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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/110493/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/110492/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/110491/chehiya---skladovi-rabotnici-i-elektrokaristi-bez-posrednici
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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/110490/chehiya---rabota-v-z-d-shkoda

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/110489/jeni-za-rabota-v-chehiya-bez-taksi-i-komisionni

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/110488/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;
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- 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/110487/chehiya---rabotnici-v-ceh-za-sandvichi-i-torti

Учебен център "Планета" предлага курсове, уроци, обучение
Запишете се на курс в Учебен център "Планета" и усъвършенствайте Вашите знания по английски, немски, италиански,
испански, френски и други. А ако се нуждаете от основни компютърни знания - нашият курс по компютърна грамотност
е точно за Вас!
http://obiavidnes.com/obiava/110486/ucheben-centyr-planeta-predlaga-kursove-uroci-obuchenie

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/110485/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

Мини вибрационна пералня Волкано
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/110484/mini-vibracionna-peralnya-volkano

Ултразвуково устройство за пране – система Silver
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/110483/ultrazvukovo-ustroystvo-za-prane--sistema-silver
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Електронни бидета
Може да се монтира на всяка тоалетна чиния (или моноблок) със стандартна форма и размери. Изпълнява 15 функции
(подгрява седалката и водата, подмива и ви подсушава с топъл въздух, обезмирисява тоалетната и т.н.). С две отделни
самоизмиващи подвижни прибиращи се дюзи. С антибактериален воден филтър. Осигурява висока лична хигиена, здраве и
комфорт за цялото семейство. Пести време и тоалетна хартия, предпазва от редица заболявания. Незаменим помощник
при гледане на възрастни или хора с увреждания. Южнокорейско качество. За подробности и поръчки заповядайте
онлайн или на място в магазин ТехноМаг, или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
http://obiavidnes.com/obiava/110482/elektronni-bideta

Кана за алкална 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/110481/kana-za-alkalna-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/110480/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/110479/destilator-za-voda-ot-tehnomag

Генератор на озон за въздух и вода за здраве у дома
Генератор на озон за въздух и вода за здраве у дома - Нов опростен модел с механичен таймер до 60 минути. 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.
02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/110478/generator-na-ozon-za-vyzduh-i-voda-za-zdrave-u-doma

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
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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/110477/yonizatori-i-ozonatori--razlichni-modeli

Озонатори за въздух и вода – здраве у дома
Озонатор за въздух и вода – здраве у дома – Пречиства вода за пиене и миене, дезинфекцира и лекува (зъби, венци,
стомашно-чревни болести, кожни заболявания и всякакви рани; за дълбоко почистване, омекотяване и предпазване от
стареене на кожата). Почиства и обезпаразитява месо, риба, плодове и зеленчуци. Предпазва от всякакви зарази, ако сте
обработили хранителните продукти с озонирана вода. Пречиства въздуха, премахва лошите миризми от риба, зеле,
цигарен дим, мухъл и др. Предпазва от заразни болести, които се разпространяват чрез въздуха. Вижте подробности и
поръчайте в е-магазина ТехноМаг или на тел.02/8298504, 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/110476/ozonatori-za-vyzduh-i-voda--zdrave-u-doma

Йонизатор, озонатор и ароматизатор от ТехноМаг
Йонизатор, озонатор и ароматизатор – настолен уред - най-съвременен мултифункционален настолен
въздухопречиствател. Може да произвежда отрицателни йони, да генерира озон и дифузира есенции за ароматерапия.
Уредът ефективно пречиства миризми, прах, алергени, въздушни микроби, спори на плесени, гъбички и др. Осигурява чист
и здравословен въздух, ароматизира помещението с успокояващи благоухания. С повишена ефективност, благодарение на
мини вграден вентилатор. Предпазва от зарази по въздушен път, както и от вредното действие на телевизори и
компютри. Противодейства на вредните положителни йони, излъчвани от други ел.уреди в помещението. Цена 69,00 лв. с
ДДС. За подробности и поръчки посетете е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/4224228, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/110475/yonizator-ozonator-i-aromatizator-ot-tehnomag

Курс за Бармани по лиценз на МОН
Лицензиран център за професионално обучение „СТС” Варна организира професионален курс за бармани на барове ,
дискотеки, ресторанти и пасажерски кораби. Теория и практика в реални условия. Приготвяне и украса на коктейли с
истински продукти и напитки. Сервиране и дегустация.
Всеки курсист получава държавна диплома: Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на МОН.
Лиценз 200712420 от НАПОО.Дипломите са валидни във всички страни.
• Цени на курсовете
Дневна форма на обучение – 250 лв.
Дистанционна форма на обучение – 200 лв.
За работещите по професията/6 месеца/ организираме изпит – 150 лв
http://obiavidnes.com/obiava/110474/kurs-za-barmani-po-licenz-na-mon

Курс за Сервитьори
Лицензиран център за професионално обучение „СТС” Варна организира професионален курс за сервитьори на
ресторанти, клубове, пасажерски кораби, барове, хотели, яхти, хотелски комплекси и дискотеки. Теория и практика в
реални условия. Приготвяне и украса на коктейли. Сервиране и дегустация.Практическо обучение по Силвър сървис.
Всеки курсист получава държавна диплома: Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на МОН. Лиценз
200712420 от НАПОО. Дипломите са валидни във всички страни.
• Цени на курсовете
Дневна форма на обучение – 250 лв.
Дистанционна форма на обучение – 200 лв.
За работещите по професията/6 месеца/ организираме изпит – 150 лв
http://obiavidnes.com/obiava/110473/kurs-za-servityori

Курс за Готвачи лицензиран от МОН
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Лицензиран център за професионално обучение "СТС" Варна организира и провежда професионален курс по професия:
Готвач, код: 811070
специалност: Производство на кулинарни изделия и напитки, код: 8110701
• Вие получавате:
- Обучение по теория и практика с хорариум 160 уч.ч.
- CD – на български и английски език
- Обучение по НАССР системи / на български и английски език /
- Преподавател по теория: инженер-технолог по Обществено хранене
- Практическо обучение в ресторант с майстор готвачи
- Подготовка за интервюта на пасажерски кораби
- Съдействие при намиране на работа и консултации
- Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на МОН
• Учебен график
Теория- три седмици/от понеделник до петък/ по 3 учебни часа на ден.
Практика- гъвкав график, спрямо свободното време на курсиста
http://obiavidnes.com/obiava/110472/kurs-za-gotvachi-licenziran-ot-mon

Курс за Готвачи лицензиран от МОН
Лицензиран център за професионално обучение "СТС" Варна организира и провежда професионален курс по професия:
Готвач, код: 811070
специалност: Производство на кулинарни изделия и напитки, код: 8110701
• Вие получавате:
- Обучение по теория и практика с хорариум 160 уч.ч.
- CD – на български и английски език
- Обучение по НАССР системи / на български и английски език /
- Преподавател по теория: инженер-технолог по Обществено хранене
- Практическо обучение в ресторант с майстор готвачи
- Подготовка за интервюта на пасажерски кораби
- Съдействие при намиране на работа и консултации
- Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на МОН
• Учебен график
Теория- три седмици/от понеделник до петък/ по 3 учебни часа на ден.
Практика- гъвкав график, спрямо свободното време на курсиста
http://obiavidnes.com/obiava/110471/kurs-za-gotvachi-licenziran-ot-mon

Курс Барман-Сервитьор
Лицензиран център за професионално обучение "СТС" Варна организира и провежда професионален курс по
професия: Сервитьор –Барман, код: 811080
специалност: Обслужване на заведенията в Общественото хранене, код: 8110801
• Вие получавате:
- Обучение по теория и практика
- CD – на български език
- Приготвяне на коктейли с реални продукти и напитки
- Обучение по Силвър сървис и НАССР системи / на български и английски език /
- Всички необходими материали и консумативи нужни по време на обучението
- Подготовка за интервюта на пасажерски кораби
- Съдействие при намиране на работа и консултации
- Удостоверение за професионално обучение по образец на МОН
• Учебен график
Теория- две седмици/от понеделник до петък/ по 3 учебни часа на ден.
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Практика- две седмици/от понеделник до петък/ по 4 учебни часа на ден.
http://obiavidnes.com/obiava/110470/kurs-barman-servityor

Курс за Портиер-Пиколо дистанционно обучение
Лицензиран център за професионално обучение "СТС" Варна организира и провежда професионален курс по
професия: Портиер-Пиколо, код: 811040
специалност: Хотелиерство, код: 8110401
Вие получавате:
- Обучение по професията
- CD – на български език
- Преподавател: инженер-технолог по Обществено хранене и Туризъм
- Подготовка за интервюта на яхти и пасажерски кораби
- Консултации и съдействие при намиране на работа
- Държавна диплома – валидна във всички страни
http://obiavidnes.com/obiava/110469/kurs-za-portier-pikolo-distancionno-obuchenie

Курс за Камериери дистанционно обучение
Лицензиран център за професионално обучение "СТС" Варна организира и провежда професионален курс по професия:
Камериер, код: 811030
специалност: Хотелиерство, код: 8110301
Вие получавате:
- Обучение по професията
- CD – на български език
- Преподавател: инженер-технолог по Обществено хранене и Туризъм
- Подготовка за интервюта на яхти и пасажерски кораби
- Консултации и съдействие при намиране на работа
- Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на МОН
http://obiavidnes.com/obiava/110468/kurs-za-kamerieri-distancionno-obuchenie

Курс за Администратори в хотел дистанционно обучение
Лицензиран център за професионално обучение "СТС" Варна организира и провежда професионален курс по
професия: Администратор в хотелиерството, код: 811020
специалност: Организация на обслужването в хотелиерството, код: 8110401
Вие получавате:
- Обучение по теория и практика
- CD – на български език
- Обучение по уникална технология (live train)
- Преподавател: инженер-технолог по Обществено хранене и Туризъм
- Подготовка за интервюта за хотели, яхти и пасажерски кораби
- Консултации и съдействие при намиране на работа
- Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на МОН
http://obiavidnes.com/obiava/110467/kurs-za-administratori-v-hotel-distancionno-obuchenie

Курс за Ресторантьори дистанционно обучение
Лицензиран център за професионално обучение "СТС" Варна организира и провежда професионален курс по
професия: Ресорантьор, код: 811060
специалност: Производство и обслужване в ЗХР, код: 8110602
специалност: Кетъринг, код: 8110603
Вие получавате:
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- Обучение по теория и практика с хорариум 260 уч.ч
- CD – на български и английски език
- Обучение по уникална технология (live train)
- Преподавател: инженер-технолог по Обществено хранене и Туризъм
- Обучение по Силвър сървис и НАССР системи / на български и английски език /
- Консултации и съдействие при намиране на работа
- Държавна диплома – валидна във всички страни
http://obiavidnes.com/obiava/110466/kurs-za-restorantyori-distancionno-obuchenie

Курс за хотелиер дистанционно обучение
Лицензиран център за професионално обучение "СТС" Варна организира и провежда професионален курс по
професия: Хотелиер, код: 811010
специалност: Организация на хотелиерството, код: 8110101
Вие получавате:
- Обучение по теория и практика
- CD – на български език и английски език
- Преподавател: инженер-технолог по Обществено хранене и Туризъм
- Подготовка за интервюта за хотели и хотелски комплекси
- Консултации и съдействие при намиране на работа
- Държавна диплома – валидна във всички страни
http://obiavidnes.com/obiava/110465/kurs-za-hotelier-distancionno-obuchenie

Късокосместо персийско мъжко котенце
Развъдник продава персийско мъжко червено късокосместо коте от елитни родители. Всяко коте при напускане на
развъдника има изградени хигиенни навици, ваксинирано, обезпаразитено вътрешно и външно, социализирано, с добър нрав
и препоръки при отглеждане. За допълнителни снимки посетете сайта на развъдника: http://www.breedingcattery.eu/bg/
http://obiavidnes.com/obiava/110464/kysokosmesto-persiysko-myjko-kotence

Класическо персийско котенце
Развъдник предлага на вашето внимание персийско дългокосместо бежово мъжко котенце от елитни родители. Всяко
коте при напускане на развъдника има изградени хигиенни навици, ваксинирано, обезпаразетено вътрешно и външно,
социализирано, с добър нрав и препоръки при отглеждане. За допълнителни снимки посетете сайта на развъдника:
http://www.breedingcattery.eu/bg/
http://obiavidnes.com/obiava/110463/klasichesko-persiysko-kotence

Клепоухо късокосместо котенце
Шотландскo клепоухo късокосместo женскo котенце, си търси грижовно семейство. От своите породисти родители тя
е получила отлични породни данни, активна и здрава. Научена на котешка тоалетна, самостоятелно се храни и остри
ноктите си върху специални уреди предназначени за това. Ще получите съвети за правилното хранене,грижи и
отглеждане на вашето котенце. За допълнителни снимки посетете сайта на развъдника: http://www.breedingcattery.eu/bg/
http://obiavidnes.com/obiava/110462/klepouho-kysokosmesto-kotence

Костенурково клепоухо котенце
САМО ПРИ НАС в Развъдника можете да закупите шотландски дългокосмести и късокосмести клепоухи мъжки и
женски котета. Котета са здрави и игриви, научени на хигиенни навици, точат ноктите си върху специални уреди, при
покупка ще получите съвети за правилното хранене и отглеждане.За допълнителни снимки посетете сайта на
развъдника: http://www.breedingcattery.eu/bg/
http://obiavidnes.com/obiava/110461/kostenurkovo-klepouho-kotence

Клепоухо дългокосместо котенце
Развъдник предлага шотландско дългокосместо костенурково клепоухо женско котенце. Котето е здраво и игриво,
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научено на хигиенни навици и точи ноктите си върху специални уреди, при покупка ще получите съвети за правилното
хранене и отглеждане. За допълнителни снимки посетете сайта на развъдника: http://www.breedingcattery.eu/bg/
http://obiavidnes.com/obiava/110460/klepouho-dylgokosmesto-kotence

Юридическо Съдействие за Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения - Изкупуване ,
Прехвърляне + Освобождаване от Солидарната Отговорност .
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД 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 !
В областта на търговското / фирмено право основните услуги, които кантората предлага са:
1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
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6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
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 !
гр. Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/110459/yuridichesko-sydeystvie-za-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya---izkupuvane-

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД,
АД, ЕАД със Задължения !
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД 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 !
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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 !
В областта на търговското / фирмено право основните услуги, които кантората предлага са:
1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
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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гр. Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/110458/specializirani-pravni-uslugi-za-izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi--eood-ood-a

СЪДЕЙСТВИЕ за Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения - Изкупуване , Прехвърляне +
Освобождаване от Солидарната Отговорност .
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД 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 !
В областта на търговското / фирмено право основните услуги, които кантората предлага са:
1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
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6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
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 !
гр. Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/110457/sydeystvie-za-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya---izkupuvane--prehvyrlya

ПОКУПКО - ПРОДАЖБА и Прехвърляне на Фирми - 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 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 .
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение !
Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53
http://noveconsultvt.blogspot.com
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка !
ПРЕДУПРЕЖДАВАМЕ : Осъждан за ИЗМАМИ и БЛУДСТВО предлага Адвокатски Услуги !
Измамникът предлага "съдействие" за фирми със задължения, копира съдържанието на наши обяви , завлича клиентите
със солидни суми без да е свършил обещаното , няма адв. права , няма понятие от материята Търговско Право ,
наизустил е няколко изречения с които зарибява жертвите си и се представя от името на НЕСЪЩЕСТВУВАЩИ
"правни кантори" :
Investconsult Group - 0886072288
Elite Consulting Ltd - www.businessbg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/110456/pokupko---prodajba-i-prehvyrlyane-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--

Сделки с търговски предприятия-Investconsult Group
Покупко-продажба на Фирми,акции,дружествени дялове и търговски предприятия;Предоставяне на правни консултации
по търговски сделки;
Изкупуване и Прехвърляне на фирми АД,ЕАД,ООД,ЕООД,СД със задължения, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако
сте получили заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към доставчици и
други контрагенти.Свържете се с Нас.
Осигуряване на нов собственик на Вашата фирма,ново седалище и адрес за кореспонденция извършване на пълна промяна
на обстоятелствата.
Изготвяне и подаване на всички необходими документи в Търговския регистър, без риск от отказ.
Съпровождане до Нотариус, без излишно чакане.
Гарантирано най-ниска цена, без скрити такси и хонорари.
Гарантирано качество, без притеснение от отказ.
300 лв/вкл. Държавна такса,Нотариус,хонорар/
Продажбата на фирмата Ви ще бъде отразена в срок от 4 работни дни.
И всичко това с едно посещение в офиса ни!
Изкупуване и Прехвърляне на фирми ЕООД ООД по Чл. 129. (1)(2)Търговски закон.

