof копиране; извикване на заявка; памет за настройка на заявка; подложка; подпечатване
Характеристики на принтера:
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Резолюция на принтиране : еквивалентна на 2,400 x 600 dpi
Език за принтиране : PCL5e/6; PostScript 3
Операционни системи :
Windows 2000/XP/XP64
Windows VISTA 32/64
Windows VISTA DPWS support
Windows Server 2000/2003/2003 x64 Macintosh 9.x/10.x Unix/Linux/Citrix
Функции на принтера :
директен печат от TXT, PCL, PS, TIFF,
XPS*; PDF и криптиран PDF файлове (опция); принтиране от USB памет*;
миксмедиа и миксплекс; програмиране на заявки Easy Set; подложка; воден
знак
* изисква опция хард диск
Характеристики на скенера :
Скорост на сканиране :
Черно-бяло: до 75 оригинала в минута (300 dpi през ADF)
Цветно/Черно-бяло 600 dpi: до 75 оригинала в минута (600 dpi през ADF)
Резолюция на сканиране : максимална 600 x 600 dpi
Режими на сканиране :
Мрежово TWAIN сканиране*
сканиране към емейл
сканиране към FTP
сканиране към SMB
сканиране към кутия (Box)*
сканиране към DPWS; сканиране към USB
сканиране към WebDAV
*изисква опция хард диск
Формати на файловете : PDF, TIFF, XPS*, криптиран PDF
* изисква опция хард диск
Дестинации на сканиране : 1,000 (2,000 с опция хард диск), LDAP поддръжка
Функции на сканиране : Анотация (текст/време/дата) заPDF; до 400 програми за заявки
Характеристики на факса :
Стандарт на факса : Super G3
Трансмисия : аналогова, i-Fax*, IP-Fax*, SIP-Fax*
* изисква опция хард диск
Резолюция на факса : максимално 600 x 600 dpi (ултрафина)
Компресия на факса : MH, MR, MMR, JBIG
Факс модем : до 33.6 Kbps
Дестинации на факса : 1,000 (2,000 с опция хард диск)
Функции на факса : проверка състоянието на факса получател; смяна на времето; PC-факс; получаване в конфиденциална
кутия*; получаване в емейл, FTP, SMB
* изисква опция хард диск
Характеристики на системата :
Памет на системата : 1 GB
Хард диска на системата : 80 GB
Интерфейс : 10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet
USB 2.0 (optional)
Автоматичен листоподавач : до 100 оригинала; A5-A3; 50-200 g/m
http://obiavidnes.com/obiava/107762/konica-minolta-bizhub-601-cena-360000-lv
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KONICA MINOLTA BIZHUB PRO 1050 Цена: 5900.00 лв ПРОМОЦИЯ !!! ПРОМОЦИЯ !!!
ПРОМОЦИЯ !!!
KONICA MINOLTA BIZHUB PRO 1050
Simitri HD полимеризиран тонер
Метална конструкция
Скорост :105 стр./мин
Месечно натоварване :1, 500 000 страници месечно
Тегло на хартията :300 гр/м2 от касета
Дуплекс
CS Remote Care – система за дистанционно управление и диагностика на устройството
Книжка от 100 страници
Възможности за вариране големината на телчетата
Лесен за оператора 12 цветен сензорен екран за управление
Миксмедия – бели и цветни листа от различни тави
Миксплекс – едностранен/двустранен печат – превключване между операциите
Разнообразни опции за довършване;
Топло лепило – лепене на книга от 3 см дебелина/опция/
Подмяна на тонера в движение (по време на печат)
Изрязване на книги и брошури
http://obiavidnes.com/obiava/107761/konica-minolta-bizhub-pro-1050--cena-590000-lv--promociya--promociya--prom

KONICA MINOLTA BIZHUB C552
ПРОМОЦИЯ !!!

Цена: 3300.00 лв

ПРОМОЦИЯ !!! ПРОМОЦИЯ !!!

KONICA MINOLTA BIZHUB C552
ХАРАКТЕРИСТИКА :
Система :Електростатичен лазер, тандемно копиране, индиректно
Тонерна система :Simitri® HD polymerised toner
Скорост Копиране/Принтиране :A4: цветни до 45 стр/мин A4: моно до 55 стр/мин A3: цветни до 23 стр/мин A3: моно до
28 стр/мин Скорост на автоматичния дуплекс А4 цветно до 22.5 стр/мин Моно до 27.5 стр/мин
1-во копие :Цветно 6.5 сек. (A4) Моно 4.3 сек. (A4) Време за загряване: приблизително 85 сек
Разделителна способност при копиране :600 x 600 dpi
Разделителна способност при копиране :600 x 600 dpi
Разделителна способност при сканиране :Макс.: 600 x 600 dpi
Разделителна способност на факса :Макс.: 600 x 600 dpi (ултрафино)
Формат на оригинала :Оригинален формат
Магнификация :25 – 400% в 0.1% стъпка Автозумиране
Многократно копиране :1– 9,999, режим на прекъсване
Градации :256 градации
Памет на копира :1,024 MB
Твърд диск на копира :60 GB
Характеристики на копира :
Вмъкване на глава, заглавна страница и вмъкване на страница Пробно копиране Тест за настройка Цифрови изображения
Повторно извикване на заявка Памет за настройка на заявките Режим на постер Печат на подложка, поставяне на
марка, защитено копиране
Кутия :
No. На Кутия :1,000 Максимален брой на потребителски кутии
Всички документи :До 3,000 докумеенти 9,000 страници
Тип на потребителските кутии :публична, персонална (с парола или идентификация), групова (с идентификация)
Тип на системните кутии :Защитено принтиране , Криптиране, Приемане на факс, Проверка за изправността на друг
факс номер
Функции на кутията :Повторен печат, комбиниране, сваляне, изпращане на eMail, FTP, SMB и факс, копиране на кутия
към кутия
Идентификация :
Брой акаунти/Потребители :До 1,000 потебителски акаунти
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Потребителско име (KC) :Активно обслужване на директория (потребител + парола + мейл)
Настройки за достъп :Дефиниране на достъпа до потребителските функции
Специални функции : Опция Биометрично разпознаване на пръстови отпечатъци
Софтуер :
PageScope NetCare :ДА
PageScope Data Administrator :Да
Box Operator :PageScope Box Operator
Direct Print Utility :Да
Print Status Notifier :Да
PageScope Workware :Да (Пробно)
Характеристика на скенера :
Разделителна способност (скенер) :Макс: 600 x 600 dpi
Модус :Network TWAIN scan Scan-to-eMail Scan-to-FTP Scan-to-SMB Scan-to-Box
Скорост на сканиране :Цветно до 70 opm (300 dpi via DF) Моно до 70 opm (300 dpi via DF)
Формат на файла :JPEG, TIFF, PDF, Compact PDF, Encyrpted PDF
Дестинации на сканиране :2,100 (единично + група), LDAP поддръжка
Функции на скенера :Анотация (текст/време/дата) за PDF До 400 програми за заявки
Характеристики на факса :
Стандарт :Super G3
Факс Протокол :Analogue, i-Fax, IP-Fax, SIP-Fax
Макс. Скорост на модема :До 33.6 Kbps
Разделителна способност факс :Макс.: 600 x 600 dpi (ултрафино)
Корекции при Кодиране/ Грешка (ECM) :MH, MR, MMH, JBIG
Памет на документа :128 MB (памет на факса)
Функции на факса :Проучване Смяна на време PC-Fax Получаване към лична кутия Получаване към Mail, FTP, SMB До 400
работни програми
Спецификации на принтера :
CPU :PowerPC MC7448 @ 867 MHz 64 BIT
Памет :1,024 MB
Операционна система :Windows 2000/XP/XP64 Windows VISTA 32/64 (в процес на изграждане) Macintosh 9.x/10.x
Server/2000/2003/2003 x64 Unix/Linux/Citrix
Harddisk :60 GB
Интерфейс :10-Base-T/100-Base-T/ 1000-Base-T Ethernet USB 2.0
Език за принтиране :PCL 6c (PCL 5c + XL3.0) PostScript 3
Фонтове :80x PCL Latin 137x PostScript 3 Emulation Latin
Улеснения в софтуера :Директно отпечатване към PCL, PS; TIFF, PDF и кодирани PDF файлове Mixmedia and mixplex
Програмиране “Easy Set” Overlay, Watermark, Copy Protection
Мрежа :TCP/IP IPX/SPX NetBEUI AppleTalk (EtherTalk) SMB LPD IPP SNMP HTTP
Характеристики на системата :
Автоматично листоподаващо у-во :До 100 оригинала A6 – A3 35–210 gsm
Тегло на хартията :64–300 gsm
Максимална площ за печат :A6 – A3 (размери на потрбителя)
Входящ капацитет за медията :Входящ капацитет за медията Стандартно: 3,650 листа Макс.: 6,650 листа (Опция
поставка с голям капацитет ) 3,000 листа A4 64–256 gsm)
Изходящ капацитет за медията :Макс.: 3,100 листа Касета 1 + 2: 500 листа A5 – A3+, размери на потрбителя 64–256
gsm Касета 3: 1,500 листа A4 64–256 gsm Касета 4 1,000 листа A4 64–256 gsm Ръчен байпас 150 листа A6– A3+,
размери на потрбителя 64–300 gsm
Капацитет на байпаса :150 листа
Автоматичен дуплекс :A5 – A3 full bleed 64–256 gsm
Режими за довършване :Офсет, групиране, сортиране, телбодиране, перфориране, сгъване в център, сгъване тип писмо,
брошура или малка книжка
Функция телбодиране :50 листа или 48 листа + 2 корици листа (до 200 gsm) Капацитет за телбодиране Макс: 1,000
листа
Сгъване тип писмо :1 лист Капацитет на сгъване тип писмо макс.: 100 листа
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Книжка, брошура :20 листа или 19 листа + 1 корица листа (до 200 gsm) Капацитет макс: 100 листа
Месечен обем на печат :Препоръчителен: 70,000 (Макс.: 120,000)
Живот на консумативите :Живот на тонера: Black 45k CMY 27k Живот на часта за изображения: Black 300k CMY 100k
Време загряване :Приблизително: 85 sec.
Защита :ISO 15408 EAL3 (в процес на оценка) IP филтриране и блокиране на порт SSL2, SSL3 и TSL1.0 мрежова
комуникация IPsec поддръжка Потребителска идентификация, Списък на уникалните потребители Защитен печат
Презаписване върху твърдия диск ( 8 стандартни типа) Опция Криптиране на информацията в твърдия диск
Автоматично изтриване на данни от паметта Приемане на поверителен факс
Изисквания на системата :220-240 V / 50/60Hz
Консумация на енергия :По малко от 2.0 KW
Размери(Ш x Д x В) :650 x 777 x 1150 mm
Тежина :Приблизително 190 кг
http://obiavidnes.com/obiava/107760/konica-minolta-bizhub-c552--cena-330000-lv--promociya--promociya--promociya

KONICA MINOLTA BIZHUB 920 Pro Цена: 4900.00 лв
ПРОМОЦИЯ !!!

ПРОМОЦИЯ !!! ПРОМОЦИЯ !!!

Копирна машина Konica Minolta Bizhub 920 Pro
Скорост на копиране/принтиране A4: 92стр/мин
Скорост на копиране/принтиране A3: 54 стр/мин
Входящ капацитет: до 6150 листа
Максимална резолюция 600 х копие 600 DPI
Изходящ капацитет: макс. 3200 листа
Тегло на хартията 50 - 200г/м2
Печатаема площ: 303 x 456мм
Довършителна обработка след печат: финишер брошури, финишер телово шиене, модул за сгъване, модул заизрязване
Грамаж на хартията : 60 до 210 гр/м2
http://obiavidnes.com/obiava/107759/konica-minolta-bizhub-920-pro-cena-490000-lv--promociya--promociya--promoc

XEROX DocuColor 242 Цена: 6950.00 лв ПРОМОЦИЯ !!! ПРОМОЦИЯ !!! ПРОМОЦИЯ !!!
XEROX DocuColor 242
Стандартни функции
Печат, копиране, сканиране
Допълнителни функции :Електронна поща, факс
Скорост черно-бял режим :45 стр./мин
Цветен режим :40 стр./мин
Време за отпечатване на първа страница :4,3 секунди за чернобяло / 10,7 секунди за цветно
Устройство за обработка на документи : Дуплексно автоматично подаващо устройство: 250 листа
Пълен дуплекс :Да
Памет на устройството :512 MB копиране
Максимален работен обем :200 000 изображения месечно
Допълнителни аксесоари : Foreign Interface Kit, Convenience StaplerПЕЧАТ
Работа в мрежа :10/100/1000 BaseT Ethernet
Езикова поддръжка : Adobe® PostScript® 3™ (v3016), PCL 6C (емулация)
Разделителна способност :2400 x 2400 dpi
Двустранен печат : ДаНЕР
Скорост :
Черно-бяло. до 80 стр./мин.
Цветно до 50 стр./мин.
Разделителна способност :до 600 x 600 dpiБОТА С ХАРТИЯ
Стандарт :Контейнер 1 - 2 - 500 листа; контейнер 3 - 870 листа, контейнер 4 - 1140 листа, контейнер 5 - за
нестандартни материали, 250 листа (общо 3260 листа)
Опции :Висококапацитетно подаващо устройство за 2000 листа
Тегло на хартията ;Контейнери 1 - 4: 64 – 220 g/m2, За нестандартни материали (контейнер 5): 300 g/m2, Извънредно
висококапацитетно подаващо устройство - тегло: до 300 g/m2
Размер на хартията :Контейнери 1 - 4: 64 – 220 g/m2, За нестандартни материали (контейнер 5): 300 g/m2, Извънредно
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висококапацитетно подаващо устройство - тегло: до 300 g/m2
Опции за финишъри :Контейнер за събиране на изместени листи (OCT): 500 листа; Усъвършенствано довършващо
устройство горен контейнер за 500 листа, стекиращ контейнер за 3000 листа, перфорация и многопозиционно скопчаване
с телбод; Професионално довършващо устройство: горен контейнер за 500 листа, стекиращ контейнер за 1 500 листа,
перфорация, многопозиционно телбодиране, изработване на брошура чрез двойно сгъване, изработване на брошура чрез
скопчаване с телбод по прегънатия ръб; Довършващо устройство за малки изделия горен контейнер за 200 листа,
стекиращ контейнер за 1 500 листа, перфорация, многопозиционно телбодиранед, двойно сгъване, изработване на
брошура чрез телбодиране по прегънатия ръб, поставяне на разделители; Допълнителен модул позволява сгъване на три и
Z-образно (писмо и таблоид).
ФИЗИЧЕСКИ РАЗМЕРИ (ШхДхВ):1653.6 x 921 x 1372 mm, 265 кг
С професионално довършващо устройство : 2500 x 921 x 1372 mm, 443 кг
С довършващо устройство за малки изделия: 2985 x 921 x 1372 mm, 452 к
http://obiavidnes.com/obiava/107758/xerox-docucolor-242-cena-695000-lv-promociya--promociya--promociya-

KONICA MINOLTA BIZHUB 1051 Цена: 7600.00 лв
ПРОМОЦИЯ !!!
Параметри на принтера :
Скорост на печат A4 :
До 105 стр/мин
До 6,300 страници в час
Скорост на печат A3:
До 60 стр/мин
До 3,600 страници в час
Резолюция на принтиране:
Максимално 1,200 x 1,200 dpi
Полутонове:
До 256 нива
Параметри на системата :
Тегло на медиата:
40-350 gsm
Размер на медиата:
A5 до A3+
Мин. 182 x 139 mm
Макс. 324 x 463 mm
Максимална печатаема площ:
314 x 460 mm
Максимален входящ капацитет:
Максимум: 14,000 листа
Основно тяло: до 3,000 листа
PF-702: до 6,000 листа
PF-703: до 5,000 листа
Максимален изходящ капацитет:
Голям стакер с количка: 10,000 листа
Касета голям капацитет: 3,000
За всяка подкасета: 200 листа
Време загряване:
По-малко от 480 сек.
Основно тяло размери (Ш x Д x В):
990 x 780 x 1,233 mm
Основно тяло тегло:
Приблизително 375 kg
Параметри на скенера :
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Скорост на сканиране A4:
До 105 оригинала в минута
До 6,300 оригинала в час
Скорост на сканиране A3:
До 60 оригинала в минута
До 3,600 оригинала в час
Резолюция на сканиране:
1,200 dpi / 600 dpi / 400 dpi / 300 dpi / 200 dpi
Режими на сканиране:
TWAIN сканиране
Сканиране към HDD
Сканиране към FTP
Сканиране към SMB
Сканиране към E-mail
Формати на сканиране:
PDF, TIFF, secured PDF, XPS
Параметри на копиране:
Скорост на копиране А4:
До 60 копия в минута
До 3,600 копия в час
Скорост на копиране A3:
До 60 копия в минута
До 3,600 копия в час
Резолюция на копиране:
Макс.: 600 x 600 dpi
Полутонове:
256 нива
FCOT:
По-малко от 3 секунди (A4 LEF)
Магнификация:
25 - 400 % през 0.1 % стъпки
Многократно копиране:
1 – 9,999
Аксесоари:
Автоматичен листоподавач:
Макс.: 100 листа
Касета за хартия:
PF-702
3 касети
Капацитет за хартия: до 6,000 листа
Тегло на хартията: 40 - 350 gsm
Стандартни размер на хартията: A5 до A3+ (SRA3)
Минимални размери на хартията: 95 x 139 mm
Максимални размери на хартията: 324 x 463 mm
PF-703 (може да бъде прикачена и като модул за вмъкване - post insertion unit)
3 касети с въздушно-вакуумна технология
Капацитет за хартия: до 5,000 листа
Тегло на медиата: 40 - 350 gsm
Стандартни размери на хартията: A6 до A3+
Минимален размер на хартията: 95 x 139 mm
Максимален размер на хартията: 324 x 463 mm
Модул за производство на брошури:
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SD-506
Брошури от 50 листа (200 изображения)
Седловидно подшиване, изрязване
Изходяща тава за 50 брошури
Подтава за 200 листа
Multi letter fold in (до 5 листа)
Multi half fold (до 5 листа)
http://obiavidnes.com/obiava/107757/konica-minolta-bizhub-1051-cena-760000-lv--promociya--promociya--promociya-

KONICA MINOLTA BIZHUB 1200P Цена: 8600.00 лв
ПРОМОЦИЯ !!!
Printer specifications:
Скорост на печат A4:
До 120 стр/мин
До 7,200 стр/час
Скорост на печат A3:
До 70 стр/мин
До 4,200 стр/час
Резолюция на принтиране:
1,200 x 1,200 dpi
Полутонове:
До 256 нива
System specifications:
Тегло на медиата:
40-350 gsm
Модул за двустранен печат:
Неподреждащ тип
Размер на медиата:
A5 до A3+
Мин. 182 x 139 mm
Макс. 324 x 463 mm
Максимална печатаема площ:
314 x 460 mm
Максимален входящ капацитет:
Максимално: 14,000 листа
Основно тяло: до 3,000 листа
PF-702: до 6,000 листа
PF-703: до 5,000 листа
Максимален изходящ капацитет:
Голям стакер с количка: 10,000 листа
Касета голям капацитет: 3,000 листа
Всяка подтава е от: 200 листа
Време загряване:
По-малко 480 сек.
Основно тяло размери (Ш x Д x В):
990 x 780 x 1,233 mm
Основно тяло тегло:
Приблизително 375 kg
Controller specifications
Type:
Embedded controller
CPU:
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Pentium M 2.0 GHz
RAM:
2 GB
HDD:
160 GB или повече
Интерфейс:
Ethernet (10 / 100 / 1,000-Base-T), IPv6
Език за принтиране:
PCL 5e / XL (PCL 6), Adobe PS 3, TIFF, PDF
Драйвери на принтера:
Windows Vista(32/64), 2000 / XP / Server 2003, MAC OS 10.2, 10.4, 10.5
Scanner specifications
Скорост на сканиране A4:
До 105 оригинала в минута
До 6,300 оригинала в час
Скорост на сканиране A3:
До 60 оригинала в минута
До 3,600 оригинала в минута
Резолюция на сканиране:
1,200 dpi / 600 dpi / 400 dpi / 300 dpi / 200 dpi
Режими на сканиране:
TWAIN scan
Scan-to-HDD
Scan-to-FTP
Scan-to-SMB
Scan-to-E-mail
Формати на сканиране:
PDF, TIFF, secured PDF, XPS
Copier specifications:
Скорост на копиране А4:
До 120 копия в минута
До 7,200 копия в час
Скорост на копиране A3:
До 70 копия в минута
До 4,200 копия в час
Резолюция на копиране:
Макс.: 600 x 600 dpi
Полутонове:
256 нива
FCOT:
По-малко от 2,8 sec. (A4 LEF)
Магнификация:
25 - 400 % през 0.1 % стъпка
Многократно копиране:
1 – 9,999
Accessories
Автоматичен листоподавач:
Max.: 100 sheets
PF-703 (може да се прикачи и като модул за вмъкване на медии - post insertion unit)
3 касети с въздушно-вакуумна технология
Капацитет на медиата: до 5,000 листа
Тегло на медиата: 40 - 350 gsm
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Стандартни размери на медиите: A6 to A3+
Минимални размери на медиите: 95 x 139 mm
Максимални размери на медиите: 324 x 463 mm
Stacking модул:
LS-505
До 5,000 листа капацитет за подреждане
Два модула могат да бъдат инсталирани тандемно
До 10,000 листа капацитет на подреждане
Количка с подреждане
Подреждане с автоматично отместване
Подтава за 200 листа
Механизъм за притискане на хартията
RU-506
Relay unit RU-506
Sheet reverser
Adapts processing speed to 120 ppm
http://obiavidnes.com/obiava/107756/konica-minolta-bizhub-1200p-cena-860000-lv---promociya--promociya--promoci

KONICA MINOLTA BIZHUB 421 Цена: 1800.00 лв
ПРОМОЦИЯ !!!

ПРОМОЦИЯ !!! ПРОМОЦИЯ !!!

KONICA MINOLTA BIZHUB 421
Характеристики на копира :
Процес на копиране :Електрофотографски лазер
Тонер система :Simitri™ полимеризиран тонер
Скорост на печат :
A4: до 42 стр/мин
A3: До 23 стр/мин
A4 автоматичен двустранен печат: До 36 стр/мин
Време първо копие/принт :3.6 сек. (A4)
Време загряване :Прибл. 30 сек.
Резолюция на копиране :600 x 600 dpi
Градации :256 нива
Многократно копиране :1 - 999, режим на прекъсване
Формат на оригинала :A5 - A3
Магнификация :25 - 400% през 0.1% стъпка, Автоматично приближаване/намаляване
Функции на копиране :
Заглавна страница, Вмъкване на корица или страница
Копиране на книга
Повторение на изображение
Proof копиране
Повторно отпечатване на заявка
Запаметяване на настройки на заявки
Подложка, Подпечатване
Характеристики на принтера :
Резолюция на принтиране :Equivalent to 2,400 x 600 dpi
Controller CPU :Celeron @ 600 MHz 32BIT
Език за принтиране :PCL 5e/6, PostScript 3
Операционни системи :
Windows 2000/XP/XP64
Windows VISTA 32/64
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Windows VISTA DPWS support
Macintosh 9.x /10.x
Server 2000/2003/2003 x64
Unix/Linux/Citrix
Функции на принтера :
Директен печат от TXT, PCL, PS, TIFF, XPS *, PDF и криптирани PDF файлове (опция)
Печат от USB памет
Мискмедиа и миксплекс
Програмиране на заявки "Easy Set”
Подложка, Воден знак
Характеристики на скенера:
Скорост на сканиране :Черно-бяло: До 70 оригинала/мин (300 dpi през ADF)
До 50 оригинала/мин (600 dpi през ADF)
Резолюция на сканиране :600 x 600 dpi
Режими на сканиране :
Network TWAIN сканиране (изисква хард диск HD-509)
Scan-to-eMail
Scan-to-FTP
Scan-to-SMB
Scan-to-Box (изисква хард диск HD-509)
Scan-to-DPWS
Scan-to-USB
Scan-to-WebDAV
Формати на файловете :PDF, TIFF, XPS (изисква хард диск HD-509), Криптиран PDF
Дестинации на сканиране :1,000 (2,000 с опция хард диск), LDAP поддръжка
Функции на сканиране :Анотация (текст/час/дата) за PDF
До 400 програмирани заявки
Характеристики на факса :
Стандарт на факса :Super G3
Трансмисия :Аналогова,
С хард диск HD-509: i-Fax, IP-Fax, SIP-Fax
Резолюция на факса :Max.: 600 x 600 dpi (ultra-fine)
Компресия на факса :MH, MR, MMR, JBIG
Факс модем :До 33.6 Kbps
Дестинации на факса : 1,000 (2,000 с опция хард диск)
Функции на факса :
Проверка състоянието на факс получател, Смяна на времето, PC-Fax, Получаване в конфиденциална кутия (изисква хард
диск HD-509), Получаване на eMail, FTP, SMB.
Характеристики на системата :
Памет на системата :1 GB
Хард диска на системата :60 GB
Интерфейс :10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet USB 2.0 (optional)
Автоматичен листоподавач:До 80 оригинала;A5 – A3;35 - 128 г/м
http://obiavidnes.com/obiava/107755/konica-minolta-bizhub-421-cena-180000-lv--promociya--promociya--promociya-

KONICA MINOLTA BIZHUB C220
ПРОМОЦИЯ !!!

Цена: 2100.00 лв

KONICA MINOLTA BIZHUB C220
Характеристики на копира:
Скорост:
22 коп. в мин. А4 ф-т едноцветно и цветно
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12 коп. в мин. А3 ф-т едноцветно и цветно
Разделителна способност:600 dpi х 600 dpi
Полутонове:256 нива
Регулиране на мащаба:25% - 400%, стъпка 0.1%
Брой копия в серия :1 - 9 999
Формат на оригинала:А5 до А3
Характеристики на принтера:
Скорост:
22 коп. в мин. А4 ф-т едноцветно и цветно
12 коп. в мин. А3 ф-т едноцветно и цветно
Разделителна способност:1 800 dpi х 600 dpi
Език на принтера (емулация):PCL6c, PostScript 3
Характеристики на скенера:
Скорост:
до 70 оригинала А4/мин. (300 dpi през DF)
до 40 оригинала А4/мин. (600 dpi през DF)
Разделителна способност:600 dpi x 600 dpi
Режим на сканиране:Мрежово TWAIN сканиране, Scan-to-FTP, Scan-to-eMail, Scan-to-box
Формат на файловете:JPEG, TIFF, PDF, Compact PDF, Encrypted PDF
Характеристики на системата:
Памет: 2 048 MB, 250 GB HDD
Интерфейс:10/100/1000Base-TX (Gigabit) Ethernet, USB 2.0
Автоматичен дуплекс (ADU): A5 до А3+, 64 до 256 g/m2
Листоподаващи касети (стандартно):
Касета 1: 500 листа, А5 до А3, 60 до 256 g/m2
Касета 2: 500 листа, А5 до А3+, 60 до 256 g/m2
Мултибайпас (ръчно): 150 листа, А6 до А3+, нестандартни размери,банер до 1 200 mm х 297 mm
Входящ капацитет хартия:
Стандартно: 1 150 листа
Максимум: 3 650 листа
Тегло на печатаема хартия: 60 до 271 g/m2
Автоматично двустранно подаване на оригинали (RADF): НЕ (опция)
Месечно натоварване:Препоръчително: 25 000 страници;Максимално: 35 000 страници
Размери ( Ш х Д х В, mm ):643 x 842 x 770
Тегло : 98 кг.
http://obiavidnes.com/obiava/107754/konica-minolta-bizhub-c220--cena-210000-lv--promociya--promociya--promociya

KONICA MINOLTA BIZHUB C300 Цена: 1100.00 лв
ПРОМОЦИЯ !!!
Konica Minolta Bizhub C 300
Характеристики на копира :
Скорост на печат : А4 - 30 стр./мин. цветно и черно
Скорост на печат : А3 - 17 стр./мин. цветно и черно
Първо копие : черно А4 след 6.5 сек.
Първо копие : цветно А4 след 8.5 сек.
Формат на оригинала : A5–A3
Увеличаване / Намаление : 25-400% през 0.1%
Памет : 512 MB
Универсална касета за хартия : 250 л. (A6 - A3++, 64-256 гр.)
Касета за : 500 л. (A5-A3, 64-90 гр.)
Ръчна касета за : 100 л. (A6 - A3++, 64-256 гр.)
Характеристики на принтера :
Разделителна способност : 600 x600 dpi (600х1800 dpi)
Максимален печатаем формат : А3++ (311х457 мм)
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Емулация : PCL6, PS3
Интерфейс : Eternet 10/100 BaseT
Характеристики на скенера :
Резолюция : 600x600 dpi до А3+ 600 dpi
Размер на скенера : A5 до A3
Формат на сканиране : PDF, TIF, JPG
http://obiavidnes.com/obiava/107753/konica-minolta-bizhub-c300-cena-110000-lv--promociya--promociya--promociya-

KONICA MINOLTA BIZHUB C360
ПРОМОЦИЯ !!!

Цена: 2300.00 лв

ПРОМОЦИЯ !!! ПРОМОЦИЯ !!!

Konica-Minolta Bizhub C360
копирна машина, мрежови лазерен принтер и скенер.
Спецификация на копира :
Скорост на копиране: 36коп/мин.
Резолюция: 600 x 600 dpi
Формат на копието: от А5 до А3
Първо копие: 7.7 сек.
Полутонове: 256 нива
Регулиране на мащаба: 25-400%
Памет: стандартно2048 MB/ 250GB harddisc(опция)
Подаване на хартия: стандартно 1150 л. максимално 3650л.
Тегло на хартията: 64-271 гр.
Интерфейс:10-Base-T/100-Base-T Ethernet USB 2.0
Месечно натоварване: 60000 копия
Спецификация на принтера :
Резолюция: 1800 x 600 dpi
Операционни системи:Windows 2000/XP/XP64
Windows VISTA 32/64
Windows DPWS support
Windows Server 2000/2003/2003x64/2008/2008x64
Macintosh 9.x/10.x
Unix/Linux/Citrix
Спецификация на скенера :
Скорост: 70стр/мин.
Резолюция: 600 x 600 dpi
Размери : 643 x 842 x 770 мм
Тегло : 98 кг.
http://obiavidnes.com/obiava/107752/konica-minolta-bizhub-c360--cena-230000-lv--promociya--promociya--promociya

KONICA MINOLTA BIZHUB 501 Цена: 1900.00 лв
ПРОМОЦИЯ !!!

ПРОМОЦИЯ !!! ПРОМОЦИЯ !!!

Konica Minolta Bizhub 501 – копир, принтер, скенер, автоматично двустранно копиране и принтиране, мрежова платка
формат А3/А4
Характеристики на копира
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Процес на копиране:Електрофотографски лазер
Тонер система:Simitri™ Полимеризиран тонер
Скорост на печат:A4 - До 50 стр/мин; A3 - До 27 стр/мин ;A4 автоматичен двустранен печат - До 50 стр/мин
Време първо копие/принт:3.2 сек.(A4)
Време загряване:Прибл. 60 сек.
Резолюция на копиране:600 x 600 dpi
Градации:256 градации
Многократно копиране:1 - 999, режим на прекъсване
Формат на оригинала:A5 - A3
Магнификация:25 - 400% през 0.1% стъпка, автоматично приближаване/намаляване
Функции на копиране:Заглавна страница, Вмъкване на корица или страница
Копиране на книга
Повторение на изображение
Proof копиране
Повторно отпечатване на заявка
Запаметяване на настройки на заявки
Подложка, Подпечатване
Характеристики на принтера
Резолюция на принтиране:Еквивалентна на 2,400 x 600 dpi
Controller CPU:Celeron @ 600 MHz 32BIT
Език за принтиране:PCL 5e/6, PostScript 3
Операционни системи:
Windows 2000/XP/XP64
Windows VISTA 32/64
Windows VISTA DPWS support
Macintosh 9.x /10.x
Server 2000/2003/2003 x64
Unix/Linux/Citrix
Функции на принтера:Директен печат от TXT, PCL, PS, TIFF, XPS *, PDF и криптирани PDF файлове (опция)
Печат от USB памет
Миксмедиа и миксплекс
Програмиране на заявки Easy Set”
Подложка, Воден знак
Характеристики на скенера
Скорост на сканиране: Черно-бяло - До 70 стр/мин (300 dpi през ADF)
До 50 стр/мин (600 dpi през ADF)
Резолюция на скенера:600 x 600 dpi
Режим на сканиране:
Network TWAIN сканиране (изисква хард диск HD-509)
Scan-to-eMail
Scan-to-FTP
Scan-to-SMB
Scan-to-Box (изисква хард диск HD-509)
Scan-to-DPWS
Scan-to-USB
Scan-to-WebDAV
Формати на файлове:PDF, TIFF, XPS (изисква хард диск HD-509), криптиран PDF
Дестинации на сканиране:1,000 (2,000 with optional hard disk), LDAP support
Функции на скенера:Анотации (текст/час/дата) за PDF
До 400 програми за заявки
Характеристики на факса
Стандарт на факса:Super G3
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Трансмисия:Аналогова, с хард диск HD-509 - i-Fax, IP-Fax, SIP-Fax
Резолюция на факса:Макс. 600 x 600 dpi (ултрафина)
Компресия на факса:MH, MR, MMR, JBIG
Факс модем:До 33.6 Kbps
Дестинации на факса:1,000 (2,000 с опцията хард диск)
Функции на факса:Проверка състоянието на факс получател, Смяна на времето, PC-Fax, Получаване в конфиденциална
кутия (изисква хард диск HD-509), Получаване на eMail, FTP, SMB
Характеристики на системата
Памет на системата:1 GB
Хард диска на системата:60 GB
Интерфейс:10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet USB 2.0 (опция)
Авт. листподаващо устройство:До 80 оригинала ; A5 - A3 ; 35 -128 г/м
http://obiavidnes.com/obiava/107751/konica-minolta-bizhub-501-cena-190000-lv--promociya--promociya--promociya-

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/107750/chehiya---rabotnici-v-ceh-za-sandvichi-i-torti

ЧЕХИЯ - НАБИРА РАБОТНИЦИ БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ
Работници за Чехия без посредници в България - мъже , жени , семейства до 55 години :
- Складови работници : пакетиране и сортиране на хранителни и нехранителни продукти .
- Заводи за производство на пластмасови изделия , за перилни и почистващи препарати .
- Селско стопанство и животновъдство .
- Пивоварни заводи : "Козел" , " Гамбринус ", " Старопрамен " , " Крушовице”.
- Цехове за сандвичи и салати , фабрики за парфюми и бисквити , цех за кисело мляко , завод за шоколад .
- Складове на Кауфланд, Билла, Теско, Глобус, Алберт , Лидл .
- Птицекланица , фабрика за пастет .
- Строителство широкоспектърен профил .
- Общи работници в строителството .
- Заварчици на СО2 , аргон , електрод .
- Шлосери .
- Ел. техници .
- Електрокаристи .
Заплата от 700 – 1400 евро , в зависимост от позицията. Трудов договор , социални и здравни осигуровки по чешкото
законодателство поети от работодателя, които се признават и в България. Седмичен аванс от 40 - 60 евро, заплатата
е на следващия месец от 10 - 20 число за предходния . Не се изисква опит и владеенето на език . Осигурена квартира ,
към някои от позициите е безплатна. Работата не е сезонна , а постоянна . Готовност за заминаване – всеки ден .
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Телефон за връзка : 0893 27 21 83 , 0877 25 41 39 , 00420 777 073 926
Skype : work.cz1
http://obiavidnes.com/obiava/107749/chehiya---nabira-rabotnici-bez-posrednici

ЧЕХИЯ - СТРОИТЕЛИ И ЗАВАРЧИЦИ БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ
Строители и заварчици за Чехия без посредници в България :
- Зидари - 5 евро/час
- Фаянс , теракот - 6 евро/час
- Топлоизолация - 10 евро на квадрат
- ВиК - 5 евро/час
- Гипсокартон - 6 евро/час
- Шпакловка - 6 евро/час
- Арматура - 4.5 евро/час
- Ел.техници - 5 евро/час
Заварчици:
- Електродъгово - 5 евро/час
- СО2 - от 5 - 7 евро/час
- Аргон - от 6 до 8 евро/час
Трудов договор, осигуровки, аванси до заплата, осигурена квартира. Не се изисква език . Заминаване всеки ден .
Телефон за връзка : 0893 27 21 83 , 0877 25 41 39 , 00420 777 073 926
Skype : work.cz1
http://obiavidnes.com/obiava/107748/chehiya---stroiteli-i-zavarchici-bez-posrednici

ЧЕХИЯ - СКЛАДОВИ РАБОТНИЦИ И ЕЛЕКТРОКАРИСТИ БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ
Складови работници и електрокаристи за Чехия без посредници в България :
- заплата 800 – 1100 евро .
- трудов договор .
- осигуровки по чешкото законодателство .
- аванс от 50 евро до заплата .
- осигурена квартира .
- не е задължително владеенето на език .
- готовност за заминаване – всеки ден .
Телефон за връзка : 00420 777 073 926 , 0877 25 41 39 , 0893 27 21 83
Skype : work.cz1
http://obiavidnes.com/obiava/107747/chehiya---skladovi-rabotnici-i-elektrokaristi-bez-posrednici

ЧЕХИЯ - РАБОТА В з-д ШКОДА
Работа в з-д ШКОДА за мъже и жени до 50 год.Работата не е сезонна а постоянна и търсим сериозни и отговорни хора.
Не е задължително владеенето на език. Получавате 100% гаранция за сигурност и коректност от наша страна.
Заплащане 80 CZK/час - 960 EUR/месец , квартира, трудов договор, осигуровки по чешкото законодателство, които са
валидни за България.
Изисквания:
Възраст до 50 год.
Умения и желание за работа в екип
Отговорност, ескпедитивност и отговорно отношение към работата
Готовност за работа в динамична среда
Вашите задължения ще са:
Окомплектоване и стиковане на артикули
Организация и подреждане на складовото пространство
Приемане и изпращане на стоките в и от склада
Следите и отговаряте за изрядния външен вид на приеманата или изпращаната стока
Изпълнение на други задължения, свързани с длъжността
Ние ви предлагаме:
Добро възнаграждение, 80 CZK/час –ЧИСТО – 960 EUR/месец
Работа на трудов договор
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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/107746/chehiya---rabota-v-z-d-shkoda

KONICA MINOLTA BIZHUB C35 Цена: 470.00 лв
ПРОМОЦИЯ !!!

ПРОМОЦИЯ !!! ПРОМОЦИЯ !!!

KONICA MINOLTA BIZHUB C35
Процес на копиране : Електростатично лазерно копиране; тандемно; индиректно
Тонер система : Simitri HD™- полимеризиран тонер
Скорост на копиране/принтиране A4 моно (копия/мин) : До 30 стр/мин
Copy/print speed A4 colour (cpm) : До 30 стр/мин
Автодуплекс, скорост A4 моно (копия/мин) : До 30 стр/мин
Autoduplex speed A4 colour (cpm) : До 30 стр/мин
Първо копие/принт моно (сек) : 10.1 сек.
Първо копие/принт цветно(секунди) : 12.0 сек.
Време загряване (сек) : Приблизително 45 сек. (Времето на загряване варира в зависимост от средата на употреба)
Резолюция на копиране (dpi) :600 x 600 dpi
Полутонове :256 нива
Многократно копиране :1 - 999
Формат на оригинала : Макс. A4
Магнификация : 25 - 400% през 0.1% стъпка
Функции на копиране : Двустранно копиране
4в1
Отпечатване на проба
Програма/ Отмяна на зададена команда
Регулиране на плътността
Електронно колиране
Копиране на лична карта
Printer Specifications
Резолюция на печат (dpi) : 600 x 600 dpi x 3bit
скорост на контролера CPU ; 800 MHz
Език за принтиране ; PostScript 3 (CSPI 3016), PCL6 (XL 3.0), PCL5e/c, XPS, PDF Direct Printing (Version 1.7), JPEG/TIFF
Direct Print
Операционни системи : Windows 7 32/64Windows 2000 / XP 32 / XP 64
Windows VISTA 32/64
Windows DPWS support
Macintosh OSX (10.2.8/10.3.9/10.4/10.5/10.6)
Server 2003 / 2003x64 / 2008 / 2008x64
Linux: Red Hat, Suse
Citrix
Netware 4 / 5 / 6
Шрифтове на принтера : 80x PCL Latin 137x PostScript 3 Emulation Latin
Функции на принтера ;Директен печат от PDF (version 1.7), JPEG, TIFF, XPS
Подложка, Воден знак, плакати, брошури, колиране
ХАРАКТЕРИСТИКА НА СКЕНЕРА :
Скорост на цветно сканиране (оригинала в минута) : до 30 оригинала в минута (300 dpi през листоподаващото
устройство)
Скорост на сканиране моно (оригинала в минута) : до 30 оригинала в минута (300 dpi през листоподаващото устройство)
Резолюция на сканиране (dpi) : Макс.: 600 x 600 dpi
Режими на сканиране : Мрежово TWAIN сканиране;
WIA сканиране;
сканиране към е-мейл (scan-to-Me);
сканиране към FTP;
сканиране към SMB (scan-to-Home);
сканиране към потребителска кутия;
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сканиране към WebDAV;
сканиране към DPWS; сканиране към USB
Формати на файловете : JPEG, TIFF, PDF, Compact PDF, XPS
Дестинации на сканиране : До 2,000 (единични), До 100 (в група), LDAP поддръжка
Функции на сканиране : До 400 програми за заявки
ХАРАКТЕРИСТИКА НА ФАКСА :
Стандарт на факса : Super G3
Трансмисия : Аналогова, i-Fax, PC-Fax
Резолюция на факса (dpi) : 400 x 400 (Super Fine)
Компресия на факса : MH, MR, MMR, JBIG
Модем на факса (Kbps) : До 33.6 Kbps
Дестинации на факса : До 2.000 (единични), до 100 (група)
Функции на факса : Смяна на времето
Препращане на факс
До 400 програми за заявки
ХАРЕКТЕРИСТИКА НА СИСТЕМАТА :
Стандартна памет на системата (MB) ; 1,500
Стандартен хард диск на системата (GB) : 120
Стандартен интерфейс : 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet, USB 2.0
Мрежови протоколи : TCP/IP (IPv4 / IPv6), IPX/SPX, AppleTalk (EtherTalk), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP, HTTPS
Frame типове : Ethernet 802.2
Ethernet 802.3
Ethernet II
Ethernet SNAP
Автоматичен листоподавач : До 50 оригинала
A5 - A4, (140 - 216 x 148 - 355.6 mm)
50-128g/m
http://obiavidnes.com/obiava/107745/konica-minolta-bizhub-c35-cena-47000-lv--promociya--promociya--promociya-

KONICA MINOLTA BIZHUB 222
ПРОМОЦИЯ !!!