Страница 14/88

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

27.12.2015

Чл. 130. Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски
срещу дела в капитала.
Освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
Investconsult Group ltd.
Телефон за контакти:0886072288
Работно време-всеки ден от 9:00ч. - 19:00 ч. без почивен ден
За повече информация относно услугите които предлагаме-моля посетете блога ни
ПОЛЕЗНО.БГ-http://topbg1.blogspot.bg
http://obiavidnes.com/obiava/110455/sdelki-s-tyrgovski-predpriyatiya-investconsult-group

Покупко - Продажба и Прехвърляне на Фирми - 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 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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В областта на търговското / фирмено право основните услуги, които кантората предлага са:
1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
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 !
гр. Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/110454/pokupko---prodajba-i-prehvyrlyane-na-firmi----ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya-

ИЗКУПУВАНЕ и Прехвърляне на 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 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 !
В областта на търговското / фирмено право основните услуги, които кантората предлага са:
1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
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14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
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 !
гр. Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/110453/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojd

Изкупуване и Продажба на фирми АД,ЕАД,ООД,ЕООД,СД ...!!!
Покупко-продажба на Фирми,акции,дружествени дялове и търговски предприятия;Предоставяне на правни консултации
по търговски сделки;
Изкупуване и Прехвърляне на фирми АД,ЕАД,ООД,ЕООД,СД със задължения, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако
сте получили заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към доставчици и
други контрагенти.Свържете се с Нас.
Осигуряване на нов собственик на Вашата фирма,ново седалище и адрес за кореспонденция извършване на пълна промяна
на обстоятелствата.
Изготвяне и подаване на всички необходими документи в Търговския регистър, без риск от отказ.
Съпровождане до Нотариус, без излишно чакане.
Гарантирано най-ниска цена, без скрити такси и хонорари.
Гарантирано качество, без притеснение от отказ.
300 лв/вкл. Държавна такса,Нотариус,хонорар/
Продажбата на фирмата Ви ще бъде отразена в срок от 4 работни дни.
И всичко това с едно посещение в офиса ни!
Изкупуване и Прехвърляне на фирми ЕООД ООД по Чл. 129. (1)(2)Търговски закон.
Чл. 130. Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски
срещу дела в капитала.
Освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
Investconsult Group ltd.
Телефон за контакти:0886072288
Работно време-всеки ден от 9:00ч. - 19:00 ч. без почивен ден
За повече информация относно услугите които предлагаме-моля посетете блога ни
ПОЛЕЗНО.БГ-http://topbg1.blogspot.bg
http://obiavidnes.com/obiava/110452/izkupuvane-i-prodajba-na-firmi-adeadoodeoodsd-
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Заеми до 5 000 лв
Заеми до 5000 лв. Годишна лихва 13%. Максимален срок на погасяване 3 години. За повече информация - вижте нашия
сайт.
http://obiavidnes.com/obiava/110451/zaemi-do-5-000-lv

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 - брой на яйцата по ваш избор - автоматични и полуавтоматични - аналогови терморегулатор и реле за
време.
Инкубатори - брой на яйцата по ваш избор - автоматични и полуавтоматични - терморегулатор с PIC контролер
(точност 0.1 градуса Ц) и аналогово реле за време за въртене на яйцата през два часа.
https://www.youtube.com/watch?v=PoOcNsHthas&list=UUGsK3KFuXz4kVdol3TbGX9Q
https://www.youtube.com/watch?v=UL2QbDodaUY&feature=youtu.be
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/110450/inkubatori----niski-ceni-pozvyni-i-zatvori

Пицария в Брадфорд търси турско-говорящи работници
Английска агенция-посредник за подбор на персонал BERRO EUROPE (UK) LTD набира турско-говорящи работници за
пицария в Брадфорд. Кандидатите, които желаят да работят на тази позиция трябва да отговарят на следните
изисквания:
• Пицари (с предишен работен стаж като такива);
• Помощник пицари (може да са без опит);
• Кухненски работници и асистенти.
• Сервитьори и обслужващ персонал;
• Шофьори-доставчици на пици по домовете;
Желаещите да кандидатстват за тези позиции трябва да са на възраст между 18 и 33 години и да говорят добър турски
ИЛИ английски език. Кандидатите с криминално минало ИЛИ със сериозни здравословни проблеми няма да бъдат
приемани в тази работна програма.
Работодателите предлагат безплатна храна и квартира плюс много добро седмично заплащане. Работата е с
продължителност от минимум 12 месеца, като съществува и опция при взаимна уговорка (работник-работодател),
срокът на договора да се удължи до 3 години.
На одобрените кандидати, фирмата-посредник съдейства за получаването на иншурънс номер, отваряне на банкова
сметка в Англия и т.н.
За повече информация, моля да се обадите на телефон: 00447582810663 или да изпратите имейл на: recruit@berro.co.uk ,
или ни пишете по skype: berro.2 , посочвайки имена, възраст и задължително телефон за обратна връзка.
http://obiavidnes.com/obiava/110449/picariya-v-bradford-tyrsi-tursko-govoryashti-rabotnici

Йонизатор, озонатор и ароматизатор – настолен уред
Йонизатор, озонатор и ароматизатор – настолен уред - най-съвременен мултифункционален настолен
въздухопречиствател. Може да произвежда отрицателни йони, да генерира озон и дифузира есенции за ароматерапия.
Уредът ефективно пречиства миризми, прах, алергени, въздушни микроби, спори на плесени, гъбички и др. Осигурява чист
и здравословен въздух, ароматизира помещението с успокояващи благоухания. С повишена ефективност, благодарение на
мини вграден вентилатор. Предпазва от зарази по въздушен път, както и от вредното действие на телевизори и
компютри. Противодейства на вредните положителни йони, излъчвани от други ел.уреди в помещението. Цена 69,00 лв. с
ДДС. За подробности и поръчки посетете е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/4224228, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/110448/yonizator-ozonator-i-aromatizator--nastolen-ured
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Озонатори за въздух и вода – здраве у дома
Пречистват вода за пиене и миене, дезинфекцират и лекуват (зъби, венци, стомашно-чревни болести, кожни заболявания
и всякакви рани; за дълбоко почистване, омекотяване и предпазване от стареене на кожата). Почистват и
обезпаразитяват месо, риба, плодове и зеленчуци. Предпазват от всякакви зарази, ако сте обработили хранителните
продукти с озонирана вода. Пречистват въздуха, премахват лошите миризми от риба, зеле, цигарен дим, мухъл и др.
Предпазват от заразни болести, които се разпространяват чрез въздуха. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина
www.tehnomag.net или на тел.02/8298504, 02/4224228, 0884386878
http://obiavidnes.com/obiava/110447/ozonatori-za-vyzduh-i-voda--zdrave-u-doma

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/110446/plazmen-vyzduhochistitel-kombiniran-s-ozonator-za-voda

Генератор на озон за въздух и вода за здраве у дома
Нов опростен модел с механичен таймер до 60 минути. 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. 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/110445/generator-na-ozon-za-vyzduh-i-voda-za-zdrave-u-doma

Мини въздухочистител с озон
Мини въздухочистител с озон – проектиран така, че да може да работи автоматично, дълго и безопасно, за да улеснява
максимално потребителя. За затворени помещения до 50 кв.м. Уредът ефективно прeмахва миризми, вредни газове,
прахови частици, алергени, въздушни микроби, спори на плесени и гъбички, и др. Увеличава кислородното съдържание и
опреснява въздуха в помещението. Предпазва от заразни микроби и бацили, прехвърляни по въздушен път. Цена 46,50 лв. с
ДДС. За подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/110444/mini-vyzduhochistitel-s-ozon

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/110443/destilator-za-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
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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/110442/energiyna-alkalna-nano-chasha-za-jiva-voda

Кана за жива и мъртва вода
Активатор за жива и мъртва вода с ТИТАНИЕВ електрод - за домашно приготвяне на алкална (жива) вода и кисела
(мъртва) вода, които можете да използвате в профилактиката на редица болести. Иновативното в този модел е
наличието на титаниев електрод, който гарантира да няма никакво отделяне на метали във водата. За повече
подробности и поръчки заповядайте в е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел. 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/110441/kana-za-jiva-i-myrtva-voda

Електронно биде – капак
Може да се монтира на всяка тоалетна чиния (или моноблок) със стандартна форма и размери. Изпълнява 15 функции
(подгрява седалката и водата, подмива и ви подсушава с топъл въздух, обезмирисява тоалетната и т.н.). С две отделни
самоизмиващи подвижни прибиращи се дюзи. С антибактериален воден филтър. Осигурява висока лична хигиена, здраве и
комфорт за цялото семейство. Пести време и тоалетна хартия, предпазва от редица заболявания. Незаменим помощник
при гледане на възрастни или хора с увреждания. Южнокорейско качество. За подробности и поръчки заповядайте
онлайн или на място в магазин ТехноМаг, или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
http://obiavidnes.com/obiava/110440/elektronno-bide--kapak

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/110439/ultrazvukova-peralnya-s-nano-srebyrna-tehnologiya-ot-tehnomag

Мини вибрационна пералня Волкано
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/110438/mini-vibracionna-peralnya-volkano

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/110437/elektronna-sistema-sreshtu-varovikova-voda-av-3--izberete-bylgarskoto

Уред за Сребърна вода "Volcano Dr. Silver 101+"
Създаден по разработка на НАСА - САЩ, уредът е предназначен за подобряване състоянието при повече от 100
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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/110436/ured-za-srebyrna-voda-volcano-dr-silver-101

Практичен стопер за вода от 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/110435/praktichen-stoper-za-voda-ot-tehnomag

Овлажнители – различни модели
Ултразвуков овлажнител на въздух с влагомер, работещ на автоматичен режим, поддържайки нивото на влажността,
което сте му задали. С йонизатор. С дистанционно и таймер. Автоматичният овлажнителят VapoLux New с вграден
електронен влагомер, осигурява желаното ниво на влажност в стаята. Специално проектиран да възстановява нивото
на влажността в жилището в подходяща степен, като същевременно овлажнителят VapoLux New спомага за
предотвратяване увреждането на мебелите, избягване на дехидратацията, облекчаване симптомите (сухо гърло и
запушен нос), причинени от изсушаване на въздуха върху дишането. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина
www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994
http://obiavidnes.com/obiava/110434/ovlajniteli--razlichni-modeli

Магнити - подобрете работата на двигателя
Магнитни йонизиращи приставки за пестене на гориво - увеличават горивната ефективност за по-чисто изгаряне в
двигателя, намаляват вредните емисии (50-80%), като същевременно подобряват работата на двигателя и спестяват
от разхода на гориво (10-22%). Действието им се основава на йонизиране на горивото, преминаващо през горивната
тръба, благодарение на силното магнитно поле, образувано от двете срещуположни части на магнитната приставка.
Специално проектирани и нанотехнологично произведени неодимови магнити. Директно от производителя. С
американски патент и CE сертификати от Великобритания. За подробности и поръчки посетете «ТехноМаг» или се
обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/110433/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.
http://obiavidnes.com/obiava/110432/semeen-sterilizator-na-chetki-za-zybi-i-samobrysnachka
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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/110431/zvukova-chetka-za-zybi-s-3-rejima-na-rabota-i-uv-sterilizator

SONIC комплект „Винаги красива”
SONIC комплект „Винаги красива” – за ежедневна грижа за зъбите и кожата на лицето, и около очите. С този уред
можете да избегнете бръчки по лицето и да направите кожата си щастлива, сияйна и подмладена. Работи с
иновационна звукочестотна технология, разработена първоначално за електрическите четки за зъби. Устройството е
много лесно за употреба (един бутон за включване и изключване), с мини размери (за да е винаги с Вас) и на достъпна цена.
Зарадвайте жената, която със сигурност го заслужава! Цена: 35 лв. с ДДС. За подробности и поръчки посетете
интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/4224228, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/110430/sonic-komplekt-vinagi-krasiva

Инхалации за болно гърло
Този уред, с помощта на полезното действие на парата чрез приставката за сауна, дълбоко почиства лицето и
внимателно премахва замърсяването и черните точки. Кожата остава по-дългo време свежа и хидратирана, изглежда
по-млада и по-блестяща. Уредът е идеален за употреба в домашни условия и може да се използва за дълбоко почистване
на следи от грим, за дълбоко почистване на порите и предотвратяване изсушаването на кожата. Има и приставка за
инхалация - предназначена за вдишване през носа и през устата. В студено време лигавицата в устната и носна кухна
става особено суха. Благодарение на инхалатора, лигавицата се овлажнява, което допринася за по лесно вдишване.
Успешно се лекува кашлица и трудно отхрачване. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www. TehnoMag.net или
на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994.
http://obiavidnes.com/obiava/110429/inhalacii-za-bolno-gyrlo

Вибро-хидромасажно джакузи за крака с приставки за педикюр
Вибро-хидромасажно джакузи за крака с приставки за педикюр - мини спа джакузи за ефективен масаж и почистване на
Вашите крака. Работи с топла вода, поддържа постоянна температура. Съчетава хидро и вибрационен масаж с
акупресура и рефлексотерапия, плюс педикюрни процедури за ексфолиране и почистване на петите и ходилата. Лесно,
удобно и само за 10-15 минути Вие ще можете всяка вечер, след като се събуете у дома, да направите щастливи не само
краката си, но да влеете топлина и енергия на цялото си тяло и да забравите умората, натрупана през деня. Вижте
подробности и поръчайте в е - магазина ТехноМаг или на тел. 02/4224228, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/110428/vibro-hidromasajno-djakuzi-za-kraka-s-pristavki-za-pedikyur

Инфрачервена настолна лампа за нагревки при синузит
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/110427/infrachervena-nastolna-lampa-za-nagrevki-pri-sinuzit

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
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подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net или се обадете на тел.02/4224228, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/110426/elektricheski-botush---greyka-za-kraka

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

Масажните легла "MagicPRO 2" се предлагат в следните цветове: кремав, бежов, черен, червен, кафяв, розов,червен и
лилав.
Професионална преносима кушетка за масаж "MagicPRO 2" - здрава, лесна за употреба, изключително комфортна и
удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас!
Кушетката е подходяща както за всички видове масажни и козметични процедури,
така и за иглотерапевтични и татуировъчни сеанси.
Красивата дървена рамка на козметичната кушетка, изработена от твърдата дървесина на германски европейски бук,
осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и предотвратява
възможността
от появата на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MagicPRO :
O Дъжина: 190 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 19 см
O Тегло: 15 кг
Преносимата масажна кушетката " MagicPRO 2" се състои от 2 секции. Дървеният материал, използван за направата
на сгъваемото козметично легло е германски европейски бук.
Масажната кушетка е тапицирана с винил -водоустойчив и устойчив на масажно олио материал на основата на
полимери.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/110425/masajna-kushetka-magicpro

Magic Ex Hose маркуч екс хос Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Magic Ex Hose маркуч екс хос
Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!