Цена: 1300.00 лв ПРОМОЦИЯ !!! ПРОМОЦИЯ !!!

Konica Minolta Bizhub 222
Скорост на копиране:22 копия А4 / мин; 15 копия А3 / мин
Формат на оригинала:от А5 до А3
Вид на оригиналите:листи, книги, 3D обекти
Разделителна способност:600 х 600 dpi
Полутонове:256 нива
Първо копие:по-малко от 5.3 сек.
Дуплекс:Стандарт
Памет:192 MB стандартно; max 320 MB
Твърд диск (опция):40 GB
Подаване на хартия:2 фронтални касети (2 x 500 листа) мултибайпас за 150 листа
Брой копия в серия:1-999
Тегло на хартията:50 - 210 g/m2
Време за загряване:по-малко от 24 сек
Увеличение и намаление:25% - 400% (0.1% стъпка)
Месечно натоварване:7 000 до 28 000 копия
Размери, mm:677 x 710 x 718 mm
Tегло:74 kg
Някои възможности на копирната машина:
Чупещ панел за управление
Двустранно автоматично копиране c DF (опция).
Електронно сортиране, сортиране “на кръст”, децентрирано сортиране, групиране
Автоматично определяне на формата и ориентацията на оригинала.
Автоматично определяна формата на всеки от няколко едновременно поставени оригинала.
Вградена функция за персонален достъп и контрол на достъпа.
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Режим брошура, корица, създаване на поле, вкарване на страница, многократно повтаряне на изображението в рамките
на един лист, функция за номериране на поверителни материали, воден знак, режим за изтриване на части от документа
и др.
Характеристики на принтера
Скорост на принтиране:22 страници А4 / мин 15 страници А3 / мин
Автоматичен двустранен печат:Стандарт
CPU:64 Bit MIPS RISC CPU (300 MHz)
Разделителна способност:600 dpi x 600 dpi
Размер на хартията:А5 - А3
Памет:192 MB стандартно, мax 320 MB (обща с тази на копира)
Tвърд диск (опция):40 GB Общ с този на копирната машина
Език за принтиране: PCL6, PostScript 3
Интерфейс:10-Base-T/100-Base-TX Ethernet; USB 2.0 Parallel IEEE 1284 /опция/
Oперационни системи:
Windows NT 4.0/2000//XP/XP64/Vista/Vista64/Windows Server 2000/2003/2003x64/Server2008
Macintosh OS 9.2 or later
Macintosh OS X 10.2,3,4/10. 4 Intel or later
Unix/Linux/Citrix
Характеристики на скенера
Скорост на сканиране през DF:Up to 70 opm(200 dpi via ADF)Up to 41 opm(600 dpi via ADF)
Сканираща резолюция :Max:600 dpi x 600 dpi
Режим на сканиране:Network TWAIN scan(optional), Scan-to-eMail; Scan-to-FTP; Scan-to-SMB; Scan-to-Box (optional)
Фoрмат на файловете:TIFF, PDF
http://obiavidnes.com/obiava/107744/konica-minolta-bizhub-222--cena-130000-lv-promociya--promociya--promociya-

KONICA MINOLTA BIZHUB C452
ПРОМОЦИЯ !!!

Цена: 3000.00 лв ПРОМОЦИЯ !!! ПРОМОЦИЯ !!!

KONICA MINOLTA BIZHUB C452
Цветна цифрова копирна машина: А3+
Скорост : 45 копия А4 / мин;
Максимален формат : A3+
Разделителна способност : 600 x 600 dpi
Памет : 2048МВ / 250GВ HDD
Тегло на хартията : 60 – 300 gsm
Входящ капацитет стандартно - 3650 л. / макс. 6650 л.
Интерфейс : 10/100/1000 Base-TX Ethernet, USB 2.0
Автоматичен двустранен печат
http://obiavidnes.com/obiava/107743/konica-minolta-bizhub-c452--cena-300000-lv-promociya--promociya--promociya-

Инкубатори - ниски цени, позвъни и затвори
Вижте клипчетата в нашия сайт показващи работата на инкубаторите ни, a не обяснения по телефона (Често
откровени лъжи) Инкубатори за яйца от японски пъдпъдъци до щрауси.
https://www.youtube.com/watch?v=4UEOAA4Isvo
http://inkubatorbg.tk
Доставка с ЕКОНТ - ползвате 20% отстъпка!!
ДОБРИЯ СТОПАНИН МИСЛИ ОТ РАНО!
http://obiavidnes.com/obiava/107742/inkubatori----niski-ceni-pozvyni-i-zatvori

Онлайн кандидатстване за кредит до 10 000 лв.
Онлайн кандидатстване за кредит до 10 000 лв. Годишна лихва 18 %.
http://mirab5.wix.com/torak
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http://obiavidnes.com/obiava/107741/onlayn-kandidatstvane-za-kredit-do-10-000-lv

KONICA MINOLTA BIZHUB 950 Цена: 5900.00 лв
ПРОМОЦИЯ !!!

ПРОМОЦИЯ !!! ПРОМОЦИЯ !!!

KONICA MINOLTA BIZHUB 950
Производствена скорост от 95 A4 страници в минута
Солидна и здрава конструкция и месечно натоварване от 750 000 страници в минута
Високо качество на печат
Най-бързото RIP изпълнение и невероятна производителност
Тегло на медиите между 40 и 300 gsm
Интелигентен каталог за хартия с миксплекс/миксмедия** функции
Голям цветен touch screen и много лесна работа с принтер драйверите
Приспособими тонове през Tone Curve utility*
Модулни гъвкави опции за довършване
http://obiavidnes.com/obiava/107740/konica-minolta-bizhub-950-cena-590000-lv--promociya--promociya--promociya-

KONICA MINOLTA BIZHUB 363 Цена: 1800.00 лв
ПРОМОЦИЯ !!!

ПРОМОЦИЯ !!! ПРОМОЦИЯ !!!

KONICA MINOLTA BIZHUB 363
Спецификации на копирната машина :
Процес на копиране :Електростатично лазерно копиране; тандемно; индиректно
Тонер система :Simitri HD®- полимеризиран тонер
Скорост на копиране/принтиране A4 моно (копия/мин) :До 42 копия в минута
Скорост на копиране/принтиране A3 моно (копия/мин) :До 22 копия в минута
Автодуплекс, скорост A4 моно (копия/мин) :До 42 копия в минута
Първо копие/принт моно (сек) :3.6 секунди
Време загряване (сек) :Приблизително 30 секунди
Резолюция на копиране (dpi) :600 x 600 dpi
Полутонове :256 нива
Многократно копиране :1 - 9,999
Формат на оригинала :A5 - A3
Магнификация :25-400% през 0.1% стъпка; автоматично увеличаване/намаляване на изображението
Функции на копиране :
Раздел, вмъкване на корица и вътрешна страница; отпечатване на проба (принт и скрийн), тестов печат за настройка,
функции Digital art, памет за настройка на заявки, режим постер, повторение на изображение, подложка, подпечатване,
защитено копиране; Card Shot
Спецификации на принтера
Резолюция на печат (dpi) :Еквивалентна на 1800 x 600 dpi
скорост на контролера CPU :667 MHz
Език за принтиране :PCL6, PCL5e/c (XL3.0), PostScript 3 (CPSI 3016), XPS
Операционни системи :
Windows 2000 / XPx32 / XPx64;Windows VISTA x32 / x64;Windows 7 x32 / x64;Windows DPWS support;Macintosh 9.2 / 10.2 /
10.4;Server 2000 / 2003 / 2003x64 / 2008 / 2008x64;Unix/Linux/Citrix
Шрифтове на принтера :80x PCL Latin, 137x PostScript 3 Emulation Latin
Функции на принтера :
Директен печат от PCL, PS, TIFF, XPS, PDF и криптирани PDF файлове; Миксмедиа (едновременно отпечатване на бели
и цветни страници вземани от различни тави) и миксплекс (смесечно отпечатване на едно и двустранни копия);
програмиране на заявки "Easy Set”; подложка; воден знак; защитено копиране
Спецификации на скенера
Скорост на сканиране моно (оригинала в минута) :
Цветно/чб до 70 оригинала в минута (300 dpi през документоподаващото устройство);Цветно/чб до 42 оригинала в
минута (600 dpi през документоподаващото устройство)
Резолюция на сканиране (dpi) :Максимум
Режими на сканиране :
Network TWAIN scan; Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-FTP; Scan-to-SMB (Scan-to-Home);Scan-to-Box (изисква се хард
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диск); Scan-to-WebDAV
Scan-to-DPWS;Scan-to-USB
Формати на файловете :JPEG; TIFF; PDF; Compact PDF; Encrypted PDF; Outline PDF; Searchable PDF (optional); XPS;
Compact XPS
Дестинации на сканиране :2,100 (single + group), LDAP support
Функции на сканиране :Анотации (текст/час/дата) за PDF - изисква хард диск; до 400 програми за заявки
Спецификации на факса :Факс платката е опционална
Стандарт на факса :Super G3 (опция)
Трансмисия :Аналогова, IP-Fax
Резолюция на факса (dpi) :Максимум
Компресия на факса :MH, MR, MMR, JBIG
Модем на факса (Kbps) :До 33.6 Kbps
Дестинации на факса :2,100 (персонално + група)
Функции на факса ;
Изчакване за сигнал от получателя; смяна на времето; PC-Fax; получаване в конфиденциална кутия - изисква хард диск;
получаване в eMail/FTP/SMB; до 400 програми за заявки
Спецификации на потребителската кутия
Максимален брой :1,000
Максимум за съхраняване на документи :До 3 000 документа или 10 000 страници
Тип на потребителски кутии :Публична; персонална (с парола или идентификация); групова (с идентификация)
Тип на системните кутии :Защитено принтиране; печат на криптиран PDF; получаване на факс; изчакване за
сигнал от факс получател
Функции на потребителска кутия :Репринт; комбинация; изтегляне; изпращане (е-мейл/FTP/SMB и факс); копиране на
потребителска кутия в друга кутия
Спецификации на системата
Стандартна памет на системата (MB) :2048 MB
Стандартен хард диск на системата (GB):250 GB
Стандартен интерфейс :10Base-T/100Base-T/1000Base-T Ethernet, USB 2.0
Мрежови протоколи :TCP/IP (IPv4 / IPv6), IPX/SPX, NetBEUI, AppleTalk (EtherTalk), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP
Frame типове :Ethernet 802.2;Ethernet 802.3;Ethernet II; Ethernet SNAP
Автоматичен листоподавач :До 100 оригиналаA6-A3; 35-128 g/m
http://obiavidnes.com/obiava/107739/konica-minolta-bizhub-363-cena-180000-lv--promociya--promociya--promociya-

KONICA MINOLTA BIZHUB 423 Цена: 1900.00 лв
ПРОМОЦИЯ !!!

ПРОМОЦИЯ !!! ПРОМОЦИЯ !!!

KONICA MINOLTA BIZHUB 423
Процес на копиране :Електростатично лазерно копиране; тандемно; индиректно
Тонер система :Simitri HD®- полимеризиран тонер
Скорост на копиране/принтиране A4 моно (копия/мин) :До 42 копия в минута
Скорост на копиране/принтиране A3 моно (копия/мин) :До 22 копия в минута
Автодуплекс, скорост A4 моно (копия/мин) :До 42 копия в минута
Първо копие/принт моно (сек) :3.6 секунди
Време загряване (сек) :Приблизително 30 секунди*
Резолюция на копиране (dpi) :600 x 600 dpi
Полутонове :256 нива
Многократно копиране :1 - 9,999
Формат на оригинала :A5 - A3
Магнификация :25-400% през 0.1% стъпка; автоматично увеличаване/намаляване на изображението
Функции на копиране :Раздел, вмъкване на корица и вътрешна страница; отпечатване на проба (принт и скрийн), тестов
печат за настройка, функции Digital art, памет за настройка на заявки, режим постер, повторение на изображение,
подложка, подпечатване, защитено копиране; Card Shot
Резолюция на печат (dpi) :Еквивалентна на 1800 x 600 dpi
Скорост на контролера CPU :667 MHz
Език за принтиране :PCL6, PCL5e/c (XL3.0), PostScript 3 (CPSI 3016), XPS
Операционни системи:Windows 2000 / XPx32 / XPx64; Windows VISTA x32 / x64; Windows 7 x32 / x64; Windows DPWS
support; Macintosh 9.2 / 10.2 / 10.4; Server 2000 / 2003 / 2003x64 / 2008 / 2008x64; Unix/Linux/Citrix
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Шрифтове на принтера :80x PCL Latin, 137x PostScript 3 Emulation Latin
Функции на принтера :Директен печат от PCL, PS, TIFF, XPS, PDF и криптирани PDF файлове; Миксмедиа
(едновременно отпечатване на бели и цветни страници вземани от различни тави) и миксплекс (смесечно отпечатване на
едно и двустранни копия); програмиране на заявки "Easy Set”; подложка; воден знак; защитено копиране
Скорост на сканиране моно (оригинала в минута) :Цветно/чб до 70 оригинала в минута (300 dpi през
документоподаващото устройство); Цветно/чб до 42 оригинала в минута (600 dpi през документоподаващото
устройство)
Резолюция на сканиране (dpi) :Максимум- 600 x 600 dpi
Режими на сканиране :Network TWAIN scan; Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-FTP; Scan-to-SMB (Scan-to-Home);
Scan-to-Box (изисква се хард диск); Scan-to-WebDAV; Scan-to-DPWS; Scan-to-USB
Формати на файловете :JPEG; TIFF; PDF; Compact PDF; Encrypted PDF; Outline PDF; Searchable PDF (optional); XPS;
Compact XPS
Дестинации на сканиране :2,100 (single + group), LDAP support
Функции на сканиране :Анотации (текст/час/дата) за PDF - изисква хард диск; до 400 програми за заявки
Стандарт на факса :Super G3 (опция)
Трансмисия :Аналогова, IP-Fax
Резолюция на факса (dpi) :Максимум
Компресия на факса :MH, MR, MMR, JBIG
Модем на факса (Kbps) :До 33.6 Kbps
Дестинации на факса :2,100 (персонално + група)
Функции на факса :Изчакване за сигнал от получателя; смяна на времето; PC-Fax; получаване в конфиденциална кутия изисква хард диск; получаване в eMail/FTP/SMB; до 400 програми за заявки
User box specification :Максимален брой-1,000; Максимум за съхраняване на документи-До 3 000 документа или 10 000
страници; Тип на потребителски кутии-Публична; персонална (с парола или идентификация); групова (с идентификация);
Тип на системните кутии-Защитено принтиране; печат на криптиран PDF; получаване на факс; изчакване за сигнал от
факс получател
Функции на потребителска кутия :Репринт; комбинация; изтегляне; изпращане (е-мейл/FTP/SMB и факс); копиране на
потребителска кутия в друга кутия
Стандартна памет на системата (MB) :2048 MB
Стандартен хард диск на системата (GB) :250 GB
Стандартен интерфейс :10Base-T/100Base-T/1000Base-T Ethernet, USB 2.0
Мрежови протоколи :TCP/IP (IPv4 / IPv6), IPX/SPX, NetBEUI, AppleTalk (EtherTalk), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP;
Frame типове :Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Автоматичен листоподавач :Допълнителна опция. До 100 оригинала; A6-A3; 35-128 g/m
http://obiavidnes.com/obiava/107738/konica-minolta-bizhub-423-cena-190000-lv--promociya--promociya--promociya-

KONICA MINOLTA BIZHUB C25 Цена: 290.00 лв
ПРОМОЦИЯ !!!

ПРОМОЦИЯ !!! ПРОМОЦИЯ !!!

KONICA MINOLTA BIZHUB C25
Резолюция цветно принтиране : 600 x 600
Резолюция черно принтиране dpi :600 x 600
Скорост черно принтиране стр/мин :24
Скорост цветно принтиране стр/мин :24
Отпечатък на първо копие сек. Черно-бяло/цветно :11/16
Размер на медията :A6- А4
Грамаж на медия гр/м2 :60-210
Процесор Mhz :800
Цвят на устройството :Черен
Натоварване стр. На месец Копиране/принтиране :120000 max
Интерфейс :10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet, USB 2.0
Двустранен печат :ДА, 24 стр/мин
Памет MB :256,768 max
Капацитет хартия входящо :250+100, 850 max
Капацитет хартия изходящо :150
Операционни системи :
Windows XP (32/64), Windows VISTA (32/64),Windows 7 (32/64), Windows Server 2003/2008 (32/64), Linux SUSE, Red Hat,

Страница 47/143

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

25.10.2015

Citrix, Macintosh OS X 10.x, Netware 4/5/6
Езици за принтиране :PostScript 3 (CPSI 3016); PCL 6 (XL 3.0); PCL 5e/c; XPS2; PDF 1.7
Консумативи, тонер стандартен капацитет черен/цветен :6000/6000
Консумативи, барабан черен/цветен :30000/30000
Консумация на енергия kW :1,1
Размери ШхДхВ (в мм) :447 x 558 x 490
Цвят на печат : Цветен
Други :Energy star, Der Blaue engel, Emperon driven, Simitri HD, SAP,Cortado
Резулюция черно копиране dpi :600 x 600
Резулюция цветно копиране : 600 x 600
Разделителна способност сканиране :600 x 600
Скорост на сканиране черно-бяло/цветно в мин. : 18/8
Факс : опция :Super G3 аналогов и PC факс
Режим на сканиране :
Мрежово TWAIN сканиране; WIA сканиране; Сканиране към eMail (Scan to me); Сканиране към FTP; Сканиране към SMB
(Scan-to-Home); Сканиране към USB
Автоматично листоподаващо и капацитет 80 гр/м2 :ДА, 35
Тип устройство :Мултифункционално устройство
http://obiavidnes.com/obiava/107737/konica-minolta-bizhub-c25-cena-29000-lv--promociya--promociya--promociya-

Маркови клавиатури Dell на невероятна цена само за 5.00лв
Маркови клавиатури Dell на невероятна цена.
Само за 5.00 лв
Имаме и други модели на цена:2.00лв
http://obiavidnes.com/obiava/107736/markovi-klaviaturi-dell-na-neveroyatna-cena-samo-za-500lv

KYOCERA FS 1128 mfp Цена: 250.00 лв ПРОМОЦИЯ !!! ПРОМОЦИЯ !!! ПРОМОЦИЯ !!!
KYOCERA FS 1128 MFP
Общ тип :Многофункционална ECOLaserprinter
Технология :KYOCERA ECOSYS Laser, моно компонент
Скоростта на двигателя :До 28 страници в минута А4
Резолюция :1200 х 1200 DPI (печат), 600 х 600 DPI, 256 нива на сивото (сканиране / копиране)
Време за загряване :15 секунди или по-малко от власт на
Време за отпечатване на първата страница:Прибл. 6 секунди
Време за първото копие:Прибл. 6,9 секунди
Размери (Ш х Д х В):Основно тяло: 494 х 430 х 448 mm
Тегло:Основна единица без DP: Прибл. 15 кг, Основно тяло с DP: Прибл. 18 кг
Консумация на енергия:Копиране / печат: 494 W, Режим на изчакване: 91 W, Sleep режим: 10.2 W
Източник на захранване:AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Шум (ISO 7779):Копиране / печат: 52 db (A), Stand-от: 30 децибела (A)
Стандартите за безопасност:T
http://obiavidnes.com/obiava/107735/kyocera-fs-1128-mfp-cena-25000-lv-promociya--promociya--promociya-

уникален монитор Fujitsu B22W-6 22 LED с 6 месеца гаранция
Монитор Фуджицу E22W-6 LED,22"Wide,1680x1050,250cd2, D-SUB, DVI,2x1W
Продуктов номер:S26361-K1377-V160
Размер на диагонала: 55.9 cm (22inch)
Хоризонтална честота: 30 - 82 kHz
Вертикална честота: 56 - 76 kHz
Разделителна способност: 1680 x 1050 pixel (препоръчителна)
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Яркост типичен: 250 cd/m2
Контраст типичен: 1000:1 (2,000,000:1)
Формат: 16:10
Ъгли на видимост: 170 / 170
Време за реакция: 5 ms
Качество на цветовете: 16.7 млн. цвята / Hi-FRC /
Стойка: Може да се откача
Видео вход: 1 X DVI /HDCP/ 1 х D-SUB
Аудио изход: 2 X 1W
Аудио вход: 3.5мм жак
Размери / WxDxH /: 508 x193 x 387 mm
Тегло / разопакова /: 4.0g
http://obiavidnes.com/obiava/107734/unikalen-monitor-fujitsu-b22w-6-22-led-s-6-meseca-garanciya

Перфектен компютър Fujitsu Esprimo P5730.6 Месеца Гаранция
Fujitsu Esprimo P5730
CPU: Intel Core 2 Duo E8500 3.16Ghz
Ram:2GB DDR2
HDD: 160GB
Video: Intel GMA 4500
http://obiavidnes.com/obiava/107733/perfekten-kompyutyr-fujitsu-esprimo-p57306-meseca-garanciya

лаптоп Lenovo ThinkPad R500 с 6 месеца гаранция
Lenovo ThinkPad R500
Процесор: Core 2 Duo T6570 @ 2.1 GHz
RAM: 2048 MB
Твърд диск: 160 GB
Размер на екрана: 15.4"
http://obiavidnes.com/obiava/107732/laptop-lenovo-thinkpad-r500-s-6-meseca-garanciya

Лаптоп Hp ProBook 4330s . Гаранция : 6 месеца
Hp ProBook 4330s

Статус:Втора употребаМарка:HpМодел:ProBook 4330sПроцесор:Intel Celeron B810 @ 1.6 GHzОперативна памет:4096
MBВид
оперативна
памет:DDR3Твърд
диск:320
GBИнтерфейс
на
твърдия
диск:S-ATAОптично
устройство:DVD-RWРазмер на екрана:13.3 инчаРезолюция:1366x768Видео карта:Intel HD3000Други:WiFi
LED
WEB CAMERA
HDMI
Гаранция:6 месеца
http://obiavidnes.com/obiava/107731/laptop-hp-probook-4330s--garanciya--6-meseca

Лаптоп Lenovo ThinkPad T410, Core i5-540M, 4GB, 250G с 6 месеца гаранция.
ПроизводителLenovoМоделLenovo T410КласЛаптопСтатус на продуктаРеновиранПроцесорIntel® Core™ i5-520M 2.40
GHzРАМ Памет4GB DDR3Твърд диск250GB SATAРазмер на Дисплея14.1" (36 см)Технология на дисплеяLED Wide
http://obiavidnes.com/obiava/107730/laptop-lenovo-thinkpad-t410-core-i5-540m-4gb-250g-s-6-meseca-garanciya
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Лаптоп DELL LATITUDE E6500 . Гаранция : 6 месеца
DELL LATITUDE E6500 INTEL CORE 2 DUO P8700/2GB RAM/160GB HDD15.4'' Матов диспей WUXGA (1920
http://obiavidnes.com/obiava/107729/laptop-dell-latitude-e6500--garanciya--6-meseca

Fujitsusiemens Esprimo E5925 Desktop.с 6 месеца гаранция
FujitsuSiemens Esprimo E5925 Desktop Описание
Процесор: Dual Core E5400 @ 2.7 GHz
RAM: 2048 MB
Твърд диск: 80 GB
http://obiavidnes.com/obiava/107728/fujitsusiemens-esprimo-e5925-desktops-6-meseca-garanciya

Lenovo Thinkpad L412 - Втора употреба 6 Месеца Гаранция
14" (35.56cm) WXGA (1366x768) с LED подсветка
2-ядрен Intel Celeron P4500 (1.86 GHz, 2 MB cache)
4 GB DDR3
160 GB SATA 5400 rpm
Intel Graphics Media Accelerator 4500M HD - 64 MB собствена памет
DVD записващо устройство
http://obiavidnes.com/obiava/107727/lenovo-thinkpad-l412---vtora-upotreba-6-meseca-garanciya

Перфектен монитор Fujitsu Siemens Scenicview B19 С 6 месеца гаранция
Fujitsu Siemens Scenicview B19
LCD монитор 19 инча съчетава отлични ергономичност, практичност с елегантен дизайн и интересна цена. ... Заедно с
интегрирани високоговорители е идеалното решение за всеки офис и дом. Той се свързва с класически VGA конектор и DVI
цифрови. Този монитор е с регулируема основа с широк ъгъл корекция, която предлага идеални условия за работа.
Предимството му е ниска консумация на енергия и може да се монтира на стената.
http://obiavidnes.com/obiava/107726/perfekten-monitor-fujitsu-siemens-scenicview-b19-s-6-meseca-garanciya

HP Compaq 6450b с 4GB памет.втора употреба.с 6 месеца гаранция
14" (35.56cm) WXGA (1366x768) с LED подсветка
2-ядрен Intel Celeron P4600 (2 GHz, 2M cache)
4 GB DDR3
250 GB SATA 5400 rpm
Intel 945
DVD записващо устройство
http://obiavidnes.com/obiava/107725/hp-compaq-6450b-s-4gb-pametvtora-upotrebas-6-meseca-garanciya
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Принтер KYOCERA FS 1030 D . С 6 месеца гаранция
KYOCERA FS 1030 D
Технически параметри:
технология на печат: монохромен лазерен печат
скорост на печат: 22 стр./ минута
резолюция: 1200 x 1200 dpi
стандартна памет: 32 MB
максимална памет: 288 MB
размер на медия: A4
капацитет на тавата за хартия: 250 листа
мултифункционална тава за хартия: 50 листа
тежест на медиите: 60 - 163 g/sm
двустранен печат: стандартен
USB порт: ДA
Parallel (IEEE 1284) порт: ДА
мрежова карта: опция
директен печат от USB flash drive: не
принтерски езици: PCL6/PCL5e incl. PJL, KPDL 3 (PostScript 3 compatible) with Automatic Emulation Sensing (AES), Line
Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630
оптимално месечно натоварване: 2.800 стр./месец
максимално месечно натоварване: 20.000 стр./месец
размер: 378 x 375 x 235 mm
тегло на устройството: 10.50 кг.
http://obiavidnes.com/obiava/107724/printer-kyocera-fs-1030-d--s-6-meseca-garanciya

Лаптоп IBM Thinkpad T61.с 6 месеца гаранция
Процесор: Intel Core 2 Duo 1.8GHz T7100 HDD: 160 GB SATA Оперативна памет: 2048 MB DDR2 PC667 Видео карта:
Intel 256MB Intel GMA X3100 Други: DVDRW, Wi-Fi, мрежа, звук, USB, камера Матрица: 15,4" WXGA с резолюция
1280х800 6 месеца гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/107723/laptop-ibm-thinkpad-t61s-6-meseca-garanciya

Компютър Hyrican PCK03339SFF X2 215/2GB/250GB/DVD 6 месеца гаранция
Производител: Hyrican
Партиден Номер: PCK03339 SFF
Процесор: AMD Phenom X2 555 3.2 Ghz L3 6MB
Оперативна Памет: 2-GB DDR 3 DRAM
Support for DDR3 1666(OC)/1333/1066 MHz memory modules
Твърд Диск: 250GB Serial ATA Hard Drive (7200 rpm)
Видео Карта: Integrated
Оптично устройство: DVD-RW
Мрежова платка: Realtek 8111D chip (10/100/1000 Mbit)
Slots: 1 x PCI Express x16 slot, running at x16(The PCI Express x16 slot conforms to PCI Express 2.0 standard.) 1 x PCI Express
x1 slot 2 x PCI slots
http://obiavidnes.com/obiava/107722/kompyutyr-hyrican-pck03339sff-x2-2152gb250gbdvd-6-meseca-garanciya

ПРОМОЦИЯ.Компютър Hyrican+монитор Fujitsu Siemens Scenicview B19 и клавиатура само за
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150.00лв
Целия комплект само за 150.00лв
Компютър Hyrican PCK03339SFF X2 215/2GB/250GB/DVD 6 месеца гаранция
Перфектен монитор Fujitsu Siemens Scenicview B19
Клавиатура DELL или LOGITECH
http://obiavidnes.com/obiava/107721/promociyakompyutyr-hyricanmonitor-fujitsu-siemens-scenicview-b19-i-klaviatura-sa

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/107720/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
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:
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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/107719/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/107718/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
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/107717/nemski-ezik---individualnoi-v-malki-grupi

Детективска Агенция ДИСКРЕТ 0888116420
Детективска Агенция ДИСКРЕТ е специализирана единствено и само в областа на изневярата.
Установяване собственост на телефони автомобили и месторабота.Издирване на бивши и
настоящи адреси.Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
0888116420
discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
офис-гр София ул Христо Ботев 34 партер
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http://obiavidnes.com/obiava/107716/detektivska-agenciya-diskret-0888116420

Детективска агенция АЯКС|Частен детектив за цялата страна
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
офис-гр София ул Христо Ботев 34 партер
http://obiavidnes.com/obiava/107715/detektivska-agenciya-ayakschasten-detektiv-za-cyalata-strana

Курсове и уроци по немски език в Пловдив
Курсове по немски език в Пловдив от Учебен център 6+ (тел.: 0884 49 16 16). Частни уроци по немски език в Пловдив и
областта. Всички нива (A1, A2, B1, B2, C1 и C2) и възрасти. Индивидуално и групово обучение.
http://obiavidnes.com/obiava/107714/kursove-i-uroci-po-nemski-ezik-v-plovdiv

Покривало за кола против градушка - AutoProtect
Покривало за кола против градушка с дебелина от 5 до 20 mm. По индивидуална поръчка, покривалото може да бъде
изработено по размера на автомобила, а използвания материал за външния компонент - брезентов плат или синтетичен
материал.
* Цената се определя от размера на покривалото и използвания материал.
http://obiavidnes.com/obiava/107713/pokrivalo-za-kola-protiv-gradushka---autoprotect

Покривало за кола против градушка - AutoProtect
Покривало за кола против градушка с дебелина от 5 до 20 mm. По индивидуална поръчка, покривалото може да бъде
изработено по размера на автомобила, а използвания материал за външния компонент - брезентов плат или синтетичен
материал.
* Цената се определя от размера на покривалото и използвания материал.
http://obiavidnes.com/obiava/107712/pokrivalo-za-kola-protiv-gradushka---autoprotect

Стъклен протектор от закалено стъкло (Tempered glass) сигурна защита за Вашия телефон
Протектор
от
закалено
стъкло
(Tempered
glass)
за
Samsung,Apple
iPhone,HTC,Huawei,Sony,ZTE,LG,Lenovo,Nokia,Microsoft,Alcatel и др
Защитно стъкло, което предпазва дисплея на смартфона ви от надраскване или удар на атрактивна цена
За повече информация посетете нашият сайт : zaGSM.net
http://obiavidnes.com/obiava/107711/styklen-protektor-ot-zakaleno-styklo-tempered-glass-sigurna-zashtita-za-vashiya-te

Калъфи за телефони - Качество на достъпна цена!
Е-МАГАЗИН предлага Калъфи за телефони и аксесоари за
iPhone,HTC,Huawei,Sony,ZTE,LG,Lenovo,Nokia,Microsoft,Alcatel и др.
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За повече информация посетете нашият сайт : zaGSM.net
http://obiavidnes.com/obiava/107710/kalyfi-za-telefoni---kachestvo-na-dostypna-cena

Калъф за телефон - Качество на достъпна цена!
Е-магазин предлага калъф за Samsung,Apple iPhone,HTC,Huawei,Sony,ZTE,LG,Lenovo,Nokia,Microsoft,Alcatel и други водещи
марки
Разнообразие от аксесоари за мобилни телефони и калъфи
За повече информация посетете нашият сайт : zaGSM.net
http://obiavidnes.com/obiava/107709/kalyf-za-telefon---kachestvo-na-dostypna-cena

Стилен дамски калъф за телефон
Стилни дамски калъфи за телефон Samsung,Apple iPhone,HTC,Huawei,Sony,ZTE,LG,Lenovo,Nokia,Microsoft,Alcatel и др
Бъди уникална като вземеш своя елегантен дамски калъф на атрактивна цена
За повече информация посетете нашият сайт : zaGSM.net
http://obiavidnes.com/obiava/107708/stilen-damski-kalyf-za-telefon

Аксесоари за телефони
Е-магазин предлага аксесоари за GSM за Samsung,Apple iPhone,HTC,Huawei,Sony,ZTE,LG,Lenovo,Nokia,Microsoft,Alcatel и
други водещи марки
Разнообразие от аксесоари за телефони на атрактивни цени !
За повече информация посетете нашият сайт : zaGSM.net
http://obiavidnes.com/obiava/107707/aksesoari-za-telefoni

Курсове и уроци по немски език в Пловдив
Курсове по немски език в Пловдив от Учебен център 6+ (тел.: 0884 49 16 16). Частни уроци по немски език в Пловдив и
областта. Всички нива (A1, A2, B1, B2, C1 и C2) и възрасти. Индивидуално и групово обучение.
http://obiavidnes.com/obiava/107706/kursove-i-uroci-po-nemski-ezik-v-plovdiv

Стик за селфи с вграден Bluetooth
Стик за селфи с вграден Bluetooth
Селфи стик -Удължител за селфи -Селфи монопод със вграден Блутут
Новият монопод с вграден Bluetooth бутон за по-лесно и удобно снимане
Mono Pod поставка и удължител за телефон, фотоапарат или камера за лесни и винаги перфектни портретни снимки.
Съвместимост с Apple Iphone и Android от 3.0 нагоре.
500 г. максимална маса на прикаченото устройство.
Дължина от 20 см. до 97 см. Обща дължина с дръжката и стойката 110 см.
Капацитет на батерията: 45mAh.
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Зареждане напрежение: DC 5V.
Време за зареждане: 1 час.
Време на готовност: 100 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/107705/stik-za-selfi-s-vgraden-bluetooth

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/107704/30-50-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/107703/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

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/107702/pristavka-bide-za-topla-i-studena-voda-s-2-dyuzi

Електронна система срещу варовикова вода AV-3 – Изберете българското!
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.
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http://obiavidnes.com/obiava/107701/elektronna-sistema-sreshtu-varovikova-voda-av-3--izberete-bylgarskoto

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/107700/universalen-ultrazvukov-aktivator-ekspert-m

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/107699/ured-za-srebyrna-voda-volcano-dr-silver-101

Как да пестим вода у дома - практичен стопер от ТехноМаг
Стопер с бутон и воден икономайзер EcoTap HP-265 – пести 84% вода – подходящ за всяка баня или тоалетна. Лесно ще
го монтирате за секунди без да търсите водопроводчик. Този модел е с регулатор на съотношението вода/въздух, с
който можете да настроите дебита според вашите изисквания с цел постигане на допълнителна икономия. Пускането и
спирането на водата става с едно докосване на бутона, което е изключително удобство и пестене на време, защото се
избягва постоянното въртене на смесителните кранове. Стопер EcoTap е с модерен и елегантен дизайн, изработен от
висококачествен месинг с хромирано покритие, с универсална външна резба, съгласно БДС. Устройството е патентовано
в САЩ, Канада, Австралия, Швейцария. За повече подробности и поръчки заповядайте в е-магазина ТехноМаг или се
обадете на тел. 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/107698/kak-da-pestim-voda-u-doma----praktichen-stoper-ot-tehnomag

Магнити - подобрете работата на двигателя
Магнитни йонизиращи приставки за пестене на гориво - увеличават горивната ефективност за по-чисто изгаряне в
двигателя, намаляват вредните емисии (50-80%), като същевременно подобряват работата на двигателя и спестяват
от разхода на гориво (10-22%). Действието им се основава на йонизиране на горивото, преминаващо през горивната
тръба, благодарение на силното магнитно поле, образувано от двете срещуположни части на магнитната приставка.
Специално проектирани и нанотехнологично произведени неодимови магнити. Директно от производителя. С
американски патент и CE сертификати от Великобритания. Цени от 19.90 лв. нагоре (за мотори, леки и товарни
автомобили, автобуси). Сега на промоция! За подробности и поръчки посетете «ТехноМаг» или се обадете на
тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/107697/magniti---podobrete-rabotata-na-dvigatelya

Семеен стерилизатор на четки за зъби и самобръсначка
Семеен стерилизатор на четки за зъби и самобръсначка – за предпазване на цялото семейство от разпространение и
обмяна на вируси и зарази. Комбинацията от ултравиолетова светлина и озон действа високоефективно за унищожаване
на повече от 99,99% на всички патогенни микроорганизми, като вируси, бактерии и паразити, в рамките на секунди, без
използване на химикали, водещи до опасни странични ефекти. Зъболекарите препоръчват УВ-стерилизаторите за
ежедневно съхранение и стерилизиране на четките за зъби. За подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net или
се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
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http://obiavidnes.com/obiava/107696/semeen-sterilizator-na-chetki-za-zybi-i-samobrysnachka

Професионални и персонални дрегери за алкохол
Професионален алкохолен тестер (дрегер) – Прецизен южнокорейски уред с 4-разреден LCD-дисплей за измерване на
алкохолното съдържание в диапазон от 0 до 4 промила, независимо от цигарен дим, лекарства, дъвка и други подобни
субстанции в дъха на човека. Подходящ за редовни проверки в транпортни, куриерски, охранителни и други подобни
дейности, свързани с професионално шофиране и неупотреба на алкохол. Притежаващ TUV/CE сертификат. Със сменяем
високопрецизен полупроводников сензор (същият, като в полицейските дрегери). В комплекта: алкални батерии АА 1.5V,
захранващ адаптор за включване в автомобила, 55 броя мундщуци, елегантна чантичка за съхранение и дръжка за
безопасно пренасяне на комплекта, инструкция за експлоатация на български език. Цена 192 лв.(с ДДС). Запитвания и
поръчки в е-магазина ТехноМаг или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994
Осигурени консумативи.
http://obiavidnes.com/obiava/107695/profesionalni-i-personalni-dregeri-za-alkohol

Инфрачервена лампа за нагревки /настолна/150W от ТехноМаг
Служи за облекчаване на болки в мускулите и лечение при простудни заболявания, хреми, бронхити, ревматизъм, ишиас и
невралгии. Инфрачервената лампа е оптимизирана за облекчаване на болки на площ 20 x 30 см, например рамо, лакът,
прасец или врат, както и за облекчение при обикновени настинки. Лампата може да се използва за терапевтични
облъчвания, в козметични салони, детски градини, промишлени предприятия, а така също и в домашни условия.
Употребата на инфрачервената лампа способства за повишаване на защитните сили на организма и устойчивостта му
към инфекциозни, простудни, костно-ставни заболявания и др. Инфрачервеното лъчение е напълно безвредно. Вижте
подробности и поръчайте в е-магазина www.Tehnomag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/107694/infrachervena-lampa-za-nagrevki-nastolna150w-ot-tehnomag

Eлектрически ботуш от ТехноМаг
Уред за здравословно затопляне на краката. Топли крака - здрави в студа!
Възможност за регулиране на
температурата. Автоматично изключване. Температурата на грейката за крака е в съответствие с международните
нормативи за безопасност, като същевременно осигурява приятно и полезно затопляне, а не прекалено висока топлина. За
подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net или се обадете на тел.02/4224228, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/107693/elektricheski-botush-ot-tehnomag

входни и интериорни врати
Вратата е изключително важна за облика на жилището. При нас ще откриете невероятни предложения на интериорни
стъклени 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/107692/vhodni-i-interiorni-vrati

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 :
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Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/107691/2-br-ochila-za-noshtno-i-dnevno-shofirane-hd-vision

Биомагнити за отслабване Nano Slim
Биомагнити за отслабване Nano Slim
Малък Биомагнит големи резултати
В biomagnetic областта на Nano Slim настанени 2 магнити, с големината на грахово зърно. Тези магнити трябва да се
носи върху активните точки на ухото, е точно това, което се случва biomagnita въздействие върху човешкото тяло.
Biomagnit просто сложи в ухото, за предпочитане сутрин и за не повече от 6 часа.
Изберете да отслабнете лесно, бързо и без вреда за здравето, да кажем сбогом на излишните килограми завинаги,
укрепване на имунната система, забавя процеса на стареене с доказан biomagnitom Nano Slim измъчвай или ограничителни
диети, изморителни тренировки, които не могат да дадат очакваните резултати и дългосрочно.
Отслабнете, констатира красота и здраве с Biomagnitom Nano Slim!
http://obiavidnes.com/obiava/107690/biomagniti-za-otslabvane-nano-slim

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
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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/107689/masajna-kushetka-magicpro-2

Количка движеща се по стени и тавани
Количка движеща се по стени и тавани
ХИТ на СВЕТОВНИЯ ПАЗАР ЗА ДЕТСКИ и ТИНЕЙДЖЪРСКИ ЗАБАВЛЕНИЯ !!!
Нека Вашето дете бъде сред първите !
Преодолейте гравитацията !
Идеален подарък за Вашето дете ! Автомобилчето се движи с еднакъв успех по вертикални стени,
стъкла, огледала и всичко друго, за което се сетите
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/107688/kolichka-dvijeshta-se-po-steni-i-tavani