Страница 24/88

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

27.12.2015

Сгънат 8 метра - разгънат 23 метра
Подарък пистолет с 5 режима на пръскане
без да се усуква, сгъва и заплита
разгъвате и сгъвате за секунди
устойчив на износване
миете двора и колата
поливате-градината, тревата и цветята
Лесно се плъзга през градината, по стълбите, без да се пречупва или усуква!
Маркучът е изработен от висококачествен материал, който го прави здрав и в същото време много гъвкав.
Дебелите стени осигуряват надеждност и дълъг живот на материала.
Градински "магически" маркуч - характеристика:
Размери: 8м./22.5м.
Тегло: 1 кг.
Произход: Китай
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/110424/magic-ex-hose-markuch-eks-hos--magicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-

Лазерни и фото епилатори
Лазерни и фото епилатори
Системи за лазерна и фото епилация в домашни условия,
в пъти по-изгодни цени от студията за лазерна епилация
"RIOx1" ; "RIOx20" ; "RIOx60" ; "IPL™ " .
Произведени във Великобритания !
ФОТО ЕПИЛАТОР "Silk’n™ "
IPL фотоепилация
Фотоепилацията с високо интензивна пулсираща светлина –
IPL™ е прецизен и безболезнен метод, който превъзхожда всички познати досега процедури
за премахване на нежеланото окосмяване.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/110423/lazerni-i-foto-epilatori

Пречиствател на въздух с , йонизатор, озонатор и НЕРА филтър
речиствател 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.
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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/110422/prechistvatel-na-vyzduh-s--yonizator-ozonator-i-nera-filtyr

Уред за състаряване на алкохол Volcano Expert
Уред за състаряване на алкохол
Volcano Expert - световен хит !
Ултразвуков уред за дезинфекция и състаряване на алкохол по японски лиценз ! 20 минути обработка с уреда, състарява
алкохола с около 1 година !
Мощното ултразвуково поле, създавано при работа на уреда гарантира: премахване на вредни интермолекулярни и
разграждане на високомолекулни съединения в алкохола; активиране процесите на естерификация, които подобряват
вкусовите качества, получавани при продължително стареене на алкохола; пълна дезинфекция и удължаване срока на
съхранение на всякакъв вид течности;
Производство : България (по японски патент) Гаранционен срок : 12 месеца
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/110421/ured-za-systaryavane-na-alkohol-volcano-expert

Вибро плейт/Пауър плейт Фитнес уред от ново поколение
Вибро плейт/Пауър плейт Фитнес уред от ново поколение
10 минутна тренировка с ”ВИБРО ПЛЕЙТ”, замества едночасово "блъскане” по различните уреди във фитнес залите !
Това е един специален иновационен метод за тренировка – ”Whole body vibration”, който се базира на дългогодишни
международни клинични изследвания и има много широко поле на приложение
в областта на здравето, спорта и фитнеса.Той се състои в използването на бързи ритмични вибрации, които
предизвикват силни мускулни контракции,
тренирайки цялото тяло и и водещи до бързи резултати.
А те са впечатляващи и се проявяват още през първата седмица на използуване на уреда- увеличава се мускулната сила и
гъвкавост, усъвършенства се формата на тялото и мускулатурата,
намалява се подкожната мастна тъкан на местата с големи натрупва- ния,
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премахва се целулита ,увеличава се виталността на организма, постига се хормонално равновесие, създава се чувсво на
телесно и психическо благосъстояние, премахва се стреса и напрежението,
повишава се метаболизма и се постига цялостно подмладяване на организма.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/110420/vibro-pleytpauyr-pleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

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!
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
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/110419/grou-komb-lazerna-chetka-za-kosa

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 !

Страница 27/88

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

27.12.2015

За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/110418/detoksikator

ИЗКУПУВАНЕ и Прехвърляне на 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 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 !
В областта на търговското / фирмено право основните услуги, които кантората предлага са:
1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
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6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
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 !
гр. Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/110417/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojd

СЪДЕЙСТВИЕ за Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения - Изкупуване , Прехвърляне +
Освобождаване от Солидарната Отговорност .
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД 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 !
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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 !
В областта на търговското / фирмено право основните услуги, които кантората предлага са:
1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
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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гр. Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/110416/sydeystvie-za-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya---izkupuvane--prehvyrlya

ПОКУПКО - ПРОДАЖБА и Прехвърляне на Фирми - 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 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 !
В областта на търговското / фирмено право основните услуги, които кантората предлага са:
1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
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6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
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 !
гр. Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/110415/pokupko---prodajba-i-prehvyrlyane-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--

Йонизатор, озонатор и ароматизатор – настолен уред
Йонизатор, озонатор и ароматизатор – настолен уред - най-съвременен мултифункционален настолен
въздухопречиствател. Може да произвежда отрицателни йони, да генерира озон и дифузира есенции за ароматерапия.
Уредът ефективно пречиства миризми, прах, алергени, въздушни микроби, спори на плесени, гъбички и др. Осигурява чист
и здравословен въздух, ароматизира помещението с успокояващи благоухания. С повишена ефективност, благодарение на
мини вграден вентилатор. Предпазва от зарази по въздушен път, както и от вредното действие на телевизори и
компютри. Противодейства на вредните положителни йони, излъчвани от други ел.уреди в помещението. Цена 69,00 лв. с
ДДС. За подробности и поръчки посетете е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/4224228, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/110414/yonizator-ozonator-i-aromatizator--nastolen-ured

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
подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/110413/yonizatori-i-ozonatori--razlichni-modeli

Генератор на озон за въздух и вода за здраве у дома
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Нов опростен модел с механичен таймер до 60 минути. 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. 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/110412/generator-na-ozon-za-vyzduh-i-voda-za-zdrave-u-doma

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/110411/destilator-za-voda-ot-tehnomag

Активатор за жива и мъртва вода – 69 лева
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/110410/aktivator-za-jiva-i-myrtva-voda--69-leva

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/110409/elektronno-bide---robot

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/110408/ultrazvukova-peralnya-s-nano-srebyrna-tehnologiya-ot-tehnomag

Мини вибрационна пералня Волкано
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
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http://obiavidnes.com/obiava/110407/mini-vibracionna-peralnya-volkano

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/110406/universalen-ultrazvukov-aktivator-ekspert-m

Уреди за сребърна вода – три модела
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/110405/uredi-za-srebyrna-voda--tri-modela

Как да пестим вода у дома - практичен стопер от 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/110404/kak-da-pestim-voda-u-doma----praktichen-stoper-ot-tehnomag

Иновации за пестене на вода – ТехноМаг
Автоматичен стопер с таймер и воден икономайзер EcoTap HP-285 – пести до 87% вода – подходящ за обществени
санитарни помещения (в хотели, ресторанти, бензиностанции, болници, училища, детски градини, домове за възрастни,
тоалетни, както и у дома и в офиса). Този модел е с регулируем механичен таймер за осигуряване на автоматично
спиране на водата след изтичане на зададеното време от 5 до 20 секунди и с регулатор на съотношението вода/въздух, с
който можете да настроите дебита според предназначението на умивалника с цел постигане на допълнителна икономия.
Водата се пуска с едно докосване на бутона, а спирането става автоматично след изтичане на зададеното с таймера
време. Устройството е със секретна защита срещу кражба. Стоперът EcoTap има модерен и елегантен дизайн,
изработен е от висококачествен месинг с хромирано покритие, с универсална външна резба, съгласно БДС. Устройството
е патентовано в САЩ, Канада, Австралия, Швейцария. За повече подробности и поръчки заповядайте в е-магазина
ТехноМаг или се обадете на тел. 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/110403/inovacii-za-pestene-na-voda--tehnomag

Aвтоматичен овлажнител от ТехноМаг
Aвтоматичен овлажнител - напълно автоматичен овлажнител за стая VapoLux New – с вграден електронен влагомер,
който може постоянно да поддържа зададената от Вас желана влажност в помещението. Уредът се включва и
изключва автоматично в съответствие със степента на влага в помещението. С голям резервоар (4.5л) и възможност за
до 11 часа автономна работа с едно зареждане. С отделно управляем йонизатор за повишаване качеството на въздуха.
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Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.TehnoMag.net
0876046994

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

http://obiavidnes.com/obiava/110402/avtomatichen-ovlajnitel-ot-tehnomag

Семеен стерилизатор на четки за зъби и самобръсначка
Семеен стерилизатор на четки за зъби и самобръсначка – за предпазване на цялото семейство от разпространение и
обмяна на вируси и зарази. Комбинацията от ултравиолетова светлина и озон действа високоефективно за унищожаване
на повече от 99,99% на всички патогенни микроорганизми, като вируси, бактерии и паразити, в рамките на секунди, без
използване на химикали, водещи до опасни странични ефекти. Зъболекарите препоръчват УВ-стерилизаторите за
ежедневно съхранение и стерилизиране на четките за зъби. За подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net или
се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/110401/semeen-sterilizator-na-chetki-za-zybi-i-samobrysnachka

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/110400/zvukova-chetka-za-zybi-s-3-rejima-na-rabota-i-uv-sterilizator

Дрегери - алкохолни тестери
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
http://obiavidnes.com/obiava/110399/dregeri---alkoholni-testeri

Инхалации за болно гърло
Този уред, с помощта на полезното действие на парата чрез приставката за сауна, дълбоко почиства лицето и
внимателно премахва замърсяването и черните точки. Кожата остава по-дългo време свежа и хидратирана, изглежда
по-млада и по-блестяща. Уредът е идеален за употреба в домашни условия и може да се използва за дълбоко почистване
на следи от грим, за дълбоко почистване на порите и предотвратяване изсушаването на кожата. Има и приставка за
инхалация - предназначена за вдишване през носа и през устата. В студено време лигавицата в устната и носна кухна
става особено суха. Благодарение на инхалатора, лигавицата се овлажнява, което допринася за по лесно вдишване.
Успешно се лекува кашлица и трудно отхрачване. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www. TehnoMag.net или
на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994.
http://obiavidnes.com/obiava/110398/inhalacii-za-bolno-gyrlo

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
подробности и поръчайте в е-магазина www.Tehnomag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
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http://obiavidnes.com/obiava/110397/infrachervena-lampa-za-nagrevki-nastolna150w----4995-leva

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/110396/elektricheski-botush--razlichni-modeli

Ароматизатори за дома и офиса
Домашен парфюм на клечки - различни видове.
Насладете се на екзотичния вид и приятните меки аромати, които ще направят вашия дом или офис по-уютно място. За
подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net или се обадете на тел.02/4224228, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/110395/aromatizatori-za-doma-i-ofisa

Акумулираща универсална мини грейка
Акумулираща универсална мини грейка – само с 10 минутно зареждане тази свръхикономична грейка ще Ви топли от 2 до
4 часа в зависимост от околната температура. Подходяща за топлене на хора със „студени” крайници (ръце, крака,
гръб, корем, т.н.), а оттам и затопляне на цялото тяло. Също идеална за затопляне на легла и бебешки завивки.
Осигурете си повече топлина през студените дни. Вижте подробности и поръчайте в е - магазина ТехноМаг или на тел.
02/4224228, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/110394/akumulirashta-universalna-mini-greyka

Коледен заем - време е за подаръци
Заеми до 5000 лв. Годишна лихва 13%. Максимален срок на погасяване 3 години. За повече информация - вижте нашия
сайт. http://gogo1960.wix.com/panda
http://obiavidnes.com/obiava/110393/koleden-zaem---vreme-e-za-podaryci

Продажби по телефона
Ние ще продадем Вашите продукти или услуги, чрез директен телефонен маркетинг в цялата страна! Имаме
възможност да позвъним на до 10 000 души всеки ден, по собствена база данни. Възможност за таргетиране по населено
място или регион. Независимо какво предлагате - стоки или услуги, които са предназначени за крайни потребители,
директният телефонен маркетинг е най-масовия начин за достигане до потенциални клиенти. http://www.callfactory.biz
http://obiavidnes.com/obiava/110392/prodajbi-po-telefona

Детективска агенция АЯКС|Частен детектив Пловдив Стара Загора Ямбол
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 Skype : detectivebg.ajax
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офис-гр София ул Христо Ботев 34 партер
http://obiavidnes.com/obiava/110391/detektivska-agenciya-ayakschasten-detektiv-plovdiv-stara-zagora-yambol

Детективска Агенция ДИСКРЕТ 0888116420 Русе Велико Търново Шумен Варна
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
http://obiavidnes.com/obiava/110390/detektivska-agenciya-diskret-0888116420-ruse-veliko-tyrnovo-shumen-varna

Тракер-аларма за мотопеди
Тракерът е подходящ на мотопеди и мотоциклети със захранващо напрежение на акумулатора 12V. Той може да
действа като алармена система, която да попречи на крадеца да запали превозното средство и да включи силната 125 dB
аларма, но ако защитата бъде преодоляна можете да откриете къде се намира с помощта на aGPS системата.
Устройството има модул за управление към който се свързват алармата, тракера, фарове, релета и т.н.
С дистанционно управление можете да включвате и изключвате алармата, да регулирате вибро-датчика, да спирате
захранването или да накарате мотора да Ви покаже местоположението си със звукови и светлинни сигнали. За Вашето
удобство в комплекта има включени две дистанционни.
Проследяването на превозното средство става чрез получаване на линк с местоположението или чрез безплатната web
базирана платформа.
http://obiavidnes.com/obiava/110389/traker-alarma-za-motopedi

Подслушвател-аларма
Това е многофункционално устройство, което освен че Ви позволява да слушате разговорите около него, но и може да Ви
информира за нежелано проникване в дома Ви. То има два датчика, които могат да се контролират чрез изпращане на
SMS-и. Гласовия сензор ще набере номера Ви или ще Ви изпрати SMS, когато звука около него надвиши 65 dB.
По същия начин ще реагира подслушвателя, ако се отдели от него магнитния датчик. Можете да поставите двете
части - магнит и подслушвател на касата и на вратата и когато те се раздалечат при нейното отваряне,
устройството ще сигнализира. За лесното закрепване разполагате с двойно лепяща лепенка.
Ако поставите подслушвателя на движещ се обект можете да получавате линк с местоположението му, с помощта на
aGPS системата.
http://obiavidnes.com/obiava/110388/podslushvatel-alarma

Портативна банкнотоброячна машина
Тази машина ще Ви спести време и ще премахне загубите от неточно преброени пари. Малките размери позволяват да я
носите винаги със себе си. работи както вкючена в електрическата мрежа, така и с 4 бр. батерии тип АА.
Банкнотоброячната машина има изключително бързодействие от 600 банкноти в минута.
Работата с машината е изключително лесна - само два бутона, единия за старт на броенето, а другия за добавяне на
банкноти към пачката.
Има дисплей за преброените банкноти и индикатор за изхабени батерии
http://obiavidnes.com/obiava/110387/portativna-banknotobroyachna-mashina

HD камера в ръчен часовник с детектор за движение
С този ръчен часовник ще можете да правите аудио-видео записи, снимки, запис само на звук. Освен това има детектор
за движение и IR диоди за снимане при по-тъмна обстановка.
Часовника е водоустойчив, като за снимане при наличие на вода трябва да завиете плътната тапа (тази без отвор) и в
този случай звука ще бъде приглушен.
Видеозаписите са в AVI формат с резолюция 1920х1080 пиксела, снимките - в JPG, 2560х1920, а аудиозаписите във WAV с
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128 kbps.
Устройството се разпознава автоматично от всички операционни системи и можете без да е нужно да инсталирате
драйвери да разглеждате, копирате или да изтривате направените записи.
Акумулаторната батерия позволява около един час работа.
Памет - вградена 4 GB.
http://obiavidnes.com/obiava/110386/hd-kamera-v-rychen-chasovnik-s-detektor-za-dvijenie

Записваща камера за вътрешен монтаж
Тази записваща камера разполага със слот за microSD карти. Можете да поставите карта (поддържа до 32GB - не е
включена в комплекта) със желания размер и върху нея ще се записват направените аудио-видео записи.
Работата с камерата е изключително лесна - поставяте картата в слота, включвате в контакта и записа автоматично
стартира. За да спрете записа можете да натиснете бутона, отстрани на камерата и записа ще спре.
За снимане в тъмната част от денонощието камерата има 24 инфрачервени диода.
Устройството може да снима в резолюция на видеото - 640х480. На 32GB карта (не е включена в комплекта) може да
запишете 42 часа разделени на клипове по 30 мин. с приблизителен размер на файла 360MB
Направените записи можете да гледате като извадите картата от камерата и с помощта на включения в комплекта
microSD-USB адаптер я включите в компютъра си.
Камерата разполага с аварийна батерия, която да съхрани записите при прекъсване на тока.
http://obiavidnes.com/obiava/110385/zapisvashta-kamera-za-vytreshen-montaj

Камера в електрическа крушка
С тази камера нямате нужда от батерия, няма да се притеснявате дали ще има заряд точно, тогава, когато е
най-необходимо. Камерата работи с напрежение директно от електрическата мрежа.
Работата с това устройство е изключително лесна. Просто завивате на мястото на електрическата крушка,
натискате ключа за включване на лампата и записа започва. Когато изключите ключа на лампата записа автоматично
спира. Разполагате и с бутон за изключване, разположен на лампата. За да насочите обектива на камерата в желаната
посока имате гъвкав удължител.
Записите се съхраняват върху microSD карта, като максималния размер, който можете да поставите е 32 GB. Можете
да избирате между две резолюции 640х480 и 352х288. Формата на аудио-видео записа е 3gp. В малката резолюция
можете да направите 24 часов запис върху 4 GB.
За да записвате само, когато има движение пред обектива камерата има софтуерен детектор за движение.
Можете да разчитате, че ще имате запис и при пълна тъмнина благодарение на инфрачервените диоди. Те могат да
осветят обектите намиращи се на разстояние до 10 метра.
http://obiavidnes.com/obiava/110384/kamera-v-elektricheska-krushka

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.
http://obiavidnes.com/obiava/110383/kachestveni-interiorni-i-vhodni-vrati-na-super-ceni

Камера с висока резолюция в Handsfree
Камерата е прикрита в напълно реалистично handsfree, с което няма да будите никакво подозрение.
С нея можете да правите аудио-видео записи с резолюция 1280х720 с 30 кадъра в секунда. Записите са в AVI формат с
приблизителен размер 1 GB за час.
Освен видеото можете да правите снимки със същата резолюция, които са в JPEG.
Управлението на двете функции е изключително удобно, с два бутона - единия за снимки, другия за видео.
Камерата има слот за microSD карта, като максималния размера на картата, която можете да поставите е 32 GB.
Устройството е оборудвано с презареждаема батерия, която позволява около 25 минути запис.
За да прегледате или прехвърлите направените записи трябва само да включите камерата към компютър. Разпознава се
автоматично от всички операционни системи, без да е нужно инсталиране на драйвери.
http://obiavidnes.com/obiava/110382/kamera-s-visoka-rezolyuciya-v-handsfree
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Камера с приложение в стоматологията
Камерата е подходяща за използване от зъболекари, за да имат добър поглед при лечението на зъбите.
Освен в стоматологията, камерата може да се използва и за изследване на горните дихателни пътища.
Можете да я използвате и за дейности, които не са свързани с медицината. С нея можете да разчетете надписи от
машини и електронни компоненти, намиращи се на труднодостъпни места.
Образа се предава директно на Вашия компютър и можете да записвате сигнала, за изследване в последствие.
- Камерата има 1/4 инчов CMOS сензор
- Хоризонтална резолюция 380 TV линии
- Максимална резолюция 682х582.
- Фокусното разстояние е 12-18 мм.
- За по-ясен образ имате четири бели диода, които осветяват и най-тъмните обекти.
- Изход - USB.
- Размери - 205х30х20 мм.
http://obiavidnes.com/obiava/110381/kamera-s-prilojenie-v-stomatologiyata

Ендоскоп - 7 метра
С този USB ендоскоп можете да наблюдавате образа от камерата директно на Вашия компютър.
Той е снабден с камера, поставена във водоустойчив корпус с диаметър 12 мм. За по-добра картина на върха на ендоскопа
има четири ярки светодиода с възможност за регулиране на светлината.
- Диаметър на камерата е 12 мм.
- Камерата е с 300K CMOS сензор
- Резолюция 640х480
- Ъгъл на видимост 60 градуса.
- Фокусното разстояние е от 6cm до безкрайност.
http://obiavidnes.com/obiava/110380/endoskop---7-metra

Камера, с детектор за движение
Камерата, скрита в истински ръчен часовник Ви дава възможност да правите снимки и да заснемате аудио-видео
файлове. Видеото може да бъде стартирана ръчно или чрез детектора за движение.
Снимките са в JPEG формат с резолюция 4032х3024 пиксела.
Аудио-видео файла е AVI с 1280х720 пиксела и 26 кадъра в секунда.
Часовника е водоустойчив, но когато го ползвате във вода трябва да завиете на микрофона плътната тапа.
http://obiavidnes.com/obiava/110379/kamera-s-detektor-za-dvijenie

Скрита камера в ръчен часовник, с детектор за движение
Камерата в ръчен часовник Ви дава възможност да правите снимки и да заснемате аудио-видео файлове. Видеото записа
може да се стартира ръчно или с детектор за движение.
Снимките са с резолюция 4032х3024 пиксела, в JPEG формат.
Аудио-видео файла е AVI с 1280х720 пиксела и 26 fps.
http://obiavidnes.com/obiava/110378/skrita-kamera-v-rychen-chasovnik-s-detektor-za-dvijenie

Камера в часовник с гумена каишка 4GB
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Стилен ръчен часовник, с който можете да правите аудио записи, снимки или аудио-видео записи.
Часовника е можете да ползвате във вода, ако е с плътната тапа.
Разпознава се автоматично от всички операционни системи и можете да го използвате като преносима памет или да
презаписвате файловете от паметта му на компютъра.
Снимките, направени с устройтвото са 12 МР (4032х3024) в JPEG формат.
Видеото е AVI с 1280х720 пиксела и 26 fps.
Аудио - WAV с 128 kbps.
http://obiavidnes.com/obiava/110377/kamera-v-chasovnik-s-gumena-kaishka-4gb

Камера, скрита в детектор за дим с детектор за движение
Камерата е монтирана в корпус, имитиращ детектор за дим. Монтира се на тавана на помещението и може лесно да
бъде свалена, да да се извади картата памет.
За удобната експлоатация на камерата разполагате с дистанционно управление. От разстояние до 10 метра можете да
управлявате всички функции да устройството.
Продуктът има следните възможности.
- аудио-видео записи в AVI формат с 1280х960 пиксела. При напълно заредена батерия прави записи около 2 часа на
клипове по 15мин. с приблизителен размер около 175MB
- снимки в JPEG с 2 МР
- аудио записи във WAV
- детектора за движение и да записвате само, когато пред обектива нещо се случва.
- записва върху microSD карта, като можете да поставите такава до 32 GB
- камерата има 72 градуса ъгъл на видимост и минимална осветеност 1 Lux.
- оборудвана е с акумулаторна батерия с капацитет 2200 mAh.
- видеото заема приблизително 1 GB за 40 минути запис.
http://obiavidnes.com/obiava/110376/kamera-skrita-v-detektor-za-dim-s-detektor-za-dvijenie

Градински стол от изкуствен ратан
Столовете са подходящи както за открити така и за закрити кафенета и заведения.
Удобен е за хранене.
http://obiavidnes.com/obiava/110375/gradinski-stol-ot-izkustven-ratan

Камера с висока резолюция, с детектор за движение
Това е оригиналният продукт, който за разлика от евтините копия предлагани на пазара има висока резолюция за
по-качествен аудио-видео запис.
Камерата е монтирана в напълно реалистичен димен детектор.
За да можете да контролирате от разстояние функциите на устройството разполагате с дистанционно управление.
"Датчика" има светодиоди, които позволяват да видите какво се случва под него дори и при пълна тъмнина.
С тази камера ще можете да направите:
- снимки с резолюция 4032х3024
- аудио-видео записи с 1280х720 и 25 кадъра в секунда.
- камерата разполага с презареждаема батерия с капацитет 800 mAh.
- записите се съхраняват върху microSD карта, като максимума на картата е 32 GB.
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При заредена батерия камерата прави около 3 часа видео на карта от 8GB, разделено на клипове по 3 мин. и среден
размер на файла 110MB.
http://obiavidnes.com/obiava/110374/kamera-s-visoka-rezolyuciya-s-detektor-za-dvijenie

Мини хеликоптер с камера
Изключително малък, лек и маневрен хеликоптер, напълно сглобен и готов за полет, изработен от устойчиви материали и
притежаващ камера за аудио-видео запис.
Хеликоптера има акумулаторна батерия 3.7V, 280 mAh, която се зарежда за около един час и дава възможност за десет
минутен полет.
Управлението се осъществява от Вашия мобилен телефон, след като изтеглите и инсталирате безплатното
приложение WL TOYS за Android или iPhone в зависимост от телефона. Обхвата на дистанционния контрол е в рамките
да десет метра.
Камерата, монтирана на хеликоптера записва аудио-видео файл в AVI формат с резолюция 640х480 и 30 кадъра в секунда.
3 метра издигане, 9 метра дължина напред
Размери 23CM x 4.5CM x 10.50CM
http://obiavidnes.com/obiava/110373/mini-helikopter-s-kamera

Фалшива куполна камера
Фалшивата камера прилича напълно на истинска куполна камера и е предназначена да възпре нежеланите посетители.
Има ярък червен диод, който мига през определен интервал. Работи с две батерии тип АА и има лесен монтаж с винтове
или с двойно залепваща лента.
http://obiavidnes.com/obiava/110372/falshiva-kupolna-kamera

Градински стол от изкуствен ратан
70лв/бр. с ДДС при закупуване на повече от 20бр.
http://obiavidnes.com/obiava/110371/gradinski-stol-ot-izkustven-ratan

Куполна камера
Тази неподвижна куполна камера можете да използвате като я закрепите на тавана на помещението. Предназначена е
за вътрешен монтаж и има стандартен видео изход на BNC букса. Захранва се с 12 V DC.
Матрицата е SONY е 1/3 CCD. Резолюция - 420 хоризонтални линии и 512х582 пиксела.
Минимална осветеност 0.1 Lux
http://obiavidnes.com/obiava/110370/kupolna-kamera

Шпионка с детектор за движение и тъчскрийн
Широкоъгълния обектив на тази шпионка Ви дава възможност да обхванете максимално голяма площ пред Вашата
входна врата. Ъгъла на видимост е 120 градуса, а 3.2 инчовия дисплей позволява да разгледате в детайли човека пред
вратата. Дисплея е чувствителен на допир и от него контролирате и настройвате устройството.
Когато посетител звънне на входната врата, шпионката автоматично записва снимка на microSD карта и така
можете да видите кой е звънял, когато не сте си били вкъщи. Освен това има детектор за движение и шпионката ще
запише видео на всеки преминал покрай вратата, дори и да не е позвънил.
http://obiavidnes.com/obiava/110369/shpionka-s-detektor-za-dvijenie-i-tychskriyn

Градински комплект от изкуствен ратан 4 стола плюс маса
Градински комплект изработен от изкуствен ратан.
Размери на стола: 56х58х80см.
Размери на маса : 70х70см, ф.72см.
Цвят: тъмен, без възглавници.
Редовна цена на комплекта: 480,00лв. с ДДС
При поръчка на 10 комплекта : 250,00лв. с ДДС

Страница 41/88

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

27.12.2015

При поръчка на 5 комплекта : 330,00лв. с ДДС
http://obiavidnes.com/obiava/110368/gradinski-komplekt-ot-izkustven-ratan-4-stola-plyus-masa

Шпионка с 2.8 инчов дисплей
Тази шпионка автоматично записва върху microSD карта снимка на всеки, натиснал бутона за звънене. Камерата има
обектив с 120 градуса ъгъл на видимост и инфрачервени диоди за нощно виждане.
Освен снимки устройството може да заснема и видео само с едно натискане на бутона. Така можете да имате запис на
всеки преминал пред Вашата врата.
Може да се монтира на всички видове врати, като можете лесно да поставяте и сваляте монитора, за по-голямо
удобство при преглеждане на записите.
Шпионката работи с акумулаторна батерия.
Разполагате с голям набор от мелодии или сигнали за звънене.
http://obiavidnes.com/obiava/110367/shpionka-s-28-inchov-displey

Интериорни врати Порта Нова Пловдив
Голямо разнообразие на модели и цветове на интериорни врати на изгодни цени можете да намерите в шоурум Порта
Нова на бул. Шести септември 225 в Пловдив. Произвеждат се в 6 различни цвята - светъл дъб, златен дъб, череша ,
венге, орех , бяло. Големи налични количества на склад и кратки срокове за изпълнение на поръчките!
http://obiavidnes.com/obiava/110366/interiorni-vrati-porta-nova-plovdiv

Частен Детектив-Детективска Агенция Фокс-Ловеч,Троян,Габрово,Карлово
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/110365/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-foks-lovechtroyangabrovokarlovo

Скрита камера в димен датчик с датчик за движение 4GB
Датчика, в който е монтирана камерата е напълно реалистичен и няма да събуди никакво съмнение, когато го
монтирате на тавана на помещението.
Работата с устройството е лесна и удобна, благодарение на дистанционното управление. С него можете да
контролирате от разстояние всички функции на скритата камера.
Монтажа и демонтажа на датчика е само с едно завъртане и така лесно можете да го свалите и да запишете
файловете на компютъра си.
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С камерата можете да правите снимки, аудио-видео записи, както и да използвате софтуерен датчик за движение.
- Снимките са JPEG с резолюция 2560х1920,
- Видеото - AVI, с 1280х720 пиксела.
- Устройството има литиево-полимерна батерия с капацитет 600 mAh , която позволява около 2 часа непрекъснат запис,
разделени на клипове по 3 мин.
http://obiavidnes.com/obiava/110364/skrita-kamera-v-dimen-datchik-s-datchik-za-dvijenie-4gb