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/107687/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta

Гроу Комб лазерна четка за коса
Гроу Комб лазерна четка за коса
Гроу Комб използва инфрачервени и лазерни лъчи с терапевтично действие. Тяхната енергия достига корените и
подобрява кръвообращението на скалпа!
Тя предизвиква появата на нови корени в кожните торбички и растеж на нова коса!
Резултатът е стимулация и обновяване на отделните кожни торбички на косъма,
водещи до възстановяване растежа на косата!
Гроу Комб има режим на вибрация за приятен масаж на скалпа. Ускорява кръвообращението и повишава притока на
кръв!
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Използвайте 10 минути на ден и вижте резултата!
Ако косата отдавна ви е казала 'Сбогом', отстранете приставката и използвайте направо върху скалпа!
Гроу Комб е лесна за използване, получавате и 3 подаръка:
1 ръчен масажор
2 четка за коса
3 комплект за маникюр
http://obiavidnes.com/obiava/107686/grou-komb-lazerna-chetka-za-kosa

Key Account Manager - Europe
• Location: Europe
• 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/107685/key-account-manager----europe

Специални есенни цени на входни и интериорни врати!
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
http://obiavidnes.com/obiava/107684/specialni-esenni-ceni-na-vhodni-i-interiorni-vrati

Шофьор на автовоз- Европа
Заплата: 1500€
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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: 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/107683/shofyor-na-avtovoz--evropa

Спедитор за Източна Европа- Белгия
Заплата: 2500-3500€ (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/107682/speditor-za-iztochna-evropa--belgiya

Работници за автомивка - Англия
Заплата: 200
http://obiavidnes.com/obiava/107681/rabotnici-za-avtomivka---angliya

Медицински Сестри - Великобритания
Заплащане – започва от
http://obiavidnes.com/obiava/107680/medicinski-sestri---velikobritaniya

Асистенти за гледане на възрастни хора - Югозападна Англия
Работни часове на седмица – 37,5 часа
Заплащане http://obiavidnes.com/obiava/107679/asistenti-za-gledane-na-vyzrastni-hora---yugozapadna-angliya

Готвачи (ки)- Англия
Заплата: 700-900
http://obiavidnes.com/obiava/107678/gotvachi-ki--angliya

Работник кухня – Кипър
• Заплата – : €600 – €650 (зависи от опита на кандидата)
• Храна и квартира: Безплатни
• Вид на офертата: Целогодишна
За повече информация:
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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/107677/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/107676/avtomontyor--kipyr

Готвачи – Кипър
• Заплата – 800-1100€ (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/107675/gotvachi---kipyr

Сервитьори/ки - Кипър
Позиция- Сервитьор/ки
Локация – района на Агия Напа, Кипър
Работни часове на ден – 8-10 часа;
Почивни дни на седмица – 1 ден;
Храна - Безплатна;
Квартира - Безплатна;
Заплата – €600-800 нетно месечно възнаграждение /в зависимост от опита/
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Заминаване – До 10 дни;
Тип позиция – Целогодишна
За повече информация:
Тел.0700 800 77 * На цената на 1 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/107674/servityoriki---kipyr

Пекари - Германия
Заплата: €8.50 бруто на час
Работни часове: 40 часа на седмица
Тип на офертата: Целогодишна
Чужди езици: Немски език на минимум ниво B1
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/107673/pekari---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/107672/servityoriki--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
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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/107671/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/107670/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.
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/107669/el-tehnici---yujna-germaniya

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.
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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/107668/zavarchici--severna-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/107667/shloseri--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/107666/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/107665/medicinski-sestri-bez-ezik---germaniya
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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/107664/medicinski-sestri--germaniya

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/107663/30-50-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/107662/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

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.
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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 .
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/107661/detski-medicinski-sestri--germaniya

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/107660/cpu-metalurzi-za-germaniya

Качествени врати на достъпни цени
Врати Doormann Добрич Ви предлага най-новите модели врати на добри цени. За да се уверите ни посетете на
http://dobrich.doormann.bg / или заповядайте в магазина ни на адрес Добрич: ул. Генерал Гурко, 11 / срещу спирката на
Бакарди / тел: 0895 69 10 93. Очакваме Ви!!!
http://obiavidnes.com/obiava/107659/kachestveni-vrati-na-dostypni-ceni

Сервизни техници : 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/107658/servizni-tehnici--germaniya

Работници вътрешно строителство : Германия
Заплата: €1900 нетно на месец
Работни часове: средно 173 часа на месец
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
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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/107657/rabotnici-vytreshno-stroitelstvo--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/107656/profesionalni-shofyori-ce-za-germaniya

8-ми декември в Пампорово-хотел Елица
Време е за купон и веселби, студентски празник чак до зори! Празнувайте при нас- предлагаме ви едно незабравимо
прекарване на празника за вас и вашите приятели!
ДВУДНЕВЕН ПРАЗНИЧЕН ПАКЕТ: 79лв.
цена на човек и включва:
•Две нощувки
•Две закуски
•Една празнична вечеря
•Джакузи
•Фитнес
•Интернет
•Паркинг
Тел.030958394,0879938302 Елена
http://obiavidnes.com/obiava/107655/8-mi-dekemvri-v-pamporovo-hotel-elica

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/107654/elegantni-myjki-chasovnici

НОВА ГОДИНА В ХОТЕЛ "ЕЛИЦА"-Пампорово
ТРИ НОЩУВКИ , новогодишен куверт-240 лв на човек
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ОБЯВЕНИТЕ ЦЕНИ СА НА ЧОВЕК ЗА СЪОТВЕТНИЯ ПАКЕТ И ВКЛЮЧВАТ:
3 Нощувки със закуски
Празнична вечеря с купон със специално подбрани храни и напитки
Транспорт до пистите
Безплатен безжичен интернет
Безплатно ползване на паркинга на хотела
Туристически данък и ДДС
Тел.030958394,0879938302
http://obiavidnes.com/obiava/107653/nova-godina-v-hotel-elica-pamporovo

Коледа в Вила Елица-Пампорово
Пакет 1 нощувка: 300 лв. на цяла вила
Пакет 2 нощувки: 550 лв. на цяла вила;

Пакет 3 нощувки: 850 лв. на цяла вила.
Цените включват нощувка, ползване на джакузи и фитнес зала(в хотел Елица), паркинг,WI-FI,
туристическа такса.
Вила Елица е с категория 5 звезди и разполага 3 стаи двойки(возможност за доп.легло),салон с камина
,трапезария,тераса остеклена Всяка стая е обзаведена със : - самостоятелен санитарен възел - телевизор с кабелна tv безплатен wifi
интернет - локално парно отопление Разполага с напълно оборудван кухненски салон обзаведен със : - хладилник - ел.
готварска печка с фурна,кафе
машина,тостери,ел.кана,микро. - пълен комплект прибори и посуди,перална-сушилна
Тел.030958394,0879938302
http://obiavidnes.com/obiava/107652/koleda-v-vila-elica-pamporovo

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
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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
http://obiavidnes.com/obiava/107651/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.
No textbook is needed - the language school offers its own learning system and methods - free for our students. Methods we offer
are modern and based on the communication approach and logical assimilation to the lexical and phonetic skills you need . In our
system we offer complex of well balanced :
• Grammar
• Phonetic
• Speaking
• Reading
• Listening
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/107650/bulgarian-for-foreigners

Руски език - Индивидуално и в малки групи
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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
- 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/107649/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
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http://obiavidnes.com/obiava/107648/razgovoren-angliyski-s-biznes-nasochenost

Входни врати с ламинат София
Само сега отлична шумоизолация и топлоизолация на Вашето жилище на ниска цена. Възползвайте се от големите
отстъпки при закупуване на висококачествените входни метални врати.
София, ул. Г.С.Раковски 59, тел. 0878/500611;
София, бул. Ал. Малинов 51, тел. 0878/983083;
София, бул. Цар Борис III 111А, тел. 0899/691034
http://obiavidnes.com/obiava/107647/vhodni-vrati-s-laminat-sofiya

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/107646/30-50-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/107645/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

Инфрачервена лампа за нагревки /настолна/150W от ТехноМаг
Служи за облекчаване на болки в мускулите и лечение при простудни заболявания, хреми, бронхити, ревматизъм, ишиас и
невралгии. Инфрачервената лампа е оптимизирана за облекчаване на болки на площ 20 x 30 см, например рамо, лакът,
прасец или врат, както и за облекчение при обикновени настинки. Лампата може да се използва за терапевтични
облъчвания, в козметични салони, детски градини, промишлени предприятия, а така също и в домашни условия.
Употребата на инфрачервената лампа способства за повишаване на защитните сили на организма и устойчивостта му
към инфекциозни, простудни, костно-ставни заболявания и др. Инфрачервеното лъчение е напълно безвредно. Вижте
подробности и поръчайте в е-магазина www.Tehnomag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/107644/infrachervena-lampa-za-nagrevki-nastolna150w-ot-tehnomag

Eлектрически ботуш - грейка за крака
Уред за здравословно затопляне на краката. Топли крака - здрави в студа!
Възможност за регулиране на
температурата. Автоматично изключване. Температурата на грейката за крака е в съответствие с международните
нормативи за безопасност, като същевременно осигурява приятно и полезно затопляне, а не прекалено висока топлина. За
подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net или се обадете на тел.02/4224228, 0884386878, 0896046994,
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0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/107643/elektricheski-botush---greyka-za-kraka

Електронна система срещу варовикова вода AV-3 – Изберете българското!
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/107642/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/107641/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/107640/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/107639/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/107638/pristavka-bide-za-topla-i-studena-voda-s-2-dyuzi

Електронно биде - робот от ТехноМаг
Може да се монтира на всяка тоалетна чиния (или моноблок) със стандартна форма и размери. Изпълнява 15 функции
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(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/107637/elektronno-bide---robot-ot-tehnomag

Активатор за жива и мъртва вода с ТИТАНИЕВ електрод
Активатор за жива и мъртва вода с ТИТАНИЕВ електрод - за домашно приготвяне на алкална (жива) вода и кисела
(мъртва) вода, които можете да използвате в профилактиката на редица болести. Иновативното в този модел е
наличието на титаниев електрод, който гарантира да няма никакво отделяне на метали във водата. За повече
подробности и поръчки заповядайте в е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел. 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/107636/aktivator-za-jiva-i-myrtva-voda-s-titaniev-elektrod

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/107635/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/107634/destilator-za-voda-ot-tehnomag

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.
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
http://obiavidnes.com/obiava/107633/ozonov-sterilizator-na-techashta-voda

Йонизатори и озонатори – различни модели
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
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подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net
0876046994.

или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,

http://obiavidnes.com/obiava/107632/yonizatori-i-ozonatori--razlichni-modeli

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/107631/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/107630/ozonator-za-vyzduh-i-voda--zdrave-u-doma

ЧЕХИЯ - НАБИРА РАБОТНИЦИ БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ
Работници за Чехия без посредници в България - мъже , жени , семейства до 55 години :
- Складови работници : пакетиране и сортиране на хранителни и нехранителни продукти .
- Заводи за производство на пластмасови изделия , за перилни и почистващи препарати .
- Селско стопанство и животновъдство .
- Пивоварни заводи : "Козел" , " Гамбринус ", " Старопрамен " , " Крушовице”.
- Цехове за сандвичи и салати , фабрики за парфюми и бисквити , цех за кисело мляко , завод за шоколад .
- Складове на Кауфланд, Билла, Теско, Глобус, Алберт , Лидл .
- Птицекланица , фабрика за пастет .
- Строителство широкоспектърен профил .
- Общи работници в строителството .
- Заварчици на СО2 , аргон , електрод .
- Шлосери .
- Ел. техници .
- Електрокаристи .
Заплата от 700 – 1400 евро , в зависимост от позицията. Трудов договор , социални и здравни осигуровки по чешкото
законодателство поети от работодателя, които се признават и в България. Седмичен аванс от 40 - 60 евро, заплатата
е на следващия месец от 10 - 20 число за предходния . Не се изисква опит и владеенето на език . Осигурена квартира ,
към някои от позициите е безплатна. Работата не е сезонна , а постоянна . Готовност за заминаване – всеки ден .
Телефон за връзка : 0893 27 21 83 , 0877 25 41 39 , 00420 777 073 926
Skype : work.cz1
http://obiavidnes.com/obiava/107629/chehiya---nabira-rabotnici-bez-posrednici

ЧЕХИЯ - СТРОИТЕЛИ И ЗАВАРЧИЦИ БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ
Строители и заварчици за Чехия без посредници в България :
- Зидари - 5 евро/час
- Фаянс , теракот - 6 евро/час
- Топлоизолация - 10 евро на квадрат
- ВиК - 5 евро/час
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- 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/107628/chehiya---stroiteli-i-zavarchici-bez-posrednici

ЧЕХИЯ - СКЛАДОВИ РАБОТНИЦИ И ЕЛЕКТРОКАРИСТИ БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ
Складови работници и електрокаристи за Чехия без посредници в България :
- заплата 800 – 1100 евро .
- трудов договор .
- осигуровки по чешкото законодателство .
- аванс от 50 евро до заплата .
- осигурена квартира .
- не е задължително владеенето на език .
- готовност за заминаване – всеки ден .
Телефон за връзка : 00420 777 073 926 , 0877 25 41 39 , 0893 27 21 83
Skype : work.cz1
http://obiavidnes.com/obiava/107627/chehiya---skladovi-rabotnici-i-elektrokaristi-bez-posrednici

ЧЕХИЯ - РАБОТНИЦИ В ЗАВОД ЗА КАБЕЛИ
Завод за кабели в Чехия набира работници - мъже , жени , семейства до 50 години :
- заплата 1000 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/107626/chehiya---rabotnici-v-zavod-za-kabeli

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;
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- 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/107625/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/107624/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
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/107623/chehiya---rabota-v-z-d-shkoda

ЧЕХИЯ ЧРЕЗ ЧЕШКА АГЕНТУРА ЗАКОННА РАБОТА С ДОГОВОР И ОСИГУРОВКИ ПО
ЧЕШКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
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/107622/chehiya-chrez-cheshka-agentura-zakonna-rabota-s-dogovor-i-osigurovki-po-cheshkoto-zakon
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Стик за селфи с вграден Bluetooth
Стик за селфи с вграден Bluetooth
Селфи стик -Удължител за селфи -Селфи монопод със вграден Блутут
Новият монопод с вграден Bluetooth бутон за по-лесно и удобно снимане
Mono Pod поставка и удължител за телефон, фотоапарат или камера за лесни и винаги перфектни портретни снимки.
Съвместимост с Apple Iphone и Android от 3.0 нагоре.
500 г. максимална маса на прикаченото устройство.
Дължина от 20 см. до 97 см. Обща дължина с дръжката и стойката 110 см.
Капацитет на батерията: 45mAh.
Зареждане напрежение: DC 5V.
Време за зареждане: 1 час.
Време на готовност: 100 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/107621/stik-za-selfi-s-vgraden-bluetooth

ШОФЬОРСКИ КУРС кат"В"
ШОФЬОРСКИ КУРСОВЕ ОТ АВТОШКОЛА В БУРГАС.
Автошкола в Бургас се съобразява с динамичното ежедневие на всички и Ви дава възможност сами да определяте по кое
време да се провеждат учебните часове, така че на Вас да ви е удобно.
Автошкола в Бургас не просто дава възможност за разсрочено плащане, но то не влияе по никакъв начин и на крайната
цена, която не се оскъпява.
Овладей движението с автошкола в Бургас. Ние сме правилният избор!
Опреснителни курсове.
http://obiavidnes.com/obiava/107620/shofyorski-kurs-katv

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.
http://obiavidnes.com/obiava/107619/2-br-ochila-za-noshtno-i-dnevno-shofirane-hd-vision

Апарат за Пресотерапия Лимфен дренаж
имфопреса - Апарат за Пресотерапия (Лимфен дренаж)
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Лимфотронът е подходящ, както за СПА центрове, козметични салони, здравни студиа, фитнес зали, така и за лична
употреба в домашни условия.

Апаратът за лимфодренаж има четири работни режима на работа и три степени на натиск – нисък среден и висок.
Четирите работни програми на апарата за пресотерапия са следните:
Програма 1 – Oтслабване 1
Програма 2 - Oтслабване 2
Програма 3 - Лимфодренаж
Програма 4 - Ръчен режим
Пресотерапията е детоксикираща процедура, която чрез лимфен дренаж помага на тялото да се освободи от
подкожните токсини и мазнини. Лимфодренажният масаж стимулира метаболизма на кожните клетки; подобрява
циркулацията на кръвта; подобрява лимфопотока; спомага за изхвърлянето на излишните течности; редуцира
подкожните мазнини и се бори успешно с целулита.
Костюмът на лимфодренажния апарат е с шест въздушни възглавници, които упражняват цикличен натиск или на
цялото тяло, или на избрани части от тялото.
Апарат за пресотерапия:
1. Извършва високотехнологичен ефективен лимфен дренаж.
2. Осигурява надеждна борба с целулита.
3. Подпомага отслабването и детоксикацията; оформяне и профилиране на тялото.
4. Редуцира отоци, намалява болката и създава комфорт;
5. Придава по-добра форма на краката, корема и ръцете, като същевременно се подобрява и тонусът на кожата.
Лимфопресата може да се ползва и просто за приятен релаксиращ масаж.
http://obiavidnes.com/obiava/107618/aparat-za-presoterapiya-limfen-drenaj

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
http://obiavidnes.com/obiava/107617/infracherveno-topleshto--kilimche

Топлеща картина с инфрачервено нагряване
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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)
• 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/107616/topleshta-kartina-s-infracherveno-nagryavane

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.
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O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 19 см
O Тегло: 15 кг
Преносимата масажна кушетката 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/107615/masajna-kushetka--dvusekcionna

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/107614/zaemi-do-10-000-evro

Инкубатори - позвъни и затвори
Вижте клипчетата в нашия сайт показващи работата на инкубаторите ни, a не обяснения по телефона (Често
откровени лъжи)Инкубатор - автоматично и полуавтоматично въртене на яйцата (подарък сгъваема касетка за малки
пиленца)
40/60/80/100 яйца 145/175/245/280 лв, терморегулатор аналогов или с PIC контролер (0,1 градуса С)
и дисплей.
https://www.youtube.com/watch?v=trISQfvwzS4
https://www.youtube.com/watch?v=UL2QbDodaUY&feature=youtu.be
Http://inkubatorbg.tk
http://obiavidnes.com/obiava/107613/inkubatori---pozvyni-i-zatvori

КУРС ПО УНГАРСКИ ЕЗИК – ниво А1
Учебен център Орбис организира съботно курс по унгарски език, първо ниво по системата Hall
http://obiavidnes.com/obiava/107612/kurs-po-ungarski-ezik--nivo-a1

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/107611/30-50-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/107610/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

КУРС ПО ФИНСКИ ЕЗИК – ниво А2
Учебен център Орбис организира съботен курс по фински език, второ 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/107609/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/107608/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/107607/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
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обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Курсът се провежда два пъти
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/107606/kurs-po-nemski-ezik-za-nachalno-nivo

КУРС ПО НЕМСКИ ЕЗИК – A2
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/107605/kurs-po-nemski-ezik--a2

КУРС ПО ГРЪЦКИ ЕЗИК – първо ниво
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
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/107604/kurs-po-grycki-ezik--pyrvo-nivo

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
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e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/107603/syboten-kurs--angliyski-ezik-v2

Вечерен курс – английски език В1
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/107602/vecheren-kurs--angliyski-ezik-v1

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/107601/kurs-po-angliyski-ezik-a2

Курс по английски език А1
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.
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/107600/kurs-po-angliyski-ezik-a1

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
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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/107599/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/107598/kurs-po-ispanski-ezik--a1

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/107597/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
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
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http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/107596/kurs-po-brazilski-portugalski-b1

БРАЗИЛСКИ ПОРТУГАЛСКИ - A1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по бразилски португалски А1. Курсът се провежда по системата Falar,
Ler, Escrever. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене.
Продължителност 50 учебни часа, вторник и петък от 18.30 до 20.30 часа. Цена 160 лв. Начало: 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/107595/brazilski-portugalski----a1

Съботен курс по португалски 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/107594/syboten-kurs-po-portugalski-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/107593/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
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.
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Провежда се в събота от 10.00 до 13.00, продължителност 50 учебни часа. Цена 160 лв. Обучението се води от
квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/107592/syboten-kurs-po-portugalski-ezik-a2

ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по португалски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1500 - 1800 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на португалски език.
Продължителност 50 часа, два пъти седмично (вторник и петък) от 18.30 до 20.30 часа. Цена 160 лв. Начало: 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/107591/portugalski-ezik--za-nachinaeshti

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/107590/kurs-po-frenski-ezik--b2

КУРС ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК – второ ниво
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
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
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e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/107589/kurs-po-frenski-ezik--vtoro-nivo

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/107588/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/107587/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 – 17.11.2015г.
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/107586/kurs-po-italianski-ezik--b1