Дим детектор-камера с детектор за движение
Детекторът за дим е напълно реалистичен и никой няма да заподозре, че в него е скрита камера с висока резолюция.
С тази камера можете да записвате и през нощта, защото има инфрачервени диоди за нощно виждане.
Устройството е оборудвано и с детектор за движение и така можете да пестите памет и батерия, като записвате
само когато е нужно-когато има движение пред камерата.
За да можете лесно и удобно да контролирате всички функции разполагате с дистанционно управление, с чиято помощ
можете да управлявате устройството на разстояние до 10 метра.
Видео записите на камерата са в AVI формат с резолюция 720х480.
Работата на устройството се осигурява от акумулаторна батерия с капацитет 1000 mAh. При напълно заредена
батерия може да направи 4 часа видео запис разделен на клипове по 10 мин. с размер на файла около 260MB или общо
около 6,46GB. Има слот за microSD карта, в който можете да поставите до 32 GB.
http://obiavidnes.com/obiava/110363/dim-detektor-kamera-s-detektor-za-dvijenie

Водоустойчив часовник с Full HD камера - 4GB
Камерата, скрита в този часовник може да запише аудио-видео файл в AVI с резолюция 1920 x 1080, да направи снимка в
JPEG с 4032 х 3024 и аудио запис в WAV със 128 kbps.
За снимане при пълна тъмнина можете да включвате петте инфрачервени диода.
Часовника може да бъде мокрен, като трябва да завиете на микрофона плътната "тапа".
При включване в компютъра устройството автоматично се разпознава от всички операционни системи и можете да
прехвърляте направените записи или да го използвате като преносима памет.
Вградената памет от 4GB позволява да се съхрани около 40мин. запис.
http://obiavidnes.com/obiava/110362/vodoustoychiv-chasovnik-s-full-hd-kamera---4gb

Ловна камера 12 МР с 2 инчов дисплей
Макар и малка по размери, тази ловна камера има впечатляващи характеристики. Снимките, направени с нея могат да
бъдат в три резолюции - 12, 8 или 5 МР, а видеата - в четири 1080Р, 720П, WVGA или QVGA.
За удобна работа с ловната камера имате на разположение дистанционно управление от, което може да задавате
желаните от вас Вас команди както и да пускате детектора за движение. Настройките и записите виждате на LCD
дисплей с големина 2 инча.
За снимки и в най-тъмната нощ имате 32 инфрачервени диода, които Ви позволяват да виждате до 20 метра.
Камерата съхранява записите на SD карта, като можете да поставите до 32 GB.
Работи с 4 или 8 батерии тип AA.
Размери 145х80х50 мм.
http://obiavidnes.com/obiava/110361/lovna-kamera-12-mr-s-2-inchov-displey

Фалшива камера със соларен панел
Камерата работи с три батерии тип АА. Тя е оборудвана и със соларен панел, който може да зарежда акумулаторни
батерии и така да я ползвате неограничено време, без да се притеснявате за смяна на батерии.
Размери: 210*92*70 mm.
http://obiavidnes.com/obiava/110360/falshiva-kamera-sys-solaren-panel

Бутафорна камера с детектор за движение
Камерата напълно наподобява истинска и е успешно средство за възпиране на нарушители.
Има детектор за движение, който задейства въртене на камерата и светлинна индикация.
Работи с три батерии 1.5V тип АА.
Размери 150*58*55 mm.
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http://obiavidnes.com/obiava/110359/butaforna-kamera-s-detektor-za-dvijenie

Водоустойчив ендоскоп - 15 метра
С този 15м водоустойчив ендоскоп вие можете да инспектирате труднодостъпни и слабо осветени места, да записвате
видео, а също така и да правите лесно снимки благодарение на включената програма в комплекта. С нея може да
избирате м/у няколко резолюции на снимките и видеото, също да коригирате баланса на бялото.
За повече удобство разполагате с три помощни накрайника
Характеристики:
- Диаметър на камерата - 10 мм.
- Сензор - 0,3 MP CMOS
- Резолюция - 160х120, 176х144, 320х240, 352х288, 640х480
- Входно-изходен интерфейс - USB 2.0
- Ъгъл на видимост - 60 градуса.
http://obiavidnes.com/obiava/110358/vodoustoychiv-endoskop---15-metra

Скрита камера в шапка
Тази шапка е идеалното средство за шпионаж. С нейна помощ ще можете без никакво подозрение да направите
аудио-видео запис или само отделни снимки с висока резолюция. За да снимате само когато това е нужно разполагате с
дистанционно управление. С негова помощ стартирате и спирате видеото или правите снимки с всяко натискане на
бутона.
Шапката има акумулаторна батерия 360 mAh и слот за microSD карта. При напълно заредена батерия може да
направите около 2 часа и 30 мин. разделени на клипове по 18 мин. със среден размер около 1GB. или общ размер около 8GB.
Видеото е в AVI формат с резолюция 640х480/30 fps, а снимките в JPEG със същата резолюция 640х480.
http://obiavidnes.com/obiava/110357/skrita-kamera-v-shapka

Калъф - заглушител
Ако имате съмнения, че Вашия мобилен телефон се подслушва или следи можете бързо да прекъснете всеки сигнал само с
поставянето на апарата в този калъф.
По този начин ще прекъснете връзката, независимо от мобилния оператор, работната честота или силата на сигнала.
Калъфа изглежда като обикновен калъф за телефон и можете да предприемете предпазни мерки пред погледите на
всички, без да бъдете заподозрени.
Размер: 19х10см
http://obiavidnes.com/obiava/110356/kalyf---zaglushitel

Диско лампа
Пригответе се за щур купон с тази ефектна лампа.Не е необходимо да правите никакви предварителни подготовки.
Трябва само да завиете лампата на мястото на всяко осветително тяло.
http://obiavidnes.com/obiava/110355/disko-lampa

Видеорегистратор с 2.7 инчов дисплей
Този продукт може да се използва като видеокамера и фотоапарат с висока резолюция, но също така е и ефикасен
видеорегистратор за Вашия автомобил.
Направените аудио-видео записи и снимки можете веднага да прегледате на големия 2.7 инчов дисплей.
Обектива на камерата е с ъгъл на видимост от 120 градуса, а минималното фокусно разстояние е 12 см.
Видеото е AVI с MJPEG компресия, като можете да избирате между резолюции - от FullHD 1920x1080 до QVGA 640x480
пиксела.
Снимките, които можете да направите са VGA,1.3, 2, 5, 8, 10 или 12 МР в JPEG.
В слота за microSD карта можете да поставите до 32 GB.
Камерата работи включена към запалката на автомобила, на максималния размер карта тя може да направи 115 мин.
След това, ако решите има функция за презапис, така по-старите ще бъдат изтрити и на тяхно място ще бъдат
записани новите клипове. Друга функция е спирането на звука по време за запис, така ще избегнете страничните шумове,
когато камерата работи.Може да активирате и детектора на движение, за да заснема само, когато пред нея се появи
движещ обект или автомобила тръгне.
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http://obiavidnes.com/obiava/110354/videoregistrator-s-27-inchov-displey

Камера в дистанционно с широкоъгълен обектив
Основното предимство на тази скрита камера е в нейния обектив. Освен, че Ви позволява да правите аудио-видео
файлове с HD резолюция, ще можете и да заснемете по-голяма част от обектите наоколо. Обектива е с ъгъл на
видимост от 120 градуса.
Камерата заснема аудио-видео файлове с резолюция 1280х720 при 30 кадъра в секунда и снимки с размер 3 МР.
Презареждаемата литиево-полимерна батерия позволява около час и половина непрекъсната работа.
Устройството има слот за microSD карти и можете да поставите карта до 32 GB. (не е включена в комплекта)
Камерата може да снима и когато е свързана към захранването и така да снимате по-дълго време.
http://obiavidnes.com/obiava/110353/kamera-v-distancionno-s-shirokoygylen-obektiv

Камера-ключ с широкоъгълен обектив
Това е оригиналният продукт, който за разлика от евтините копия предлагани на пазара има висока резолюция за
по-качествен аудио-видео запис.
Обектива с ъгъл на видимост 120 градуса позволява да запишете повече подробности дори и от близко разстояние.
Аудио-видео записите, които можете да направите са с HD качество с резолюция 1280х720 и 30 fps.
Камерата има възможност да прави и снимки в JPEG с резолюция 2048х1536 пиксела.
Презареждаемата литиево-полимерна батерия позволява около час и половина непрекъснат запис.
Устройството има слот за microSD карти, като поддържа до 32 GB.
http://obiavidnes.com/obiava/110352/kamera-klyuch-s-shirokoygylen-obektiv

Full HD камера в handsfree
Лека и удобна камера, която по нищо не се различава от истинско handsfree.
С нея можете да правите аудио-видео записи в MOV формат с h.264 компресия и резолюция 1280х720 и 30 кадъра в
секунда.
Снимките са в JPG, с EXIF 2.2 и резолиция 4032х3024.
Камерата има слот за microSD карта и можете да поставите до 32 GB.
Презареждаемата акумулаторна батерия е с капацитет 350 mAh и позволява около 20 мин непрекъснат запис.
http://obiavidnes.com/obiava/110351/full-hd-kamera-v-handsfree

TFT LCD дисплей
С този 5 инчов LCD дисплей можете да имате поглед към всяка точка от Вашия автомобил.
Той работи с напрежение от 6 до 32 V DC и може да се монтира както на леки, така и на товарни автомобили.
Има два видео входа, като единия от тях е с приоритет, което означава, че монитора автоматично се превключва,
когато на този вход постъпи видео сигнал. Така можете да свържете камера, която да стартира при включване на
лоста на задна скорост и ще имате чудесна видимост при движение назад.
Другия вход може да се ползва за втора камера или за видеоплеър, DVD, навигация и т.н.
Дисплея има удобна стойка, която се залепя стабилно и може да се завърти в желаната от Вас посока.
Има меню на български език.
http://obiavidnes.com/obiava/110350/tft-lcd-displey

Камера в будилник с диоди за нощно виждане
Будилника е с дистанционно управление, което контролира всички негови функции от разстояние до 10 метра.
Устройството има четири режима на работа.
Може да прави аудио-видео файлове в AVI формат с FullHD резолюция 1920х1080 и 30 кадъра в секунда. При напълно
заредена батерия може да направите 3 часа видео запис разделен на клипове по 5 мин. с приблизителен размер 800MB или
общ размер около 28GB.
Часовника прави и снимки в JPEG с размер 2592х1944 пиксела.
Можете да записвате само звук във WAV с 176 kbps.
Последния режим е детектора за движение. При него будилника работи само когато пред обектива има някакво
движение. През останалото време е в режим на изчакване и така пести памет и батерия.
За да можете да снимате дори и при пълен мрак има инфрачервени диоди, които можете да включвате и изключвате от
дистанционното управление.
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Камерата има слот за microSD карта, като поддържа до 32 GB (не е включена в комплекта).
http://obiavidnes.com/obiava/110349/kamera-v-budilnik-s-diodi-za-noshtno-vijdane

Система за паркиране в огледало за задно виждане
С камерата от комплекта, поставена на подходящо място, ще имате пълен поглед при паркирането на заден ход. За
по-добра ориентация в пространството разполагате с растерна мрежа на дисплея.
Екрана, който е монтиран в огледалото за задно виждане, е TFT LCD с размери 7 инча и формат 16:9 и 4:3. Към него
можете да включите два източника на видео сигнал - например камерата и DVD плеър и стерео аудио изход.
Освен помощник за паркиране огледалото е и мултимедийно устройство. То има четец за SD карти и един USB вход от
където можете да възпроизвеждате видео в AVI и MPEG, музика в MP3, WAV, WMA или да разглеждате снимки в GIF,
BMP или JPEG.
В устройството има и FM трансмитер, така че, можете да слушате звука направо на стерео-уредбата на автомобила.
За удобно използване на всички функции на огледалото за задно виждане разполагате с дистанционно управление.
http://obiavidnes.com/obiava/110348/sistema-za-parkirane-v-ogledalo-za-zadno-vijdane

Фенер Olight
С малките си размери и тегло този фенер е удобен за носене и ползване. Теглото му е само 46 грама, дължина 86 мм и
диаметър 23 мм.
Макар и малък по размер той е снабден с много мощен светодиод, който дава максимална осветеност от 280 лумена. С
него можете да осветите обект на разстояние до 84 метра.
Фенера има четири степени на светене и режим на лампа за стробо ефект.
Изработен е от качествени материали, които издържат падане от височина два метра.
Водоустойчив е и позволява потапяне до два метра.
Работи с една батерия тип АА.
http://obiavidnes.com/obiava/110347/fener-olight

Момче търси момиче за взаимни забавления
Момче съм и търся момиче,което обича да получава нежна френска в неограничени количества,а от своя страна да си
служи умело с устни и език,да харесва продължителните ласки.
Стреличка на тел.-връщам обаждане при първа възможност или ме потърсете на скайп megarata69 .Моля,не звънете от
скрити номера,защото по-късно няма да мога да ви върна обаждане.
Четете внимателно!!!Търся МОМИЧЕ!!!
http://obiavidnes.com/obiava/110346/momche-tyrsi-momiche-za-vzaimni-zabavleniya

Светодиодно фенерче
Макар и много малък по размери този фенер може да освети и най-тъмното място. Работи с една батерия тип ААА и
дава 13 лумена максимална осветеност. Светлинния лъч, излъчван от него осветява обект на разстояние до 21 метра.
Фенерчето позволява непрекъсната работа до 16 часа с една батерия.
Изработения от стомана корпус гарантира издръжливост на удар от височина 1 метър.
Фенерчето е херметически затворено и може да се потапя до два метра дълбочина.
Размери:
Дължина - 71 мм.
Диаметър - 14 мм.
Тегло 14 грама.
http://obiavidnes.com/obiava/110345/svetodiodno-fenerche

HD камера в дистанционно
Камерата, скрита в това дистанционно, ще Ви позволи да правите аудио-видео записи с висока резолюция. Файловете са
в AVI формат с 1280х720 пиксела и 30 кадъра в секунда. Освен това можете да правите снимки в JPEG с резолюция
2048х1536.
С вградената презареждаема батерия можете да заснемете около час видео. Ако не искате да разчитате на вградената
батерия, дистанционното може да записва директно включено в захранването.
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http://obiavidnes.com/obiava/110344/hd-kamera-v-distancionno

Предлагам френска наслада на дами
Здравейте!
Имате желание за нещо различно,палаво,щуро?Желаете релакс след тежкия работен ден?Искате някой да ви поглези
неангажиращо и без условия?Тогава ме потърсете-предлагам ви френски ласки при отлична хигиена и
дискретност-очаквам същото и от вас!Гарантирано удоволствие!Не разполагам с терен,но мога да бъда с вас,където
пожелаете - в автомобила ви,апартамент,хотел,офис,даже и навън.На 31 съм.
Скайп - frenska_za_dami1
Мейл - frenska_za_dami@abv.bg
Телефон предоставям след установена връзка по скайп/за предпочитане/ или мейл.
http://obiavidnes.com/obiava/110343/predlagam-frenska-naslada-na-dami

Камера-ключ 8GB
Вградената в ключа памет с капацитет 8 GB ще Ви позволи да съхранявате направените аудио-видео файлове, снимки
или аудио записи. Освен това се разпознава автоматично от всички операционни системи и можете да ползвате ключа и
като преносима памет.
Управлението на устройството е изключително лесно. Разполагате с три бутона, като всеки от тях контролира една
от функциите - снимки, видео или аудио.
Индикацията на работата на ключа е с вибрации и няма да Ви се налага да следите за светлини, за да разберете в какъв
режим работи.
Снимките, направени с тази камера са в JPEG с размер 4032х3024 пиксела.
Аудио-видео записа е в AVI с резолюция 1280х720.
Аудиозаписа е wav с 128 kbps.
Акумулаторната батерия дава около един час непрекъсната работа на устройството.
http://obiavidnes.com/obiava/110342/kamera-klyuch-8gb

Покупко - Продажба и Прехвърляне на Фирми - 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 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 .
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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 !
В областта на търговското / фирмено право основните услуги, които кантората предлага са:
1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
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 !
гр. Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/110341/pokupko---prodajba-i-prehvyrlyane-na-firmi----ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya-
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Покупко - Продажба и Прехвърляне на Фирми - 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 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 !
В областта на търговското / фирмено право основните услуги, които кантората предлага са:
1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
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9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
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 !
гр. Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/110340/pokupko---prodajba-i-prehvyrlyane-na-firmi----ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya-

ИЗКУПУВАНЕ и Прехвърляне на 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 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 !
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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 !
В областта на търговското / фирмено право основните услуги, които кантората предлага са:
1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
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 !
гр. Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/110339/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojd
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Покупко-продажба на Фирми-Investconsult Group ltd.
Покупко-продажба на Фирми,акции,дружествени дялове и търговски предприятия;Предоставяне на правни консултации
по търговски сделки;
Изкупуване и Прехвърляне на фирми АД,ЕАД,ООД,ЕООД,СД със задължения, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако
сте получили заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към доставчици и
други контрагенти.Свържете се с Нас.
Осигуряване на нов собственик на Вашата фирма,ново седалище и адрес за кореспонденция извършване на пълна промяна
на обстоятелствата.
Изготвяне и подаване на всички необходими документи в Търговския регистър, без риск от отказ.
Съпровождане до Нотариус, без излишно чакане.
Гарантирано най-ниска цена, без скрити такси и хонорари.
Гарантирано качество, без притеснение от отказ.
300 лв/вкл. Държавна такса,Нотариус,хонорар/
Продажбата на фирмата Ви ще бъде отразена в срок от 4 работни дни.
И всичко това с едно посещение в офиса ни!
Изкупуване и Прехвърляне на фирми ЕООД ООД по Чл. 129. (1)(2)Търговски закон.
Чл. 130. Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски
срещу дела в капитала.
Освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
Investconsult Group ltd.
Телефон за контакти:0886072288
За повече информация относно услугите които предлагаме-моля посетете блога ни
ПОЛЕЗНО.БГ-http://topbg1.blogspot.bg
http://obiavidnes.com/obiava/110338/pokupko-prodajba-na-firmi-investconsult-group-ltd

СЪДЕЙСТВИЕ за Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения - Изкупуване , Прехвърляне +
Освобождаване от Солидарната Отговорност .
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД 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 !
В областта на търговското / фирмено право основните услуги, които кантората предлага са:
1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
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начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
гр. Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/110337/sydeystvie-za-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya---izkupuvane--prehvyrlya

ПОКУПКО - ПРОДАЖБА и Прехвърляне на Фирми - 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 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 !
В областта на търговското / фирмено право основните услуги, които кантората предлага са:
1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
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5. Консултиране на сделки
6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
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 !
гр. Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/110336/pokupko---prodajba-i-prehvyrlyane-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--

Покупко-продажба
на
Фирми,акции,дружествени
дялове
предприятия;Предоставяне на правни консултации по търговски сделки;

и

търговски

Покупко-продажба на Фирми,акции,дружествени дялове и търговски предприятия;Предоставяне на правни консултации
по търговски сделки;
Изкупуване и Прехвърляне на фирми АД,ЕАД,ООД,ЕООД,СД със задължения, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако
сте получили заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към доставчици и
други контрагенти.Свържете се с Нас.
Осигуряване на нов собственик на Вашата фирма,ново седалище и адрес за кореспонденция извършване на пълна промяна
на обстоятелствата.
Изготвяне и подаване на всички необходими документи в Търговския регистър, без риск от отказ.
Съпровождане до Нотариус, без излишно чакане.
Гарантирано най-ниска цена, без скрити такси и хонорари.
Гарантирано качество, без притеснение от отказ.
300 лв/вкл. Държавна такса,Нотариус,хонорар/
Продажбата на фирмата Ви ще бъде отразена в срок от 4 работни дни.
И всичко това с едно посещение в офиса ни!
Изкупуване и Прехвърляне на фирми ЕООД ООД по Чл. 129. (1)(2)Търговски закон.
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Чл. 130. Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски
срещу дела в капитала.
Освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
Investconsult Group ltd.
Телефон за контакти:0886072288
За повече информация относно услугите които предлагаме-моля посетете блога ни
ПОЛЕЗНО.БГ-http://topbg1.blogspot.bg
http://obiavidnes.com/obiava/110335/pokupko-prodajba-na-firmiakciidrujestveni-dyalove-i-tyrgovski-predpriyatiyapredo

Лимфопреса - Апарат за Пресотерапия
Лимфопреса - Апарат за Пресотерапия (Лимфен дренаж)
Лимфомат - апарат за лимфен дренаж / пресотерапия
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.
Интернет магазини
www.bgmag.net
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www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/110334/limfopresa---aparat-za-presoterapiya

Електронен нашийник за дресура на кучета
Електронен нашийник за дресура на кучета (Телетакт)
Обхват на сигнала от телетакта: 300 м;
Излъчвани от нашийника за дресура сигнали: вибриращ, шоко, светлинен, звуков;
Електронният нашийник разполага със 100 степени на въздействие, LCD екран, фенерче и е удароустойчив;
Възможно е едновременното командване на 2 кучета - от едно дистанционно!
Кучето ви не знае как да се държи: бяга, лае, хапе, разкъсва и не отговоря на вашите команди.
Решението на проблема е нашийник за дресура на кучета с дистанционно управление - телетакт,
използващ вибрации или лек токов удар за премахване на всички лоши навици на кучето.
Електронният нашийник е много полезен при дресировка и обучение на домашни любимци, ловни кучета, кучета-водачи и
кучета-охрана,
независимо от теглото им (от 2 до 90 кг.).
При обучение и дресировка, електронният нашийник е незаменим помощник за формирането на желаното от вас
поведение на вашия любимец.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/110333/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta

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/110332/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.
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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
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/110331/topleshta-kartina-s-infracherveno-nagryavane

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
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/110330/darsonval-za-tonizirana-i-elastichna-koja
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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/110329/elektricheska-podochistachka-twister-sweeper

Вибро плейт/Пауър плейт Фитнес уред от ново поколение
Вибро плейт/Пауър плейт Фитнес уред от ново поколение
10 минутна тренировка с ”ВИБРО ПЛЕЙТ”, замества едночасово "блъскане” по различните уреди във фитнес залите !
Това е един специален иновационен метод за тренировка – ”Whole body vibration”, който се базира на дългогодишни
международни клинични изследвания и има много широко поле на приложение
в областта на здравето, спорта и фитнеса.Той се състои в използването на бързи ритмични вибрации, които
предизвикват силни мускулни контракции,
тренирайки цялото тяло и и водещи до бързи резултати.
А те са впечатляващи и се проявяват още през първата седмица на използуване на уреда- увеличава се мускулната сила и
гъвкавост, усъвършенства се формата на тялото и мускулатурата,
намалява се подкожната мастна тъкан на местата с големи натрупва- ния,
премахва се целулита ,увеличава се виталността на организма, постига се хормонално равновесие, създава се чувсво на
телесно и психическо благосъстояние, премахва се стреса и напрежението,
повишава се метаболизма и се постига цялостно подмладяване на организма.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/110328/vibro-pleytpauyr-pleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

Масажна кушетка MagicPRO-3 Трисекторна
Масажна кушетка MagicPRO-3 Трисекторна
Масажните легла " MagicPRO-3" се предлагат в кремав и черен цвят.
Професионалната преносима кушетка за масаж "MagicPRO-3" е 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 преносимата масажна кушетка е изработена от твърдата дървесина на германски
европейски бук и осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и
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предотвратява възможността от появата на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
Краката на сгъваемата масажна кушетка се отварят лесно и с минимално усилие. Сгъването, разгъването и
пренасянето на кушетката е изключително улеснено.
Преносимата масажна кушетка "MagicPRO-3" е с пълнеж от 4 см. мек пенополиуретан с плътност 20 kg/м?.
Пенополиуретанът съхранява своята форма много по-дълго време отколкото, обикновено използваните за пълнеж
материали при изработването на стандартните кушетки за масаж.
Кушетката за масаж е тапицирана с водоустойчив и устойчив на масажно олио винил.

Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MagicPRO-3:
O Дъжина: 192 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. / На снимката, поставената вурху леглото тежест е 2 тона, но моля ви, не правете
това в къщи laugh/
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 20 см
O Тегло: 19 кг
Преносимата масажна кушетката "MagicPRO-3" се състои от 3 секции. Третата секция е подвижна - с възможност за
повдигане!
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.
"MagicPRO-3" се отличава с привлекателен и естетичен външен вид. Възможността за ръчното регулиране на
височината на краката, позволява кушетката да се адаптира според ръста на масажиста, обезпечавайки условия за
провеждане на перфектната процедура.
За още по-голямо удобство, кушетката за масажи предоставя възможност за регулиране на наклона и височината на
облегалката за главата, а в комплекта са предоставени и подвижни странични облегалки за ръцете.
Благодарение на сгъваемата си конструкция, професионалната масажна кушетка "MagicPRO-3" лесно и бързо се
трансформира в достатъчно удобна за пренасяне чанта.

Комплектът "MagicPRO-3" съдържа:
O Калъф за удобно пренасяне
O Опора за лице и опора за ръце
O Елемент за запушване на отвора за лицето
O Подвижна, тапицирана подложка за ръце.
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Произход: Китай
Произведено в КНР ( Изнесено производство - под стриктен контрол за качество на вложени материали и изработка )
Гаранционен срок:: 12 месеца
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/110327/masajna-kushetka-magicpro-3-trisektorna

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.
http://obiavidnes.com/obiava/110326/metalni-shkafove-i-el-tabla

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http;//detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/110325/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

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.

Страница 61/88

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

27.12.2015

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/110324/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

ИНТЕНЗИВНИ КУРСОВЕ ПО ХИМИЯ
Направете основен преговор на изпитните задачи по химия.
Интензивните курсове имат за цел основен преговор на по-трудните задачи и на последователността при тяхното
изписване.
Курсовете на Родина включват подготовка за кандидатстване във всички университети и техните приемни изпити по
химия.
Продължителност: 06 – 15.06.2016 г. (10 дни, всеки ден)
Цена: 440 лв.
Място за записване: София, ул. Ген. Й. Гурко № 74, ет. 1
РОДИНА - България
За контакт с нас:
гр. София 1000, ул. ген. Гурко 74
от 10:00 до 19:00 часа
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
Уеб сайт: www.kursove.net
http://obiavidnes.com/obiava/110323/intenzivni-kursove-po-himiya

ИНТЕНЗИВНИ КУРСОВЕ ПО БИОЛОГИЯ
Направете основен преговор на изпитните теми по биология.
Интензивните курсове имат за цел основен преговор на по-трудните теми по биология и последен преговор преди
редовните изпити.
Курсовете на Родина включват подготовка за кандидатстване във всички университети и техните приемни изпити по
биология.
Продължителност: 06 – 15.06.2016 г. (10 дни, всеки ден)
Цена: 440 лв.
Място за записване: София, ул. Ген. Й. Гурко № 74, ет. 1
РОДИНА - България
За контакт с нас:
гр. София 1000, ул. ген. Гурко 74
от 10:00 до 19:00 часа
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
Уеб сайт: www.kursove.net
http://obiavidnes.com/obiava/110322/intenzivni-kursove-po-biologiya

Парктроник с Wi-Fi камера
С този парктроник ще избегнете изтеглянето на кабели от камерата до монитор в купето. Камерата създава безжична
мрежа, която можете да включите на Вашия телефон, таблет или друго електронно устройства с безжична Интернет
карта. По този начин на мобилното устройство ще имате ясна видимост назад и графичен ориентир за близостта на
обектите.
За да ползвате системата трябва да инсталирате безплатното приложение в зависимост от устройството - iPhone,
iPad или Android.
Камерата има защита IP66, захранващото напрежение е 12V DC.
http://obiavidnes.com/obiava/110321/parktronik-s-wi-fi-kamera
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уроци по рисуване в София
Уроци за кандидат - студенти и ученици за подготовка за прием във НХА и средните училища по изкуства в София.
Уроци за кандидат - студенти: включват подготовка за всички видове изпити по Рисуване в Националната художествена
академия/1 - ви изпит/, съдействие за консултации за 2 - ри изпит по специалността в НХА и при необходимост
подготовка на портфолио; изпит по Живопис в НХА; подготовка за кандидатстване с изобразително изкуство в
Софийски университет, както и подготовка на портфолио при кандидатстване в НБУ или университет в чужбина.
Обучението се провежда в малки групи до 6 човека в творческа и спокойна атмосфера. Уроците се провеждат неделя по
график : цената е 20 лв. за 4 астрономически часа.
За повече информация : http://silviagancheva.com/
http://obiavidnes.com/obiava/110320/uroci-po-risuvane-v-sofiya

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
- 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/110319/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/110318/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
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http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/110317/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/110316/individualno-obuchenie-po-ungarski-ezik

HD спортна камера
Тази HD камера е поставена в херметически затворен кожух, който позволява и подводни снимки до 30 метра дълбочина.
Освен за гмуркане камерата е подходяща за всички водни и зимни спортове, но може да се използва и у дома, в
автомобила, с велосипеда и т.н.
Разполага с богат набор от стойки и колани, които ще Ви позволят да закрепите надеждно камерата към всякакви
повърхности.
Устройството разполага с вграден 1.5 инчов дисплей, на който можете да направите настройките на камерата, както и
да прегледате направените записи.
Обектива е широкоъгълен 140 градусов, което ще Ви даде максимално широка панорама.
Можете да правите аудио-видео записи с h.264 компресия в 4 режима - FullHD 1920х1080, 1280х720, 848х640 и 640х480.
Освен видео можете да правите и снимки в JPEG с максимална резолюция 3 МР.
Камерата разполага с слот за microSD карта, като можете да поставите до 32 GB.
От HDMI изхода можете да възпроизведете направените записи на телевизора си.
http://obiavidnes.com/obiava/110315/hd-sportna-kamera

ФИНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по фински език в удобно за Вас и преподавателя време и с
подходяща интензивност по системата Suomen Kielen Alkeisoppikirja. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен
център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи. Цена: 10 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363
GSM: 0898 714495, 0898 714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/110314/finski-ezik--individualno-obuchenie