Курс по италиански език – второ ниво
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
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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/107585/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/107584/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/107583/kurs-po-ispanski-ezik-za-deca

Езикови курсове
Учебен център Орбис организира вечерни, съботни и неделни курсове по италиански, френски, испански, португалски,
румънски, английски, немски, фински, унгарски, гръцки, турски и български език. В процеса на обучение се развиват всички
езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, като лексиката и граматиката са съобразени с нивото според
Европейската езикова рамка (А1 – C2). Вечерните курсове се провеждат от 18.30 до 20.30, а съботните и неделните
между 10.30 и 19.00 часа. Цената варира от 160 до 270 лева в зависимост от курса.
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/107582/ezikovi-kursove

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
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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/107581/inkubatori

Купуваме земеделска земя /идеални части/ в Северозападна България
Купува земеделска земя в области:Монтана,Враца,Видин.Съдействие за изготвяне на документи,високи цени,плащане
веднага на договорената цена.0877162889
http://obiavidnes.com/obiava/107580/kupuvame-zemedelska-zemya-idealni-chasti-v-severozapadna-bylgariya

Живописни Маслени Картини - Картини Петров
Дамян Петров е български художник, завършил Национална Художествена Академия, където е специализирал в
живописта и по-специално в пейзажа. Художникът рисува пролетни, летни, есенни и зимни картини с маслени бои, върху
ленено платно. Това води до богатство и плътност на картината, а дълбочината на цветния тон, придават
изразителност на пейзажа. Всички творби, закупени онлайн от Картини Петров имат сертификат за автентичност.
http://obiavidnes.com/obiava/107579/jivopisni-masleni-kartini---kartini-petrov

Цена предложение към всички хора в нужда
Здравейте г-н г-жа & Аз съм индивидуален живот във Франция и имам много висока капиталова Така че имате специално
Италия, Швейцария, Канада, Белгия, Испания, Франция, където и да ви предложи заем от € 1000 до 1000000 € на никого в
състояние да го изплати с лихва в размер на 2% за всяко заинтересовано лице да ми пишете, няма сериозен човек е
abstenir.Juste коректен и надежден. Сърдечно
victorcollado15@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/107577/cena-predlojenie-kym-vsichki-hora-v-nujda

Цена предложение към всички хора в нужда
Здравейте г-н г-жа & Аз съм индивидуален живот във Франция и имам много висока капиталова Така че имате специално
Италия, Швейцария, Канада, Белгия, Испания, Франция, където и да ви предложи заем от € 1000 до 1000000 € на никого в
състояние да го изплати с лихва в размер на 2% за всяко заинтересовано лице да ми пишете, няма сериозен човек е
abstenir.Juste коректен и надежден. Сърдечно
victorcollado15@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/107576/cena-predlojenie-kym-vsichki-hora-v-nujda

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство.Осигурено спане,седмичен аванс 40
евро,договор.Заплащане 700-1200 евро.Език не се изисква.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на телефон 00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/107575/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство.Осигурено спане,седмичен аванс 40
евро,договор.Заплащане 700-1200 евро.Език не се изисква.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на телефон 00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/107574/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство.Осигурено спане,седмичен аванс 40
евро,договор.Заплащане 700-1200 евро.Език не се изисква.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на телефон 00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
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http://obiavidnes.com/obiava/107573/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство.Осигурено спане,седмичен аванс 40
евро,договор.Заплащане 700-1200 евро.Език не се изисква.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на телефон 00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/107572/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство.Осигурено спане,седмичен аванс 40
евро,договор.Заплащане 700-1200 евро.Език не се изисква.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на телефон 00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/107571/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство.Осигурено спане,седмичен аванс 40
евро,договор.Заплащане 700-1200 евро.Език не се изисква.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на телефон 00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/107570/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство.Осигурено спане,седмичен аванс 40
евро,договор.Заплащане 700-1200 евро.Език не се изисква.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на телефон 00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/107569/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство.Осигурено спане,седмичен аванс 40
евро,договор.Заплащане 700-1200 евро.Език не се изисква.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на телефон 00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/107568/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство.Осигурено спане,седмичен аванс 40
евро,договор.Заплащане 700-1200 евро.Език не се изисква.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на телефон 00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/107567/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство.Осигурено спане,седмичен аванс 40
евро,договор.Заплащане 700-1200 евро.Език не се изисква.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на телефон 00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/107566/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство.Осигурено спане,седмичен аванс 40
евро,договор.Заплащане 700-1200 евро.Език не се изисква.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на телефон 00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/107565/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya
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РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство.Осигурено спане,седмичен аванс 40
евро,договор.Заплащане 700-1200 евро.Език не се изисква.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на телефон 00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/107564/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство.Осигурено спане,седмичен аванс 40
евро,договор.Заплащане 700-1200 евро.Език не се изисква.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на телефон 00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/107563/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство.Осигурено спане,седмичен аванс 40
евро,договор.Заплащане 700-1200 евро.Език не се изисква.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на телефон 00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/107562/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство.Осигурено спане,седмичен аванс 40
евро,договор.Заплащане 700-1200 евро.Език не се изисква.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на телефон 00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/107561/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство.Осигурено спане,седмичен аванс 40
евро,договор.Заплащане 700-1200 евро.Език не се изисква.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на телефон 00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/107560/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство.Осигурено спане,седмичен аванс 40
евро,договор.Заплащане 700-1200 евро.Език не се изисква.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на телефон 00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/107559/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство.Осигурено спане,седмичен аванс 40
евро,договор.Заплащане 700-1200 евро.Език не се изисква.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на телефон 00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/107558/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство.Осигурено спане,седмичен аванс 40
евро,договор.Заплащане 700-1200 евро.Език не се изисква.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на телефон 00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/107557/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
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Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство.Осигурено спане,седмичен аванс 40
евро,договор.Заплащане 700-1200 евро.Език не се изисква.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на телефон 00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/107556/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство.Осигурено спане,седмичен аванс 40
евро,договор.Заплащане 700-1200 евро.Език не се изисква.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на телефон 00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/107555/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство.Осигурено спане,седмичен аванс 40
евро,договор.Заплащане 700-1200 евро.Език не се изисква.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на телефон 00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/107554/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство.Осигурено спане,седмичен аванс 40
евро,договор.Заплащане 700-1200 евро.Език не се изисква.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на телефон 00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/107553/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство.Осигурено спане,седмичен аванс 40
евро,договор.Заплащане 700-1200 евро.Език не се изисква.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на телефон 00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/107552/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство.Осигурено спане,седмичен аванс 40
евро,договор.Заплащане 700-1200 евро.Език не се изисква.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на телефон 00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/107551/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа за всички,желаещи да работят в Чехия-заводи,фабрики,цехове,производство.Осигурено спане,седмичен аванс 40
евро,договор.Заплащане 700-1200 евро.Език не се изисква.Гарантирано посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на телефон 00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/107550/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

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/107549/elegantni-myjki-chasovnici
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Електрони табла и метални изделия
„АГАТ-56” ЕООД е предприятие създадено през 2007 година и е с предмет на дейност: производство на електрически
табла оборудвани за бита и промишлеността, метални шкафове за ел.табла и различни метални изделия, предоставяне
на услуга прахово боядисване, заваръчни услуги , рязане , огъване. Предприятието се създава като продължение на
дейността на ЕТ”Агат-56 – Тодор Тодоров”, създадено през 1990год., свързани предприятия чрез физическото лице
управител и собственик на 100% от капитала в двете дружества – Тодор Тодоров. Предприятието разполага с
разкрояващи и огъващи машини , щанцпреса на фирмите “Haco” и „Ermaksan”, също така и със собствена инсталация
за прахово боядисване “Gema” с богата цветова гама. През 2013 г. предприятието реализира проект за европейско
финансиране и закупи 6 метрови абкант-преса и гилотина , които са единствени в региона и позволяват рязане на
детайли с дебелина до 10мм и огъване -с дебелина до 8 мм.
http://obiavidnes.com/obiava/107548/elektroni-tabla-i-metalni-izdeliya

Електрони табла и метални изделия
„АГАТ-56” ЕООД е предприятие създадено през 2007 година и е с предмет на дейност: производство на електрически
табла оборудвани за бита и промишлеността, метални шкафове за ел.табла и различни метални изделия, предоставяне
на услуга прахово боядисване, заваръчни услуги , рязане , огъване. Предприятието се създава като продължение на
дейността на ЕТ”Агат-56 – Тодор Тодоров”, създадено през 1990год., свързани предприятия чрез физическото лице
управител и собственик на 100% от капитала в двете дружества – Тодор Тодоров. Предприятието разполага с
разкрояващи и огъващи машини , щанцпреса на фирмите “Haco” и „Ermaksan”, също така и със собствена инсталация
за прахово боядисване “Gema” с богата цветова гама. През 2013 г. предприятието реализира проект за европейско
финансиране и закупи 6 метрови абкант-преса и гилотина , които са единствени в региона и позволяват рязане на
детайли с дебелина до 10мм и огъване -с дебелина до 8 мм.
http://obiavidnes.com/obiava/107547/elektroni-tabla-i-metalni-izdeliya

Инкубатори-Люпилни на 0988886086
Избери качество а не цена !!!Виж преди да платиш !!! Инкубатори напълно автоматични тип люлка с вместимост на
люлката от : 18яйца,35,55,75,100,150,175 и 200броя яйца. Поемаме гаранция за своите инкубатори за един сезон.Начина
за употреба е лесен дори за начинаещти клиенти.Инкубаторите са предназначени за домашна употреба.На люлката няма
гнезда поради това може да се слагат всяакакъв вид яйца. Tемпературата се регулира с електронен термоконтролер с
цифров дисплей с точност до 0.01градуса.Възможност за доставка с куриер до всяка точка на страната.Заповядайте на
сайта ни за да разгледате предлаганите ни продукти.
www.maksmoris.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/107546/inkubatori-lyupilni-na-0988886086

Предоставяме услуги в областта на устните преводи от и на Румънски език
Предоставяме услуги в областта на устните преводи от и на Румънски език
Устни преводи от и на Румънски език консекутивен превод при:
Консекутивен превод представлява устен превод, при който преводачът изслушва изказването на един участник и после
го интерпретира. Този вид устен превод е подходящ при малки срещи, нотариални заверки, посещения на работни терени,
работни обеди, конференции-в България и Румъния,търговски преговори-в България и Румъния,фирмени презентации-в
България и Румъния,бизнес срещи-в България и Румъния,преводи на конференции, семинари и други
мероприятия,телефонни преговори, други.
Минималната заетост на устните преводи в Русе е минимум 2 часа, а извън Русе е за минимум - 6 часа.
Цената се определя на час след договаряне ,като се отчита времето от започването на ангажимента /примерно при
пътуване до Р.Румъния от пресичането на ГКПП Дунав Мост до момента на завръщането на територията на
Р.България/ , за един преводач.
Придружаване съпровождане на частни лица и делегации бизнес пътуване в България и Румъния при осъществяване на
контакти, при пазаруване, пътуване, настаняване на чужденци или други ситуации, налагащи познаване на обстановката
и езика.
За информация

Страница 95/143

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

25.10.2015

мобилен: GSM Мтел 0889 819 102
GSM Глобул 0899 819 102
http://www.rusevisit.com/
Skype: denislav_marinov
e-mail: d_marinow71@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/107545/predostavyame-uslugi-v-oblastta-na-ustnite-prevodi-ot-i-na-rumynski-ezik

Отнетите шофьорски книжки в Румъния
Отнетите шофьорски книжки в Румъния – проблем за все повече българи-ние знаем какво е решението на този проблем.
В 15-дневен срок след датата на отнемането, книжката може да бъде взета от Вас.
Проблеми със органите на Пътна Полиция в Румъния -Отнети шофьорски книжки,други административни и пътни
нарушения.
Отнетите шофьорски книжки в Румъния – проблем за все повече българи-ние знаем какво е решението на този проблем.
В 15-дневен срок след датата на отнемането, книжката може да бъде взета от Вас.
Цена: По договаряне
За информация
мобилен: GSM Мтел 0889 819 102
GSM Глобул 0899 819 102
http://www.rusevisit.com/
Skype: denislav_marinov
e-mail: d_marinow71@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/107544/otnetite-shofyorski-knijki-v-rumyniya

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/107543/zavarchici--severna-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!
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По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.
Слава7 предлага работни позиции за различни сектори в България и чужбина.
Актуална информация и вдъхновение от Слава 7 във Facebook
https://www.facebook.com/pages/Slava7/209871340822?fref=ts .
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/107542/shloseri--severna-germaniya

Всякакви строително-ремонтни услуги и преустройства
Груб строеж ,зидария , къртене ,направа и ремонт на покриви, топлоизолации , хидроизолации , облицовка с камък ,
замазка , гипсова мазилка и шпакловка , шлайфан и щампован бетон , сатен гипс , теракот , гранитогрес , фаянс , колор
кит , латекс , боя , тапети ,всякакви декорации и декоративни мазилки , обръщане на прозорци , усвояве на тераси ,
гипсокартон , окачени тавани ,скрито осветление ,всякакви вътрешни и външни преустройства , ВиК ,Ел. инсталации
,ОиВ и др .Оглед ,безплатни консултации ,оферта , договор ,коректност , кратки срокове . Тел . за контакт - 0878 78 23
88 - Антон Стоянов .
http://obiavidnes.com/obiava/107541/vsyakakvi-stroitelno-remontni-uslugi-i-preustroystva

Курсове и уроци по английски език в Пловдив
Курсове по английски език в Пловдив от Учебен център 6+ (тел.: 0884 49 16 16). Частни уроци по английски език в Пловдив
и областта. Всички нива (A1, A2, B1, B2, C1 и C2) и възрасти. Индивидуално и групово обучение.
http://obiavidnes.com/obiava/107540/kursove-i-uroci-po-angliyski-ezik-v-plovdiv

Курсове и уроци по английски език в Пловдив
Курсове по английски език в Пловдив от Учебен център 6+ (тел.: 0884 49 16 16). Частни уроци по английски език в Пловдив
и областта. Всички нива (A1, A2, B1, B2, C1 и C2) и възрасти. Индивидуално и групово обучение.
http://obiavidnes.com/obiava/107539/kursove-i-uroci-po-angliyski-ezik-v-plovdiv

Купуваме Бизнес
Elite Consulting Ltd- е консултантска компания, специализирана в мениджмънт консултирането и предлагането на
уникални услуги за бизнеса.Ние ще намерим решение на всеки ваш бизнес проблем!
Съдействие от Корпоративни адвокати с дългогодишна практика в решаването на правни и данъчно-правни казуси на
бизнеса-Продажба на фирма,Прехвърляне на ЕООД/ООД Продажба-Прехвърляне на дружествени дялове,Прехвърляне на
ЕТ,ЕАД АД.
Съдействие от Наши партньори Адвокати по търговско и корпоративно право за фирми натрупали задължения към
държавата, общините или към контрагенти, на изключително атрактивни цени.
Ако Вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили
заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата, общините или
доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
Осигуряване на нов собственик на Вашата фирма, ново седалище и адрес за кореспонденция извършване на пълна промяна
на обстоятелствата.
Професионални консултации относно:Сделки за придобиване на предприятия,продажба и изкупуване на дялове и
акции,Сливания и придобивания.
Работим в сътрудничество с Адвокати по търговско и корпоративно право от всички региони на България.
За да получите бързо и качествено обслужване, не се колебайте да се свържете с нас на следния телефон:0892918797 за
да уговорим удобен ден и час за среща.
http://obiavidnes.com/obiava/107538/kupuvame-biznes
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Купуваме Бизнес Фирми
Elite Consulting Ltd- е консултантска компания, специализирана в мениджмънт консултирането и предлагането на
уникални услуги за бизнеса.Ние ще намерим решение на всеки ваш бизнес проблем!
Съдействие от Корпоративни адвокати с дългогодишна практика в решаването на правни и данъчно-правни казуси на
бизнеса-Продажба на фирма,Прехвърляне на ЕООД/ООД Продажба-Прехвърляне на дружествени дялове,Прехвърляне на
ЕТ,ЕАД АД.
Съдействие от Наши партньори Адвокати по търговско и корпоративно право за фирми натрупали задължения към
държавата, общините или към контрагенти, на изключително атрактивни цени.
Ако Вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили
заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата, общините или
доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
Осигуряване на нов собственик на Вашата фирма, ново седалище и адрес за кореспонденция извършване на пълна промяна
на обстоятелствата.
Професионални консултации относно:Сделки за придобиване на предприятия,продажба и изкупуване на дялове и
акции,Сливания и придобивания.
Работим в сътрудничество с Адвокати по търговско и корпоративно право от всички региони на България.
За да получите бързо и качествено обслужване, не се колебайте да се свържете с нас на следния телефон:0892918797 за
да уговорим удобен ден и час за среща.
http://obiavidnes.com/obiava/107537/kupuvame-biznes-firmi

Elite Consulting Ltd-Купуваме Бизнес Фирми.
Elite Consulting Ltd- е консултантска компания, специализирана в мениджмънт консултирането и предлагането на
уникални услуги за бизнеса.Ние ще намерим решение на всеки ваш бизнес проблем!
Съдействие от Корпоративни адвокати с дългогодишна практика в решаването на правни и данъчно-правни казуси на
бизнеса-Продажба на фирма,Прехвърляне на ЕООД/ООД Продажба-Прехвърляне на дружествени дялове,Прехвърляне на
ЕТ,ЕАД АД.
Съдействие от Наши партньори Адвокати по търговско и корпоративно право за фирми натрупали задължения към
държавата, общините или към контрагенти, на изключително атрактивни цени.
Ако Вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили
заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата, общините или
доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
Осигуряване на нов собственик на Вашата фирма, ново седалище и адрес за кореспонденция извършване на пълна промяна
на обстоятелствата.
Професионални консултации относно:Сделки за придобиване на предприятия,продажба и изкупуване на дялове и
акции,Сливания и придобивания.
Работим в сътрудничество с Адвокати по търговско и корпоративно право от всички региони на България.
За да получите бързо и качествено обслужване, не се колебайте да се свържете с нас на следния телефон:0892918797 за
да уговорим удобен ден и час за среща.
http://obiavidnes.com/obiava/107536/elite-consulting-ltd-kupuvame--biznes-firmi

Elite Consulting Ltd-Купуваме Продаваме Бизнес Фирми.
Elite Consulting Ltd- е консултантска компания, специализирана в мениджмънт консултирането и предлагането на
уникални услуги за бизнеса.Ние ще намерим решение на всеки ваш бизнес проблем!
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Съдействие от Корпоративни адвокати с дългогодишна практика в решаването на правни и данъчно-правни казуси на
бизнеса-Продажба на фирма,Прехвърляне на ЕООД/ООД Продажба-Прехвърляне на дружествени дялове,Прехвърляне на
ЕТ,ЕАД АД.
Съдействие от Наши партньори Адвокати по търговско и корпоративно право за фирми натрупали задължения към
държавата, общините или към контрагенти, на изключително атрактивни цени.
Ако Вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили
заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата, общините или
доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
Осигуряване на нов собственик на Вашата фирма, ново седалище и адрес за кореспонденция извършване на пълна промяна
на обстоятелствата.
Професионални консултации относно:Сделки за придобиване на предприятия,продажба и изкупуване на дялове и
акции,Сливания и придобивания.
Работим в сътрудничество с Адвокати по търговско и корпоративно право от всички региони на България.
За да получите бързо и качествено обслужване, не се колебайте да се свържете с нас на следния телефон:0892918797 за
да уговорим удобен ден и час за среща.
http://obiavidnes.com/obiava/107535/elite-consulting-ltd-kupuvame-prodavame-biznes-firmi

Български език за чужденци
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 предлага индивидуално и групово обучение по български език за чужденци с работни езици :
- английски
-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
При индивидуалното обучение методиката е съобразена с индивидуалните потребности , особености и професия на
курсиста . То се провежда в удобно за курсиста време , както и има вариант за посещения на преподавател във вашия
офис .
Школа Абилити предлага няколко програми за изучаване на български език от чужденци .
общ курс по български
бизнес курс
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разговорен курс за усъвършенстване на езиковите умения .
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/107534/bylgarski-ezik-za-chujdenci

Бизнес английски- ПЪРВО ниво
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 обучение по бизнес английски - ПЪРВО ниво – индивидуално и в малки групи .
Часовете са съобразени със свободното време на курсистите . Занятията се провеждат
системата Market Leader – 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

по

http://obiavidnes.com/obiava/107533/biznes-angliyski--pyrvo-nivo

ИЗКУПУВАМЕ Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения + Освобождаваме от
Солидарната Отговорност ...
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД, ЕТ със
Задължения + ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и Ние сме Вашето Решение с Компетентно Съдействие
!
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
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 .
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 !
Гарантирано най-ниска цена , без скрити такси и хонорари !
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Гарантирано качество , без притеснение от отказ !
ПРОМЕНИТЕ по обстоятелствата ( нов собственик , нов адрес и седалище ) на фирмата Ви ще бъде отразена в срок от
4 работни дни .
Няма проблем Ваш адвокат да присъства при процедурата по прехвърляне на фирмата !
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката .
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/107532/izkupuvame-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarn

СЪДЕЙСТВИЕ за Фирми : ЕООД, ООД, ЕТ, АД, ЕАД със Задължения - Изкупуване ,
Прехвърляне + Освобождаване от Солидарната Отговорност .
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД, ЕТ със
Задължения + ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и Ние сме Вашето Решение с Компетентно Съдействие
!
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
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 .
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 !
Гарантирано най-ниска цена , без скрити такси и хонорари !
Гарантирано качество , без притеснение от отказ !
ПРОМЕНИТЕ по обстоятелствата ( нов собственик , нов адрес и седалище ) на фирмата Ви ще бъде отразена в срок от
4 работни дни .
Няма проблем Ваш адвокат да присъства при процедурата по прехвърляне на фирмата !
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката .
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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 .....
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/107531/sydeystvie-za-firmi--eood-ood-et-ad-ead-sys-zadyljeniya---izkupuvane--prehv

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 : ЕООД, ООД, АД, ЕАД, ЕТ със
Задължения + ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и Ние сме Вашето Решение с Компетентно Съдействие
!
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
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 .
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 !
Гарантирано най-ниска цена , без скрити такси и хонорари !
Гарантирано качество , без притеснение от отказ !
ПРОМЕНИТЕ по обстоятелствата ( нов собственик , нов адрес и седалище ) на фирмата Ви ще бъде отразена в срок от
4 работни дни .
Няма проблем Ваш адвокат да присъства при процедурата по прехвърляне на фирмата !
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката .
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 !
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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/107530/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 : ЕООД, ООД, АД, ЕАД, ЕТ със
Задължения + ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и Ние сме Вашето Решение с Компетентно Съдействие
!
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
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 .
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 !
Гарантирано най-ниска цена , без скрити такси и хонорари !
Гарантирано качество , без притеснение от отказ !
ПРОМЕНИТЕ по обстоятелствата ( нов собственик , нов адрес и седалище ) на фирмата Ви ще бъде отразена в срок от
4 работни дни .
Няма проблем Ваш адвокат да присъства при процедурата по прехвърляне на фирмата !
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката .
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/107529/pokupko---prodajba-na-firmi---et-ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdav
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Френски език - Индивидуално обучение
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 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/107528/frenski-ezik---individualno-obuchenie

Английски език - Индивидуално обучение 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 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 атглийски – 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:
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/107527/angliyski-ezik---individualno-obuchenieiv-malki-grupi

Как да пестим вода у дома - практичен стопер от ТехноМаг
Стопер с бутон и воден икономайзер EcoTap HP-265 – пести 84% вода – подходящ за всяка баня или тоалетна. Лесно ще
го монтирате за секунди без да търсите водопроводчик. Този модел е с регулатор на съотношението вода/въздух, с
който можете да настроите дебита според вашите изисквания с цел постигане на допълнителна икономия. Пускането и
спирането на водата става с едно докосване на бутона, което е изключително удобство и пестене на време, защото се
избягва постоянното въртене на смесителните кранове. Стопер EcoTap е с модерен и елегантен дизайн, изработен от
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висококачествен месинг с хромирано покритие, с универсална външна резба, съгласно БДС. Устройството е патентовано
в САЩ, Канада, Австралия, Швейцария. За повече подробности и поръчки заповядайте в е-магазина ТехноМаг или се
обадете на тел. 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/107526/kak-da-pestim-voda-u-doma----praktichen-stoper-ot-tehnomag

Магнити - подобрете работата на двигателя
Магнитни йонизиращи приставки за пестене на гориво - увеличават горивната ефективност за по-чисто изгаряне в
двигателя, намаляват вредните емисии (50-80%), като същевременно подобряват работата на двигателя и спестяват
от разхода на гориво (10-22%). Действието им се основава на йонизиране на горивото, преминаващо през горивната
тръба, благодарение на силното магнитно поле, образувано от двете срещуположни части на магнитната приставка.
Специално проектирани и нанотехнологично произведени неодимови магнити. Директно от производителя. С
американски патент и CE сертификати от Великобритания. Цени от 19.90 лв. нагоре (за мотори, леки и товарни
автомобили, автобуси). Сега на промоция! За подробности и поръчки посетете «ТехноМаг» или се обадете на
тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/107525/magniti---podobrete-rabotata-na-dvigatelya

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/107524/praktichen-stoper-za-voda

Уред за Сребърна вода от ТехноМаг
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/107523/ured-za-srebyrna-voda-ot-tehnomag

Изберете българското! - Срещу твърдата варовикова вода
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/107522/izberete-bylgarskoto---sreshtu-tvyrdata-varovikova-voda

Ултразвукова ваничка от ТехноМаг
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За ултразвуково почистване на метални инструменти, CD, DVD и BlueRay оптични дискове, почистване и стерилизация
на ножчета за бръснене, глави на електрически самобръсначки, стоматологични инструменти, четки за зъби, бижута
(верижки, пръстени, обици, гривни), очила, лупи, верижки за часовници, водоустойчиви часовници, химикалки, глави на
принтери, печати, часовникови механизми, стари монети, значки, клапи, дюзи, електронни платки и т.н. Вижте
подробности и поръчайте в е-магазина «ТехноМаг» или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/107521/ultrazvukova-vanichka-ot-tehnomag

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/107520/30-50-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/107519/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

Ултразвукова пералня - мини волкано - София
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/107518/ultrazvukova-peralnya----mini-volkano----sofiya

Бидета – различни модели от ТехноМаг
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/107517/bideta--razlichni-modeli-ot-tehnomag

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/107516/aktivator-za-jiva-i-myrtva-voda--ot-tehnomag

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/107515/energiyna-alkalna-nano-chasha-za-jiva-voda

Домашен дестилатор за вода - София
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/107514/domashen-destilator-za-voda---sofiya

Elite Consulting Ltd-Купуваме Бизнес Фирми.
Elite Consulting Ltd- е консултантска компания, специализирана в мениджмънт консултирането и предлагането на
уникални услуги за бизнеса.Ние ще намерим решение на всеки ваш бизнес проблем!
Съдействие от Корпоративни адвокати с дългогодишна практика в решаването на правни и данъчно-правни казуси на
бизнеса-Продажба на фирма,Прехвърляне на ЕООД/ООД Продажба-Прехвърляне на дружествени дялове,Прехвърляне на
ЕТ,ЕАД АД.
Съдействие от Наши партньори Адвокати по търговско и корпоративно право за фирми натрупали задължения към
държавата, общините или към контрагенти, на изключително атрактивни цени.
Ако Вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили
заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата, общините или
доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
Осигуряване на нов собственик на Вашата фирма, ново седалище и адрес за кореспонденция извършване на пълна промяна
на обстоятелствата.
Професионални консултации относно:Сделки за придобиване на предприятия,продажба и изкупуване на дялове и
акции,Сливания и придобивания.
Работим в сътрудничество с Адвокати по търговско и корпоративно право от всички региони на България.
За да получите бързо и качествено обслужване, не се колебайте да се свържете с нас на следния телефон:0892918797 за
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да уговорим удобен ден и час за среща.
http://obiavidnes.com/obiava/107513/elite-consulting-ltd-kupuvame-biznes-firmi

Elite Consulting Ltd-Купуваме Продаваме Бизнес Фирми...../
Elite Consulting Ltd- е консултантска компания, специализирана в мениджмънт консултирането и предлагането на
уникални услуги за бизнеса.Ние ще намерим решение на всеки ваш бизнес проблем!
Съдействие от Корпоративни адвокати с дългогодишна практика в решаването на правни и данъчно-правни казуси на
бизнеса-Продажба на фирма,Прехвърляне на ЕООД/ООД Продажба-Прехвърляне на дружествени дялове,Прехвърляне на
ЕТ,ЕАД АД.
Съдействие от Наши партньори Адвокати по търговско и корпоративно право за фирми натрупали задължения към
държавата, общините или към контрагенти, на изключително атрактивни цени.
Ако Вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили
заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата, общините или
доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
Осигуряване на нов собственик на Вашата фирма, ново седалище и адрес за кореспонденция извършване на пълна промяна
на обстоятелствата.
Професионални консултации относно:Сделки за придобиване на предприятия,продажба и изкупуване на дялове и
акции,Сливания и придобивания.
Работим в сътрудничество с Адвокати по търговско и корпоративно право от всички региони на България.
За да получите бързо и качествено обслужване, не се колебайте да се свържете с нас на следния телефон:0892918797 за
да уговорим удобен ден и час за среща.
http://obiavidnes.com/obiava/107512/elite-consulting-ltd-kupuvame-prodavame-biznes-firmi

Регистрация на Търговски Дружества / ООД ЕООД / в Румъния
Регистрация на Търговски Дружества / ООД ЕООД / в Румъния
Предлагаме всякакви правни консултации, свързани с придобиването на недвижим имот, регистрирането на търговска
марка или започването на бизнес в Р.Румъния.
Включително регистрация на фирма запазване на име предоставяне на адрес за седалище на фирмата адрес за
кореспонденция.
Абонаментно счетоводно обслужване от лицензирани счетоводители в Р.Румъния.

Контакти

Телефон и факс:
00359 82 823138
Мобилни телефони:
00359 889 819 102
00359 899 819 102
0040 744 221 138
0040 767 159 717
Ел. поща на кантората:
d_marinow71@abv.bg
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Уебсайт на кантората:
www.bulgaria-lawyer.com
Skype:
denislav_marinov
http://obiavidnes.com/obiava/107511/registraciya-na-tyrgovski-drujestva--ood-eood--v-rumyniya

Предоставяме услуги в областта на устните преводи от и на Румънски език
Предоставяме услуги в областта на устните преводи от и на Румънски език
Устни преводи от и на Румънски език консекутивен превод при:
Консекутивен превод представлява устен превод, при който преводачът изслушва изказването на един участник и после
го интерпретира. Този вид устен превод е подходящ при малки срещи, нотариални заверки, посещения на работни терени,
работни обеди, конференции-в България и Румъния,търговски преговори-в България и Румъния,фирмени презентации-в
България и Румъния,бизнес срещи-в България и Румъния,преводи на конференции, семинари и други
мероприятия,телефонни преговори, други.
Минималната заетост на устните преводи в Русе е минимум 2 часа, а извън Русе е за минимум - 6 часа.
Цената се определя на час след договаряне ,като се отчита времето от започването на ангажимента /примерно при
пътуване до Р.Румъния от пресичането на ГКПП Дунав Мост до момента на завръщането на територията на
Р.България/ , за един преводач.
Придружаване съпровождане на частни лица и делегации бизнес пътуване в България и Румъния при осъществяване на
контакти, при пазаруване, пътуване, настаняване на чужденци или други ситуации, налагащи познаване на обстановката
и езика.
За информация
мобилен: GSM Мтел 0889 819 102
GSM Глобул 0899 819 102
http://www.rusevisit.com/
Skype: denislav_marinov
e-mail: d_marinow71@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/107510/predostavyame-uslugi-v-oblastta-na-ustnite-prevodi-ot-i-na-rumynski-ezik

Преводач и екскузовод от/на Румънски език
Преводач и екскузовод от/на Румънски език на територията на Румъния. Придружаване при бизнес и търговски срещи,
преговори, семинари и изложения. При предварителна заявка се прави хотелска резервация, посрещане, настаняване,
изпращане, шофьор и моторно превозно срество.Проучване и издирване и анализ на бизнес партньори. Индивидуални
туристически разходки с екскурзовод на български език
Телефони за контакат:
Контакти
Телефон и факс:
00359 82 823138
Мобилни телефони:
00359 889 819 102
00359 899 819 102
0040 744 221 138
0040 767 159 717
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Ел. поща на кантората:
d_marinow71@abv.bg
Уебсайт на кантората:
www.bulgaria-lawyer.com
Skype:
denislav_marinov
http://obiavidnes.com/obiava/107509/prevodach-i-ekskuzovod-otna-rumynski-ezik

Отнетите шофьорски книжки в Румъния
Отнетите шофьорски книжки в Румъния – проблем за все повече българи-ние знаем какво е решението на този проблем.
В 15-дневен срок след датата на отнемането, книжката може да бъде взета от Вас.
Проблеми със органите на Пътна Полиция в Румъния -Отнети шофьорски книжки,други административни и пътни
нарушения.
Отнетите шофьорски книжки в Румъния – проблем за все повече българи-ние знаем какво е решението на този проблем.
В 15-дневен срок след датата на отнемането, книжката може да бъде взета от Вас.
Цена: По договаряне
За информация
мобилен: GSM Мтел 0889 819 102
GSM Глобул 0899 819 102
http://www.rusevisit.com/
Skype: denislav_marinov
e-mail: d_marinow71@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/107508/otnetite-shofyorski-knijki-v-rumyniya

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
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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/107507/masajna-kushetka--dvusekcionna

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/107506/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
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;
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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/107505/topleshta-kartina-s-infracherveno-nagryavane

Фриматор -ултразвуков пилинг
Фриматор -ултразвуков пилинг
Този апарат е специално разработен за почистване на петна и заглаждане на бръчки чрез високо-честотни вибрации,
които правят кожата по-мека и отстраняват повърхностния слой, себум и замърсявания.
Фриматорът отстранява акне и белези от шарка, намалява меланина и тъмните петна, и като резултат прави кожата
на лицето блестяща и свежа.
Проникващият ефект на ултразвука масажира и почиства кожата в дълбочина. Фимраторът почиства порите,
премахва ефективно петна,
бръчки, пъпки и роговия слой, така че кожата ви изглежда бяла, чиста и еластична.
Фриматорът е най-популярния козметичен инструмент.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/107504/frimator--ultrazvukov-piling

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/107503/elektricheska-podochistachka-twister-sweeper

Пречиствател на въздух с , йонизатор, озонатор и НЕРА филтър
Пречиствател на въздух с , йонизатор, озонатор и
НЕРА филтър, с дистанционно управление
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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/107502/prechistvatel-na-vyzduh-s--yonizator-ozonator-i-nera-filtyr

ЦЕЛУТРОН ЗА ОТСЛАБВАНЕ, , Редукция на мастна тъкан, Повдигане на бюста,
Физиотерапия и Лифтинг
Целутрон
ЦЕЛУТРОН ЗА ОТСЛАБВАНЕ, , Редукция на мастна тъкан, Повдигане на бюста, Физиотерапия и Лифтинг
ЦЕЛУТРОН ЗА УСКОРЯВАНЕ НА МЕТАБОЛИЗМА И РЕДУЦИРАНЕ НА ТЕЛЕСНИТЕ МАЗНИНИ !
Основни функции и режими на работа :
F1 Мускулен масаж, релакс и Физиотерапия:
F2 Тонизиране
F3 Стимулация на кръвната и лимфната циркулация – при уморени крака, варикозни вени, целулит и след липосукция
F4 Редуциране на теглото и стягане на тъканите
Изборът на времетраене на процедурата може да бъде направен ръчно – 20 до 30 минути за максимална ефективност.
Апаратът за ускоряване на метаболизма и редукция на телесните мазнини е устройство създадено с методите на
съвременната медицина, с активно използване на последните научни изследвания в областта на медицината,
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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 -2015
Гаранция - 12 месеца. Сертификация: CE, RoHS, CQCЦена:650 лв.
Интернет магазини
http://obiavidnes.com/obiava/107501/celutron-za-otslabvane--redukciya-na-mastna-tykan-povdigane-na-byusta-fizioter

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.
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4. Редуцира отоци, намалява болката и създава комфорт;
5. Придава по-добра форма на краката, корема и ръцете, като същевременно се подобрява и тонусът на кожата.
Лимфопресата може да се ползва и просто за приятен релаксиращ масаж.
http://obiavidnes.com/obiava/107500/limfopresa---aparat-za-presoterapiya

ИЗКУПУВАМЕ Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения + Освобождаваме от
Солидарната Отговорност ...
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД, ЕТ със
Задължения + ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и Ние сме Вашето Решение с Компетентно Съдействие
!
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
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 .
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 !
Гарантирано най-ниска цена , без скрити такси и хонорари !
Гарантирано качество , без притеснение от отказ !
ПРОМЕНИТЕ по обстоятелствата ( нов собственик , нов адрес и седалище ) на фирмата Ви ще бъде отразена в срок от
4 работни дни .
Няма проблем Ваш адвокат да присъства при процедурата по прехвърляне на фирмата !
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката .
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/107499/izkupuvame-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarn

СЪДЕЙСТВИЕ за Фирми : ЕООД, ООД, ЕТ, АД, ЕАД със Задължения - Изкупуване ,
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Прехвърляне + Освобождаване от Солидарната Отговорност .
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД, ЕТ със
Задължения + ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и Ние сме Вашето Решение с Компетентно Съдействие
!
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
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 .
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 !
Гарантирано най-ниска цена , без скрити такси и хонорари !
Гарантирано качество , без притеснение от отказ !
ПРОМЕНИТЕ по обстоятелствата ( нов собственик , нов адрес и седалище ) на фирмата Ви ще бъде отразена в срок от
4 работни дни .
Няма проблем Ваш адвокат да присъства при процедурата по прехвърляне на фирмата !
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката .
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/107498/sydeystvie-za-firmi--eood-ood-et-ad-ead-sys-zadyljeniya---izkupuvane--prehv

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 : ЕООД, ООД, АД, ЕАД, ЕТ със
Задължения + ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и Ние сме Вашето Решение с Компетентно Съдействие
!
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
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Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
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 .
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 !
Гарантирано най-ниска цена , без скрити такси и хонорари !
Гарантирано качество , без притеснение от отказ !
ПРОМЕНИТЕ по обстоятелствата ( нов собственик , нов адрес и седалище ) на фирмата Ви ще бъде отразена в срок от
4 работни дни .
Няма проблем Ваш адвокат да присъства при процедурата по прехвърляне на фирмата !
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката .
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/107497/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 : ЕООД, ООД, АД, ЕАД, ЕТ със
Задължения + ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и Ние сме Вашето Решение с Компетентно Съдействие
!
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
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 .
Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма :
ОСИГУРЯВАМЕ нов Собственик и Управител , ново Седалище , Адресна регистрация и всичко необходимо , което
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изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ !
Гарантирано най-ниска цена , без скрити такси и хонорари !
Гарантирано качество , без притеснение от отказ !
ПРОМЕНИТЕ по обстоятелствата ( нов собственик , нов адрес и седалище ) на фирмата Ви ще бъде отразена в срок от
4 работни дни .
Няма проблем Ваш адвокат да присъства при процедурата по прехвърляне на фирмата !
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката .
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/107496/pokupko---prodajba-na-firmi---et-ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdav

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/107495/elegantni-damski-chasovnici

Онлайн магазин за лагери, каталог с лагери, лагери цени.
http://obiavidnes.com/obiava/107494/onlayn-magazin-za-lageri-katalog-s-lageri-lageri-ceni

Сватбена и парти агенция ЛУКСИКА
Организира всякакви специални събития, уникална декорация и украса с балони, цветя и платове
http://obiavidnes.com/obiava/107493/svatbena-i-parti-agenciya-luksika

Карнавален магазин МАСКАТА
Богато разнообразие на карнавални костюми и аксесоари, парти артикули, балони и куку щуротии.
http://obiavidnes.com/obiava/107492/karnavalen-magazin-maskata

Риболовен магазин НАСЛУКА
Богато разнообарзие на риболовни стоки, ловно и къмпинг обурудване. Големи отстъпки и безплатна доставка.
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http://obiavidnes.com/obiava/107491/riboloven-magazin-nasluka

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/107490/30-50-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/107489/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

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
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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/107488/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
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 ,
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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/107487/bylgarski-ezik-za-chujdenci--korporativno-obuchenie

Курсове и уроци по химия в Пловдив
Курсове по химия в Пловдив от Учебен център 6+ (тел.: 0884 49 16 16). Частни уроци по химия в Пловдив и областта.
Индивидуални и в група. Подготовка за матурата по химия. Кандидатстудентски курсове по химия.
http://obiavidnes.com/obiava/107486/kursove-i-uroci-po-himiya-v-plovdiv

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/107485/frenski-ezik-pyrvo-nivo--za-nachinaeshti

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
.
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- 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/107484/angliyski-ezik----korporativno-obuchenie

Курсове и уроци по химия в Пловдив
Курсове по химия в Пловдив от Учебен център 6+ (тел.: 0884 49 16 16). Частни уроци по химия в Пловдив и областта.
Индивидуални и в група. Подготовка за матурата по химия. Кандидатстудентски курсове по химия.
http://obiavidnes.com/obiava/107483/kursove-i-uroci-po-himiya-v-plovdiv

Дрегери от ТехноМаг
Прецизен южнокорейски уред с 4-разреден LCD-дисплей за измерване на алкохолното съдържание в диапазон от 0 до 4
промила, независимо от цигарен дим, лекарства, дъвка и други подобни субстанции в дъха на човека. Подходящ за редовни
проверки в транпортни, куриерски, охранителни и други подобни дейности, свързани с професионално шофиране и
неупотреба на алкохол. Притежаващ TUV/CE сертификат. Със сменяем високопрецизен полупроводников сензор
(същият, като в полицейските дрегери). В комплекта: алкални батерии АА 1.5V, захранващ адаптор за включване в
автомобила, 55 броя мундщуци, елегантна чантичка за съхранение и дръжка за безопасно пренасяне на комплекта,
инструкция за експлоатация на български език. Цена 192 лв.(с ДДС). Запитвания и поръчки в е-магазина ТехноМаг или на
тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994
http://obiavidnes.com/obiava/107482/dregeri-ot-tehnomag

Звукова четка за зъби с 3 режима на работа и УВ стерилизатор
Звукова четка за зъби с 3 режима на работа и УВ стерилизатор - за идеално почистване и/или избелване на зъбите и
здравословен масаж на венците. Работи с презареждаема литиева батерия. С ултравиолетова камера за стерилизация с
цел предпазване от вируси и зарази. Звукочестотна вибрация до 33000 удара в минута. 4 резервни глави (за 4-членно
семейство или резерва). Плаката се почиства идеално, зъбите се избелват максимално, а венците се заздравяват за
броени дни. Пести се време и паста за зъби, а ползването е удоволствие. Освен зъбите, отлично почиства и брекети,
фасети, импланти и зъбни протези. Проверено! Цена 89,00 лв. с ДДС. За подробности и поръчки заповядайте онлайн или
на място в магазин ТехноМаг, или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/107481/zvukova-chetka-za-zybi-s-3-rejima-na-rabota-i-uv-sterilizator

Семеен стерилизатор на четки за зъби и самобръсначка
Семеен стерилизатор на четки за зъби и самобръсначка – за предпазване на цялото семейство от разпространение и
обмяна на вируси и зарази. Комбинацията от ултравиолетова светлина и озон действа високоефективно за унищожаване
на повече от 99,99% на всички патогенни микроорганизми, като вируси, бактерии и паразити, в рамките на секунди, без
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използване на химикали, водещи до опасни странични ефекти. Зъболекарите препоръчват УВ-стерилизаторите за
ежедневно съхранение и стерилизиране на четките за зъби. За подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net или
се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/107480/semeen-sterilizator-na-chetki-za-zybi-i-samobrysnachka

Неодимови магнити за пестене на гориво
Магнитни йонизиращи приставки за пестене на гориво - увеличават горивната ефективност за по-чисто изгаряне в
двигателя, намаляват вредните емисии (50-80%), като същевременно подобряват работата на двигателя и спестяват
от разхода на гориво (10-22%). Действието им се основава на йонизиране на горивото, преминаващо през горивната
тръба, благодарение на силното магнитно поле, образувано от двете срещуположни части на магнитната приставка.
Специално проектирани и нанотехнологично произведени неодимови магнити. Директно от производителя. С
американски патент и CE сертификати от Великобритания. Цени от 19.90 лв. нагоре (за мотори, леки и товарни
автомобили, автобуси). Сега на промоция! За подробности и поръчки посетете «ТехноМаг» или се обадете на
тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/107479/neodimovi-magniti-za-pestene-na-gorivo

ЕЛЕКТРОНЕН УРЕД ЗА БОРБА С ГРИЗАЧИ
Ултразвуков уред срещу мишки и плъхове – български уред за предпазване от наличие на вредни гризачи - мишки, плъхове,
прилепи и др. в помещения без вътрешни прегради. Едновременно с това, уредът предпазва и от вредни инсекти - мравки,
дървеници, паяци. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www. TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/107478/elektronen-ured-za-borba-s-grizachi

Стопер за икономия на вода
Стопер с бутон и воден икономайзер EcoTap HP-265 – пести 84% вода – подходящ за всяка баня или тоалетна. Лесно ще
го монтирате за секунди без да търсите водопроводчик. Този модел е с регулатор на съотношението вода/въздух, с
който можете да настроите дебита според вашите изисквания с цел постигане на допълнителна икономия. Пускането и
спирането на водата става с едно докосване на бутона, което е изключително удобство и пестене на време, защото се
избягва постоянното въртене на смесителните кранове. Стопер EcoTap е с модерен и елегантен дизайн, изработен от
висококачествен месинг с хромирано покритие, с универсална външна резба, съгласно БДС. Устройството е патентовано
в САЩ, Канада, Австралия, Швейцария. За повече подробности и поръчки заповядайте в е-магазина ТехноМаг или се
обадете на тел. 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/107477/stoper-za-ikonomiya-na-voda

Иновации за пестене на вода – ТехноМаг
Стопер с бутон и воден икономайзер EcoTap HP-2065 – пести 48% вода – подходящ за всяка кухня или ресторант. Лесно
ще го монтирате за секунди без да търсите водопроводчик. Ще намалите сметката за вода наполовина. Пускането и
спирането на водата става с едно докосване на бутона, което е изключително удобство и пестене на време, защото се
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/107476/inovacii-za-pestene-na-voda--tehnomag

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
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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/107475/ured-za-srebyrna-voda-volcano-dr-silver-101

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/107474/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/107473/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/107472/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
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
http://obiavidnes.com/obiava/107471/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.
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http://obiavidnes.com/obiava/107470/pristavka-bide-za-topla-i-studena-voda-s-2-dyuzi

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/107469/destilatori-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.
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
http://obiavidnes.com/obiava/107468/ozonov-sterilizator-na-techashta-voda

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/107467/30-50-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/107466/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

Съботен курс по португалски език за начинаещи
Учебен център Орбис организира съботен курс по португалски език, първо 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.
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/107465/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/107464/dneven-kurs-po-portugalski-za-nachinaeshti

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/107463/kurs-po-portugalski-ezik----pyrvo-nivo

Български език за чужденци
Учебен център Орбис предлага индивидуално и фирмено обучение по български език за чужденци. Обучението може да се
провежда чрез контактен език:
- английски
- немски
- испански
- италиански
- френски
- португалски
- руски
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- фински
В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене; въвежда се базова лексика
от около 1800 – 2000 думи и се акцентира върху умението за изразяване. Цена: 15 лева на учебен час
Преподавателите са филолози с опит.
За повече информация:
Учебен център Орбис
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/107462/bylgarski-ezik-za-chujdenci

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/107461/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/107460/individualno-obuchenie-po-rumynski-ezik

Индивидуално обучение по унгарски език
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
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/107459/individualno-obuchenie-po-ungarski-ezik

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.

Страница 127/143

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

25.10.2015

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/107458/individualno-obuchenie-po-finski-ezik

Индивидуално обучение по ТУРСКИ език
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/107457/individualno-obuchenie-po-turski-ezik

ГРЪЦКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
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/107456/grycki--ezik--individualno-obuchenie

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/107455/individualno-obuchenie-po-shvedski-ezik

Индивидуално обучение по ФРЕНСКИ език
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
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Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/107454/individualno-obuchenie-po-frenski-ezik

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/107453/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/107452/individualno-obuchenie-po-nemski-ezik

Индивидуално обучение по ИСПАНСКИ език
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/107451/individualno-obuchenie-po-ispanski-ezik

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
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
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http://obiavidnes.com/obiava/107450/individualno-obuchenie-po-italianski-ezik

ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК индивидуално обучение
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/107449/portugalski--ezik--individualno-obuchenie

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/107448/individualno-obuchenie

seks uslugi
aktiven i pasiven sum
http://obiavidnes.com/obiava/107447/seks-uslugi

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/107446/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.
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http://obiavidnes.com/obiava/107445/universalen-ultrazvukov-aktivator-ekspert-m

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/107444/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/107443/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
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
http://obiavidnes.com/obiava/107442/ultrazvukova-peralnya-s-nano-srebyrna-tehnologiya-ot-tehnomag

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/107441/elektronno-bide---robot

Активатор за жива и мъртва вода с ТИТАНИЕВ електрод
Активатор за жива и мъртва вода с ТИТАНИЕВ електрод - за домашно приготвяне на алкална (жива) вода и кисела
(мъртва) вода, които можете да използвате в профилактиката на редица болести. Иновативното в този модел е
наличието на титаниев електрод, който гарантира да няма никакво отделяне на метали във водата. За повече
подробности и поръчки заповядайте в е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел. 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/107440/aktivator-za-jiva-i-myrtva-voda-s-titaniev-elektrod

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

Страница 131/143

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

25.10.2015

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/107439/energiyna-alkalna-nano-chasha-za-jiva-voda

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/107438/destilatori-za-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/107437/plazmen-vyzduhochistitel-kombiniran-s-ozonator-za-voda

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/107436/ozonator-za-vyzduh-i-voda--zdrave-u-doma

Фолио за прозорци
Фирма Бранд Вижън ЕООД предлага доставка и професионален монтаж на фолио за прозорци.Слънцезащитно
отражателно фолио,декоративно фолио,фолио за икономия на енергия и др.
www.brandvisionbg.com
http://obiavidnes.com/obiava/107435/folio-za-prozorci

Рекламни букви от пвц фолио,надписи,стикери,облепяне на витрини
Рекламна агенция Бранд Вижън изработва и монтира рекламни букви от самозалепващо пвц фолио.Приложение,като
рекламни надписи,графика,надписи за витрини,рекламно оформление на офиси,магазини, търговски обекти за брандиране
на автомобили и др..Могат да бъдат изработени от цветно самозалепващо фолио или напечатани на пвц фолио или
перфо фолио.Предлагаме безплатен проект за рекламни надписи.
www.brandvisionbg.com
http://obiavidnes.com/obiava/107434/reklamni-bukvi-ot-pvc-folionadpisistikerioblepyane-na-vitrini
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30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/107433/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

Външна реклама от рекламна агенция Бранд Вижън
Рекламна агенция Бранд Вижън предлага интериорна и външна реклама.
-рекламни табели;
-рекламни надписи'
-обемни букви;
-надписи от фолио;
-стикери за стъкло;
-фолио за прозорци;
-рекламно оформление на офиси,магазини и търговски обекти;
-брандиране на автомобили,камиони,микробуси,мотори,превозни средства на
градския транспорт;
-Широкоформатен печат на фолио,винил,перфо фолио,хартия,винилна мрежа и много други.
www.brandvisionbg.com
http://obiavidnes.com/obiava/107432/vynshna-reklama-ot-reklamna-agenciya-brand-vijyn

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/107431/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

Заеми до 10 000 евро
Заеми до 10 000 евро при максимален срок на погасяване 5 години и годишна лихва 16 %.
ttp://doxy100.wix.com/kaplan
0896917933 00905366961189

http://gulten.tk

http://obiavidnes.com/obiava/107430/zaemi-do-10-000-evro

Инкубатори за яйца от японски пъдпъдъци до щрауси.
Инкубатори - напълно автоматични, терморегулатор с PIC контролер(0,1 градуса С). Реле за време с PIC контролер (от
1 с. до 999 мин. - циклично)за въртене на яйцата. Подробности, филмчета, както и друга полезна информация ще
намерите в обновения ни сайт. GSM:0892374714, 0988838774,
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Терморегулатор с PIC контролер и дистанционно управление http://youtube.com/watch?v=UL2QbDodaUY&feature=youtu.be
http://obiavidnes.com/obiava/107429/inkubatori-za-yayca-ot-yaponski-pydpydyci-do-shtrausi

Евтини интериорни врати 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/107428/evtini-interiorni-vrati-plovdiv

Блиндирани, интериорни, стъклени и алуминиеви врати на изгодни цени
"От вратите, които отваряме и затваряме всеки ден, зависи животът, който живеем. "
Нека заедно изберем вратите за Вашият дом, офис или хотел и да направим живота Ви по-хубав! Заповядайте на адрес
гр. Бургас, ул. Индустриална 21а, защото НИЕ РАБОТИМ ЗА ВАС!
http://obiavidnes.com/obiava/107427/blindirani-interiorni-stykleni-i-aluminievi-vrati-na-izgodni-ceni

Индивидуално Български език за чужденци
Индивидуален пакет нива А1, А2
В диапазона от понеделник до петък между 11:00 – 16:00 часа, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 310 лв.
Извън диапазона / сутрешен/вечерен седмичен и/или съботно – неделен график /, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 370
Индивидуални пакети нива А1, А2 за двама:
В диапазона от понеделник до петък между 11:00 – 16:00 часа, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 240 лв
Извън диапазона / сутрешен/вечерен седмичен и/или съботно – неделен график /, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 290 лв.
гр. Варна, ул. Цар Симеон 1 6А, 0884123908, http://www.astoria-academy.com/
http://obiavidnes.com/obiava/107426/individualno-bylgarski-ezik-za-chujdenci

Индивидуално Български език за чужденци
Индивидуален пакет нива В1, В2
В диапазона от понеделник до петък между 11:00 – 16:00 часа, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 330 лв.
Извън диапазона / сутрешен/вечерен седмичен и/или съботно – неделен график /, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 390
Индивидуални пакети нива B1, B2 за двама:
В диапазона от понеделник до петък между 11:00 – 16:00 часа, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 250 лв
Извън диапазона / сутрешен/вечерен седмичен и/или съботно – неделен график /, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 300 лв.
гр. Варна, ул. Цар Симеон 1 6А, 0884123908, http://www.astoria-academy.com/
http://obiavidnes.com/obiava/107425/individualno-bylgarski-ezik-za-chujdenci

Английски / Немски език, групово обучение нива А1, А2, В1, В2 / 60 учебни часа
Запишете се сега за курс (60 учебни часа) групово обучение по английски / немски език - нива А1, А2 на удивителната цена
от 130 лева и нива В1, В2 само за 180 лева!!!Завършете сезона с тази прекрасна стъпка напред!
Курсът включва:
• входящ тест;
• двама преподаватели (теория и практика);
• текстове за слушане с разбиране;
• текстове за четене с разбиране;
• допълнителни учебни материали за часовете;
• примерни тестове;
• удостоверение при успешно взет финален изпит и за брой часове.
гр. Варна, ул. Цар Симеон 1 6А, 0884123908
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http://obiavidnes.com/obiava/107424/angliyski--nemski-ezik-grupovo-obuchenie-niva-a1-a2-v1-v2--60-uchebni-chasa

Изработка на Автобиография, Мотивационно писмо
До 3 / три / работни дни :
български език - 15 лв.
английски език - 20 лв.
руски език - 20 лв.
немски език - 23 лв.
френски език - 25 лв.
До 1 / един / работен ден :
български език - 20 лв.
английски език - 25 лв.
руски език - 25 лв.
немски език - 28 лв.
френски език - 30 лв.
До 4 / четири / работни часа :
български език - 30 лв.
английски език - 35 лв.
руски език - 35 лв.
немски език - 38 лв.
френски език - 40 лв.
гр. Варна, ул. Цар Симеон 1 6А, 0884123908 / http://astoria-academy.com/
http://obiavidnes.com/obiava/107423/izrabotka-na-avtobiografiya-motivacionno-pismo

Превод на Документи, Цяла БългариЯ
Превод на документи (Цени за страница):
До 3 /три/ работни дни:
- български език - 5 лв
- френски език - 12 лв..
- английски език - 7 лв.
- руски език - 8 лв.
- немски език - 10 лв.
До 1 / един / работен ден:
- български език - 10 лв.
- английски език - 12 лв.
- руски език - 13 лв.
- немски език - 15 лв. френски език - 17 лв.
До 4 / четири / работни часа:
- български език - 20 лв.
- английски език - 22 лв.
- руски език - 23 лв.
- немски език - 25 лв.
- френски език - 27 лв.
гр. Варна, ул. Цар Симеон 1 6А, 0884123908 http://astoria-academy.com/
http://obiavidnes.com/obiava/107422/prevod-na-dokumenti-cyala-bylgariya

Индивидуално Арабски, В1,В2 нива
Индивидуален пакет нива В1, В2
В диапазона от понеделник до петък между 11:00 – 16:00 часа, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 330 лв.
Извън диапазона / сутрешен/вечерен седмичен и/или съботно – неделен график /, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 390
Индивидуални пакети нива А1, А2 за двама:
В диапазона от понеделник до петък между 11:00 – 16:00 часа, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 250 лв
Извън диапазона / сутрешен/вечерен седмичен и/или съботно – неделен график /, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 300 лв.
гр. Варна, ул. Цар Симеон 1 6А, 0884123908
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http://obiavidnes.com/obiava/107421/individualno-arabski-v1v2-niva

Индивидуално Арабски A1,A2 нива
Индивидуален пакет нива А1, А2
В диапазона от понеделник до петък между 11:00 – 16:00 часа, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 310 лв.
Извън диапазона / сутрешен/вечерен седмичен и/или съботно – неделен график /, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 370
Индивидуални пакети нива А1, А2 за двама:
В диапазона от понеделник до петък между 11:00 – 16:00 часа, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 240 лв
Извън диапазона / сутрешен/вечерен седмичен и/или съботно – неделен график /, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 290 лв.
гр. Варна, ул. Цар Симеон 1 6А, 0884123908
http://obiavidnes.com/obiava/107420/individualno-arabski-a1a2-niva

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
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/107419/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
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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/107418/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/
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
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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/107417/angliyski-nemski--frenski--ruski--grupovo-i-individualno

Работа от уюта на собствения ви дом
Ако искате да узнаете как да заработвате легално в Интернет, без да се отделяте от работа или учене, от грижите за
семейството и децата, без да оставяте важните Ви неща, ако ви интересува дистанционна работа, тогава добре дошли
в проекта на 6x21 - „Моята онлайн кариера” – проект, в който ще научите как да построите доходен бизнес в
Интернет!
За да се запишете на безплатен уебинар и да научите повече за проекта, заповядайте на адрес http://bit.ly/1Pmtl2J
http://obiavidnes.com/obiava/107416/rabota-ot-uyuta-na-sobstveniya-vi-dom

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/107415/2-br-ochila-za-noshtno-i-dnevno-shofirane-hd-vision

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

- бърз, лесен и безопасен педикюр у дома
- удобна ергономична дръжка за стабилен захват
- без остри ръбове, без режещи компоненти, без риск от нараняване
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- работи със стандартни батерии - 3 бр 1.5V AAА
- ролката може да се сваля и почиства с вода
- в комплекта - 2 бр ролки с различен размер абразивни кристали - за по-груба и нормална кожа на петите
- възможност за настройка на скоростта на въртене
Въртящата се на 360 градуса с 30 оборота в секунда глава накрайник притежава микро-абразивни частици, които
елиминират загрубялата кожа за дълъг период от време;
Нежен и ефективен метод за полиране на сухата и груба кожа на петите
Комплекта включва:
1бр. Пила за пети SkySuper
2бр. Въртящи се глави
1бр. Четка за почистване
http://obiavidnes.com/obiava/107414/elektricheska-pila-za-peti-skysuper

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/107413/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
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,
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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/107412/topleshta-kartina-s-infracherveno-nagryavane

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 :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/107411/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.
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Чрез сензорен проводник в рамките на минута от дланта Ви ще бъдат получени повече от 240 показатели за Вашето
здраве
Квантовият метод на диагностика е комплексен, неинвазивен, практичен, лесен, бърз и ефикасен.
Цена 450 лв
0877540309
0895611643
БГ-Магазин
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/107410/kvantov-analizator---bioskener-3to-pokolenie-na-bylgarski-ezik

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.
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http://obiavidnes.com/obiava/107409/masajna-kushetka--dvusekcionna

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.
http://obiavidnes.com/obiava/107408/darsonval-za-tonizirana-i-elastichna-koja

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/107407/30-50-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/107406/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

Уроци по испански език
Давам частни уроци по испански език на територията на град София. Индивидуално обучение съобразено с вашите
нужди, време и място на провеждане на уроците.Всички нива на езика. За начинаещи и напреднали. При служебни
пътувания за ученици, студенти и възрастни. За ученици извън границата предлагам on line обучение. Подготовка за
взимане на изпити и за всички любители на испанския език и култура. Цена 8 лв. за учебен час. За контакт с мен: тел.
0878 40 21 71, 0882 252 285
http://obiavidnes.com/obiava/107405/uroci-po-ispanski-ezik

0882551735 фини шпакловки.4лв. гипсова шпакловка.4лв. латекс.2лв. топлоизолация.10лв..
обръщане покрай дог
0882551735-без почивен ден,започване веднага.работисе в кратки срокове.
Фини шпакловки.-3лв.-4лв.
Гипсова шпакловка.3лв.-4лв.
Латекс.2лв.
Топлоизолация.до 10лв.
Обръщане покрай pvc дограма и врати с поставияне на лайсни илй измазване-6лв.
Мазилки.
Замазки.Зидария,Минерални мазилки и др.
ЦЕНИТЕ МОЖЕ ДА СЕ ДОГОВАРЯТ,КАЧЕСТВОТО СЕ ЛИЧИ НА МОМЕНТА,
МАЙСТОР С ДЪЛГОДИШНА ПРАКТИКА ,РАБОТИ СЕ БъРЗО И ЧИСТО.
КРАТКИ СРОКОВЕ ЗА ДОВЪРШЕН РЕМОНТ.
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА. http://obiavidnes.com/obiava/107404/0882551735-fini-shpaklovki4lv-gipsova-shpaklovka4lv-lateks2lv-toploizolaciya
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