Подслушвател с камера и възможност за запис
Това уникално устройство съдържа в себе си няколко начина за подслушване и запис.
С него можете да слушате, разговорите около него с набиране на номера на SIM картата, както работят
стандартните GSM подслушватели. Когато обаче разговора Ви трябва записан можете с една SMS команда да
стартирате запис на microSD карта. Отново с SMS спирате аудио записа. Аудиото се записва в amr формат.
Ако не Ви е достатъчен аудио запис можете отново с SMS команда да запишете 2 часа аудио-видео файл в avi, с
резолюция 480х320 пиксела и размер на файла 400MB. С друг SMS спирате записа.
Можете да правите от разстояние и снимки, които се записват на картата или можете да ги получите направо на
телефона си.
Освен възможностите за подслушване и запис можете да използвате устройството и като мини охранителна система.
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Подслушвателя може да Ви изпрати предупредителен SMS, когато звука около него надвиши 60 dB. Освен изпращането
на SMS можете да зададете устройството да ви набере, когато около него се говори.
Вградената акумулаторна батерия позволява работа няколко дни, но със SMS можете да следите нивото на батерията
и да я заредите при нужда.
http://obiavidnes.com/obiava/110313/podslushvatel-s-kamera-i-vyzmojnost-za-zapis

Стенен часовник с камера с 4GB
Този голям и стилен стенен часовник има вградена камера с дистанционно управление.
С него можете да правите аудио-видео запис в AVI формат с резолюция 720х480 пиксела. За управлението на записа
разполагате с дистнционно с обхват до 10 метра. Пускането и спирането на записа става с натискането на бутона от
дистанционното управление.
Камера има вградена акумулаторна батерия, която позволява около два часа непрекъснат запис.
http://obiavidnes.com/obiava/110312/stenen-chasovnik-s-kamera-s-4gb

ТУРСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по турски език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системата „Hitit”. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи –
четене, писане, слушане, говорене. Цена: 10 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/110311/turski--ezik--individualno-obuchenie

Флашка-камера с IR диоди
Купувайки тази флашка ще разполагате с камера с висока резолюция. С нея можете да правите аудио-видео записи или
само снимки.За да снимате при пълна тъмнина имате два инфрачервени диода. Флашката има слот за microSD карта.
- Видео записите са в AVI формат с резолюция 1280х720 и 30 кадъра в секунда.
- Снимките са в JPEG със същата резолюция 1280х720.
- На батерия можете да направите около един час непрекъснат запис.
Устройството може да прави видео запис, докато се зарежда и така да правите по-дълги записи без да разчитате на
вградената акумулаторна батерия.
http://obiavidnes.com/obiava/110310/flashka-kamera-s-ir-diodi

Индивидуално обучение по ГРЪЦКИ език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по гръцки език в удобно за курсиста и преподавателя време и с
подходяща интензивност по системата Епикинонисте Елиника или друга система по избор. В процеса на обучение се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Цена: 10 лева на учебен час.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/110309/individualno-obuchenie-po-grycki-ezik

HD камера в автомобилен ключ с детектор за движение
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Камерата, скрита в този ключ за кола Ви осигурява качествен видео запис с висока резолюция. Направения с него
аудио-видео запис е в MOV формат, с h.264 компресия и можете да избирате между три резолюции 1440х1080, 1280х720
или 320х240 пиксела при 30 кадъра в секунда.
Освен видео можете също да правите само снимки в JPEG с резолюция 4032х3024 или аудио запис във WAV със 176 kbps.
Камерата разполага с детектор за движение, който Ви дава възможност да записвате само при наличието на движещ
се обект.
Устройството има слот за microSD карта, на която се съхраняват направените записи.
Акумулаторната батерия от 500 mAh позволява около час непрекъснат запис.
Снимките и видеото можете да гледате на голям екран през HDMI изхода.
http://obiavidnes.com/obiava/110308/hd-kamera-v-avtomobilen-klyuch-s-detektor-za-dvijenie

Закачалка с нощно виждане
Камерата в тази закачалка за дрехи дава възможност на правите снимки и видео бързо лесно само с едно натискане на
бутон от дистанционното управление.
- Снимките са в JPEG с резолюция 2560х1440 пиксела
- Видеото в AVI с 1280х720, 30 fps.
- С IR диодите можете да записвате и при пълна тъмнина. Диодите са 11 на брой и не се виждат, когато са включени.
Камерата може да снима и когато е свързана към външно захранване и така да не разчитате на вградената
литиево-йонна батерия, която осигурява видео запис около 1час и 30мин разделен на клипове по 10мин. с размер около
800MB или общо около 8GB.
Устройството има слот за microSD карта, като поддържа до 32 GB.
http://obiavidnes.com/obiava/110307/zakachalka-s-noshtno-vijdane

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/110306/individualno-obuchenie-po-shvedski-ezik

Камера с нощно виждане в номера на автомобила
С тази камера ще имате възможност да паркирате без затруднения дори и през нощта.Тя е монтирана в поставката на
номера и може да бъде свързана към всеки видео монитор.
- 1/4 инчов CMOS сензор дава изключително детайлно изображение
- 120 градусов обектив, който гарантира пълната видимост зад автомобила.
- Камерата е във водоустойчив корпус със степен на защита IP68
- Захранва се с 12 V DC, а видео изхода е на RCA букса.
http://obiavidnes.com/obiava/110305/kamera-s-noshtno-vijdane-v-nomera-na-avtomobila

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 .
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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/110304/individualno-obuchenie-po-frenski-ezik

Подслушвател за стационарен телефон
Устройството е лесно за монтаж и експлоатация. Със стандартните букси можете за секунди да го свържете към
всеки стационарен телефон. След монтажа подслушвателя ще запише всеки разговор, провеждан на този телефон, на
карта памет.
Във слота за microSD карти трябва да поставите карта памет, на която да бъдат съхранявани записите. След това
стандартните аудио записи могат да бъдат прехвърлени на компютър.
Устройството е оборудвано с акумулаторна батерия, която се зарежда по време на използването от телефонната
линия. Преди използване батерията трябва да бъде заредена чрез включване на подслушвателя в компютъра.
http://obiavidnes.com/obiava/110303/podslushvatel-za-stacionaren-telefon

A-GPS тракер за автомобил
Възможностите на този тракер го превръщат в ефективна алармена система за Вашия автомобил. Той има два датчика
- звуков и вибрационен, които могат да Ви информират чрез позвъняване или SMS, когато бъдат задействани. Шума от
двигателя или вибрациите от движението веднага ще Ви информират ако автомобила се задвижи без Вашето знание.
A-GPS функцията позволява да локализирате местоположението на колата на базата на клетките на мобилния
оператор.
Освен това устройството има и микрофон, с който можете да чувате какво се говори в автомобила.
Има и паник бутон, който при натискането изпраща SMS към предварително зададени телефони.
За да не разчитате на вградената акумулаторна батерия, този тракер има изведена букса за захранване към
акумулатора на колата. В комплекта ще намерите преобразовател на напрежение, както и букса за включване в
запалката.
http://obiavidnes.com/obiava/110302/a-gps-traker-za-avtomobil

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/110301/individualno-obuchenie-po-angliyski-ezik

IR камера за външен монтаж 1200 линии
Камерата е подходяща за външен и вътрешен монтаж. Притежава степен за защита IP66. Снабдена е с 4 мм обектив
със CMOS сензор, който позволява впечатляваща резолюция от 1200 TV линии.
Камерата е оборудвана с два инфрачервени светодиода, който позволяват наблъдение при пълна тъмнина до 5 метра.
За захранването трябва да предвидите 12V DC/2А.
Изхода е стандартен видео сигнал 1V p-p на BNC букса.
http://obiavidnes.com/obiava/110300/ir-kamera-za-vynshen-montaj-1200-linii

Индивидуално обучение по НЕМСКИ език
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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/110299/individualno-obuchenie-po-nemski-ezik

Камера с четири IR диода
Камерата е с резолюция 1080 TV линии и степен на защита IP66. Четирите IR светодиода осветяват обектите до 5
метра при осветеност 0 Lux.
Необходимото захранване е 12 V/ 2А.
Размери 200х116х76 мм.
Видео изход - 1 V p-p, 75 ома, BNC букса.
http://obiavidnes.com/obiava/110298/kamera-s-chetiri-ir-dioda

CCTV камера за вътрешен монтаж
Камерата е предназначена за вътрешен монтаж, като се закрепва на тавана и има възможност за насочване във всяка
посока.
Хоризонталната резолюция е 1080 TV линии, а обектива 3.6 мм.
Трите мощни инфрачервени светодиода позволяват видимост до 20 метра при осветеност 0.01 Lux.
Видео изхода на камерата е на BNC букса.
Необходимото захранване е 12V/ 1A.
Размери 115х95 мм
http://obiavidnes.com/obiava/110297/cctv-kamera-za-vytreshen-montaj

ИСПАНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по испански език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системите „Nuevo Ven”, „Espanol en marcha” или друга система по избор.
Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се развиват всички
езикови елементи. Цена: 10 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/110296/ispanski--ezik--individualno-obuchenie

Индивидуално обучение по ИТАЛИАНСКИ език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по италиански език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Работи се по системата Progetto Italiano или друга
система по избор. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Цена: 10 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/110295/individualno-obuchenie-po-italianski-ezik
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Камера за вътрешен монтаж 700 линии
Камерата е със CMOS сензор,1/4, 3.6 мм обектив и с резолюция 700 TV линии.
Предназначена е за монтаж на тавана и има 6 IR диода. Нощното виждане е на разстояние до 10 метра при пълен мрак.
Необходимо е захранващо напрежение от 12V/ 1A.
Видео сигнала е със стандартни параметри 1V p-p, 75 ома. Изхода от камерата е на BNC букса.
Размери 96х73 мм
http://obiavidnes.com/obiava/110294/kamera-za-vytreshen-montaj-700-linii

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/110293/portugalski--ezik--individualno-obuchenie

Мини IP камера
С малките си размери 40х40х31 мм тази IP камера може да бъде успешно прикрита. Независимо от размерите си с нея
ще имате видео сигнал Интернет.
С включения в комплекта софтуер ще можете да наблюдавате до 64 камери, да настройвате мястото, на което да се
съхраняват записите, непрекъснат или запис при движение. Можете да задавате потребители и настройвате нива на
достъп.
Има детектор на движение и поддържа множество протоколи - HTTP/TCP/IP/UDP/STMP/DDNS/ SNTP/DHCP/FTP.
Захранващо напрежение: DC12V
Камерата няма звук.
http://obiavidnes.com/obiava/110292/mini-ip-kamera

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/110291/individualno-obuchenie

Портативен скенер
С този скенер имате възможност да сканирате документи с максимален размер А4. Можете да избирате между ръчно и
автоматично сканиране.
Има три резолюции - 300, 600 или 1200 dpi.
Сканираните файлове се записват на microSD карта в един от форматите - JPEG или PDF, като на 1GB можете да
съхраните около 150 документа при максимална резолюция. Скоростта на сканиране е приблизително 10 секунди на
страница като на LCD дисплея можете веднага на видите съобщение при проблем със сканирането.
Скенера има литиево-полимерна батерия с капацитет 700 mAh.
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http://obiavidnes.com/obiava/110290/portativen-skener

Скрита камера с IR диод във флашка
Скрита камера във флашка, с която можете да правите напълно незабележимо видеа и снимки.
Устройството има слот за microSD карта, върху която да съхранявате направените записи.
С флашката можете да правите:
- аудио-видео записи с резолюция 1280х960/30 fps
- снимки с 2560х1920 пиксела.
- вградената акумулаторна батерия позволява около 80 минутен запис , разделен на клипове по 3 мин.и с размер на
запълване на карта 3.5GB
- с драйвера от диска можете да използвате устройството и като web камера.
http://obiavidnes.com/obiava/110289/skrita-kamera-s-ir-diod-vyv-flashka

Камера, скрита в ключ за осветление
Тази камера е умело прикрита в имитация на ключ за осветление. Поставена на подходящото място тя ще заснеме
интересуващите Ви обекти без да събуди подозрение.
За по-лесната експлоатация разполагате с 2.4 GHz дистанционно управление, с което можете да контролирате
камерата от 20 метра.
С това устройство ще можете да заснемате аудио-видео файлове в AVI с резолюция 1280х960 пиксела ( записите се
разделя на клипове по 30мин. ) или снимки в JPEG с 1280х1024.
Камерата има детектор за движение, с който ще снимате само когато пред камерата има раздвижване.
Акумулаторната батерия е с капацитет 3000 mA, която позволява около три часа работа. Зарежда се през USB порта
на компютъра.
Когато включите камерата към компютъра тя се разпознава автоматично и можете да преглеждате, прехвърляте или
изтриване направените файлове.
http://obiavidnes.com/obiava/110288/kamera-skrita-v-klyuch-za-osvetlenie

HD водоустойчив часовник
Във водоустойчив часовник е монтирана скрита камера с fullHD резолюция.
С този часовник можете да правите снимки с резолюция 4032х3024 пиксела. Снимките са в формат JPEG.
Освен това ще можете да заснемате аудио-видео файл в AVI с резолюция 1920х1080.
Файловете се записват на вградената памет с капацитет 4 GB. След като го включите в компютъра с кабела от
комплекта той ще бъде разпознат като преносима памет и ще можете да гледате, прехвърляте или изтривате
направените записи.
Литиевата акумулаторна батерия позволява около 1 час непрекъсната работа на часовника.
http://obiavidnes.com/obiava/110287/hd-vodoustoychiv-chasovnik

FullHD 1080P химикалка с детектор за движение
Тази химикалка позволява да заснемате аудио-видео файлове с fullHD резолюция. Направените записи са с 1920х1080
пиксела и 30 кадъра в секунда. Формата на файла е AVI. Веднага след заснемането можете да прегледате видеото на
Вашия телевизор през HDMI изхода на химикалката и да се насладите на високата резолюция.
Освен видео можете да правите и само снимки, като превключването на режима се извършва с бутон при разглобено
състояние на химикалката. Резолюцията на снимките е 2592х1944, а формата е JPEG.
За да снимате само когато има нужда, т.е. при минаване пред обектива разполагате със софтуерен детектор за
движение. С него пестите памет и захранване.
Камерата съхранява записите на microSD карта. В слота можете да поставите до 32 GB (не е включена в комплекта).
Презареждаемата батерия позволява около 50 минути непрекъсната работа на устройството.
http://obiavidnes.com/obiava/110286/fullhd-1080p-himikalka-s-detektor-za-dvijenie

Химикалка с 720P резолюция
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Резолюцията на тази химикалка е 1280х720 пиксела. Тя записва AVI файл, който се съхранява на microSD карта. (в
комплекта няма включена карта) В слота на устройството можете да поставите карта памет до 32 GB.
Чрез превключване на режима с бутон до слота за паметта ще можете да правите снимки в JPEG с резолюция
2560х1440.
Литиево-полимерната батерия на устройството позволява около един час непрекъснат запис.
http://obiavidnes.com/obiava/110285/himikalka-s-720p-rezolyuciya

Мини h.264 камера
С камерата, поставена в джоба на сакото или да друго подходящо място, ще можете да правите скрити записи.
Камерата има слот за катра, в който можете да поставите microSD карта с капацитет до 32 GB (не е включена в
комплекта).
С това устройство ще имате аудио-видео записи с впечатляващата резолюция от 1280х720 пиксела и 30 кадъра в
секунда. Видеото е в mov формат. С едно зареждане на батерията може да направите около 2 часа видео разделено на
клипове от 10 мин. Средният размер на файла е около 540MB или общо около 7GB
http://obiavidnes.com/obiava/110284/mini-h264-kamera

Камера за вграждане 1920х1080
С този модул за вграждане ще можете да имате уникална скрита камера. Можете да в вградите във всяка част от
интериора, така че да не събуди никакво подозрение. Малките размери на обектива гарантират пълната
дискретност.Всички функции на камерата се контролират от удобно дистанционно управление.
Камерата има слот за карта памет, на която се съхраняват направените записи. Камерата прави 3 часа непрекъснат
запис с карта от 32GB.
http://obiavidnes.com/obiava/110283/kamera-za-vgrajdane-1920h1080

Миникамера с резолюция 1280х960
Малките размери от няколко милиметра на тази камера позволяват да я поставите на най-подходящото за Вас място.
Можете да я вградите в плюшени играчки, електроуреди, части от интериора и т.н.
В основното тяло се намират акумулаторната батерия, слота за microSD карта и управлението.Режимите на работа
се контролират от дистанционно управление.Камерата има три режима на работа - снимки, аудио-видео и с детекция
на движение.
- Батерията с капацитет 3000 mAh позволява до 12 часа време за работа.
http://obiavidnes.com/obiava/110282/minikamera-s-rezolyuciya-1280h960

Часовник с IR диоди и детектор за движение
Във водоустойчив ръчен часовник е скрита камера с HD резолюция.
С тази камера ще имате възможност да правите снимки в JPEG формат с резолюция 4032х3024 пиксела.
Освен снимки ще можете да правите аудио-видео записи с fullHD резолюция - 1920х1080 в AVI.
С часовника можете да записвате и само звук, да го ползвате като диктофон. В този тежим той прави аудио запис във
wav с 128 kbps.
За видеозапис при пълна тъмнина имате четири инфрачервени светодиода, които можете да включвате и изключвате
според обстоятелствата.
За да избегнете преглеждането на ненужни записи имате софтуерен детектор за движение, за да снима камерата само
тогава, когато пред камерата има раздвижване.
Часовника има вградена памет от 4 GB.
Акумулаторната батерия дава около час непрекъсната работа на устройството
http://obiavidnes.com/obiava/110281/chasovnik-s-ir-diodi-i-detektor-za-dvijenie

Часовник-камера с гласов контрол
С тази камера имате възможност да правите записи когато около камерата се появи някакъв звук. По този начин
устройството ще снима само когато има нужда.
В нормалния режим на видео запис часовника прави аудио-видео записи с fullHD резолюция. AVI файла е 1920х1080
пиксела.

Страница 71/88

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

27.12.2015

Можете да правите и само снимки в JPEG с 4032х3024 пиксела.
Камерата има вградена памет от 4 GB и се разпознава от всички операционни системи без да са нужни драйвери.
Презареждаемата батерия дава около един час непрекъсната работа на устройството.
http://obiavidnes.com/obiava/110280/chasovnik-kamera-s-glasov-kontrol

Камера-ключ 8GB
Вградената в ключа памет с капацитет 8 GB ще Ви позволи да съхранявате направените аудио-видео файлове, снимки
или аудио записи. Освен това се разпознава автоматично от всички операционни системи и можете да ползвате ключа и
като преносима памет.
Управлението на устройството е изключително лесно. Разполагате с три бутона, като всеки от тях контролира една
от функциите - снимки, видео или аудио.
Индикацията на работата на ключа е с вибрации и няма да Ви се налага да следите за светлини, за да разберете в какъв
режим работи.
Снимките, направени с тази камера са в JPEG с размер 4032х3024 пиксела.
Аудио-видео записа е в AVI с резолюция 1280х720.
Аудиозаписа е wav с 128 kbps.
Акумулаторната батерия дава около един час непрекъсната работа на устройството.
http://obiavidnes.com/obiava/110279/kamera-klyuch-8gb

HD камера с гласова активация
Камерата има три режима на работа и четири инфрачервени свето диода, който можете да включите ръчно, за да
снимате на тъмно.
Аудио-видео записите са с fullHD резолюция - 1920х1080 пиксела. Формата на видеото е AVI.
Можете да правите и само снимки, които са в JPEG и 12 MP ( 4032x3024 ).
Часовника притежава и система за гласова активация. В този режим видео записа стартира когато нивото на шума
около него надвиши определен праг от 60 dB. Това е звука от нормален разговор.
Вградената памет е 4 GB.
http://obiavidnes.com/obiava/110278/hd-kamera-s-glasova-aktivaciya

Мини камера за вграждане
Камерата е подходяща за вграждане, като това гарантира, че няма да събуди и капка подозрение. Можете да я
монтирате в част от интериора Ви и така да остане напълно скрита.За да контролирате работата на камерата от
разстояние разполагате с дистанционно управление. Работата с него е изключително лесна. То е само с един бутон,
който стартира и спира записа.
В комплекта има включена акумулаторна батерия, която можете лесно да замените, според нуждите Ви.Камерата е с
изключително малки размери.
- Лентовия кабел е с дължина от 8 см.
- Аудио-видео записите са в AVI формат с резолюция 1980х1080 пиксела.
- В слота на устройството можете да поставите до 32GB (не е включена в комплекта), на която да запишете с едно
зареждане на батерията около 3 часа видео
http://obiavidnes.com/obiava/110277/mini-kamera-za-vgrajdane

Камера с детектор за движение
В ключа за автомобил е скрита миниатюрна камера с която ще можете да правите аудио-видео записи или само снимки.
Видеото е с резолюция 720х480, с 30 кадъра в секунда, в AVI формат.
Снимките са JPEG с 720х480 пиксела.
Камерата има детектор за движение, с който ще имате запис само при смяна на картината пред обектива.
Ключа има слот за microSD карта и можете да поставите такава с капацитет до 32 GB. На нея ще бъдат съхранявани
направените записи.
Акумулаторната батерия позволява около един час и половина работа на устройството.
http://obiavidnes.com/obiava/110276/kamera-s-detektor-za-dvijenie
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ИЗКУПУВАНЕ и Прехвърляне на 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 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/110275/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojd

СЪДЕЙСТВИЕ за Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения - Изкупуване , Прехвърляне +
Освобождаване от Солидарната Отговорност .
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД 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/110274/sydeystvie-za-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya---izkupuvane--prehvyrlya

ПОКУПКО - ПРОДАЖБА и Прехвърляне на Фирми - 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 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/110273/pokupko---prodajba-i-prehvyrlyane-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--

Bluetooth статив за селфи
С този статив ще имате перфектното селфи при всяка ситуация.
Лек стоманен телескопичен статив завършва с универсална стойка за мобилен телефон.
Връзката между телефона и статива е чрез bluetooth. На ръкохватката имате удобен бутон с който да правите
снимките.
Презареждаемата батерия с капацитет 45 mAh дава над 100 часа в режим на очакване.
Дължината е регулируема от 235 до 1005 мм.
Тегло - 169 г.
Поддържа операционни системи Android 3.0 и iOS4.0 и по-големи.
http://obiavidnes.com/obiava/110272/bluetooth-stativ-za-selfi

Камера, скрита в захранващ адаптер с 4GB
Камерата заснема аудио-видео файлове в AVI формат с резолюция 720х480 и 30 кадъра в секунда.
Има вградена памет от 4 GB, на която да се съхраняват направените записи. При включването в компютър се
разпознава автоматично от операционната система.
Контролирането на записа става с дистанционно управление.
Устройството има акумулаторна батерия, която дава около два часа непрекъсната работа. Нейното презареждане
става през USB порта на адаптера.
http://obiavidnes.com/obiava/110271/kamera-skrita-v-zahranvasht-adapter-s-4gb

IP камера за вграждане
Камера с fullHD резолюция може да бъде скрита в предмет по Ваше желание.
Има слот за microSD карта, на която да записвате при регистриране на движение или непрекъснато. Можете да
зададете режим на цикличен запис, при който при запълване на паметта да се изтриват най-старите файлове.
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Батерията издържа 3 часа запис разделен на 3мин. на най-високата резолюция, като 1 час е около 1GB. На 8GB карта
памет на средна резолюция включен в захранване събира 13 часа видео.
Връзката с Интернет е по безжичен път и нейното конфигуриране се извършва с няколко лесни стъпки.
За да контролирате и наблюдавате камерата на мобилния си телефон трябва само да свалите безплатното Андроид или
iOS приложение
http://obiavidnes.com/obiava/110270/ip-kamera-za-vgrajdane

FullHD камера, скрита в дистанционно
С камерата с това дистанционно управление за автомобил можете да снимате в две резолюции, да снимате с детектор
за движение или да правите само отделни снимки.
За снимки на тъмно разполагате с два инфрачервени диода.
Направените записи можете веднага да гледате на телевизор или монитор с помощта на TV-out кабела от комплекта.
В слота за microSD карта можете да поставите до 32 GB. На нея ще бъдат съхранявани Вашите записи и могат да
бъдат разглеждани, изтривани и прехвърляни на компютър без да е нужно да инсталирате драйвери. Само включете в
компютъра и операционната система автоматично ще разпознае устройството.
Снимките от тази камера са с резолюция 4032х3024 JPEG.
Аудио-видео записите са в MOV формат с н.264 компресия и можете да избирате между две резолюции - 1920х1080 или
1280х720 пиксела.
Презареждаемата батерия позволява около един час непрекъсната работа, но ако ви е нужен по-продължителен запис
можете да включите камерата в 5V DC адаптер и тя веднага ще започне да снима. Така няма да се притеснявате, че
батерията ще сърши в неподходящ момент
http://obiavidnes.com/obiava/110269/fullhd-kamera-skrita-v-distancionno

Скрита камера в слънчеви очила
С тази скрита камера можете да записвате аудио-видео файлове или да правите само снимки.
Видеото е в AVI формат с резолюция 1280х720 и 30 кадъра в секунда.
Снимките са JPEG с 4032х3024 пиксела.
Очилата имат слот за microSD карта, в който можете да поставите до 8 GB.
Управлението на функциите е изключително лесно. Има само един бутон, с който правите снимка при кратко натискане
и видео, ако го задържите около 3 секунди.
Акумулаторната батерия на очилата издържа около един час запис.
http://obiavidnes.com/obiava/110268/skrita-kamera-v-slynchevi-ochila

Електронна шпионка
С електронната шпионка ще имате снимка на всеки посетител. Когато гостите звъннат на вратата натиснете бутона
за включване и на екрана ще се види кой стой пред вратата. Едновременно с това в паметта ще се запише снимка с дата
и час.
Шпионката има слот за microSD карта, в който можете да поставите до 32 GB.
Може да се монтира на всички видове врати.
Захранва се с четири батерии тип АА.
http://obiavidnes.com/obiava/110267/elektronna-shpionka

HD ловна камера
С тази ловна камера ще можете да заснемате птици и животни с fullHD резолюция.
Можете да избирате между два режима на работа видео и снимки.
Можете да снимате с резолюция 2, 5, 8 или 12 МР.
При видеото можете да избирате между 1920х1080 или 1080х720 пиксела.
За записи и през тъмната част на денонощието имате 42 инфрачервени диода, като можете да ги пускате на
максимална мощност или да намалявате наполовина тяхната сила.
Детектора за движение има 65 градусова зона за задействане.
При засичане на движение можете да настроите звукова аларма като запишете звуци за примамване на животните или
звук от хищник за тяхното прогонване.
Видеата и снимките могат да се съхраняват на SD или microSD карта. Във всеки от слотовете можете да поставите до
32 GB.
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Работи с 8 батерии тип АА.
http://obiavidnes.com/obiava/110266/hd-lovna-kamera

входни , интериорни и алуминиеви врати
Вратата е изключително важна за облика на жилището. При нас ще откриете невероятни предложения на интериорни
и входни врати в многообразие от модели, цветове и размери на конкурентни цени. Ще получите обширна информация за
предлаганите модели, както и насоки, за да направите най-подходящия избор. Очакваме Ви!
http://obiavidnes.com/obiava/110265/vhodni--interiorni-i-aluminievi-vrati

Мини квадрокоптер
Квадрокоптера е подходящ за хора, които правят първи стъпки в управлението на такива устройства. Гъвкавите
рингове предпазват витлата при падане.
Литиево-полимерната батерия с капацитет 150 mAh позволява 4-5 минути време за летене. Пълно зареждане се
извършва за около 50 минути. В комплекта е включен кабел за зареждане от USB порт.
Управлението на квадрокоптера се извършва с удобно 2.4 GHz дистанционно управление.
Размери: 97х97х25 мм.
http://obiavidnes.com/obiava/110264/mini-kvadrokopter

Видеорегистратор с 2.5 инча дисплей
Този модел разполага с 2,5 инчов дисплей и 6 инфрачервени светодиода,за по-ясна картина в тъмната половина на
деня.Видео резолюцията, с която камерата снима е 1280х720, снимките са 1.3МР. Захранването на камерата се
осъществява от презареждаема литиево-йонна батерия, която позволява около 4 часа на 16GB карта памет , като за
нейното зареждане в комплекта е включено зарядно за автомобил.Освен това в комплекта имате вакумна стойка и USB
кабел.
Максималния размер на SD картата е 32 GB
http://obiavidnes.com/obiava/110263/videoregistrator-s-25-incha-displey

Дистанционно за кола с детектор за движение
Дистанционното може да заснема аудио-видео файлове с размер 1920х1080, да прави снимки с резолюция 4032x3024 също
така и да записва аудиофайлове.
Разполага и със софтуерен детектор за движение, който стартира видео записа при движение пред обектива.
За да можете да снимате и при пълна тъмнина дистанционното има инфрачервени диоди.
Вибрацията Ви позволява да боравите с камерата дискретно.
Записите се съхраняват на microSD карта (не е включена в комплекта)
http://obiavidnes.com/obiava/110262/distancionno-za-kola-s-detektor-za-dvijenie

IP камера в часовник
IP камерата в този часовник ще Ви позволи да получавате звук и картина от желаното помещение във всяка точка на
света. С безплатното приложение за Android или iPhone можете да контролирате запис и възпроизвеждане на мобилния
си телефон. Първоначалната настройка се осъществява само през мобилния телефон и е само в няколко стъпки.С тази
IP камера не се нуждаете от статичен адрес, за да можете да я наблюдавате през Интернет. Тя има уникален код,
който се свързва със софтуера. Работи с адаптер 5V DC/2A.
http://obiavidnes.com/obiava/110261/ip-kamera-v-chasovnik

Флашка-аудио рекордер 8GB
С тази флашка ще можете да правите аудио записи до 19 часа само с едно натискане на бутона. Тя записва върху
вградената памет от 8GB файлове във WAV формат със 192 kbps.
Освен като рекордер можете да ползвате устройството обикновена преносима памет.
Също така със слушалките от комплекта можете да я ползвате и като MP3 плеър.
http://obiavidnes.com/obiava/110260/flashka-audio-rekorder-8gb
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Миникамера с пет диода
Тази миникамера е с изключително малки размери, но с високо качество на записа. Тя може да прави аудио-видео записи с
fullHD резолюция - 1920х1080 пиксела. С нея можете да правите и само снимки в JPEG формат и с 4032х3024 пиксела.
Също може да записва само аудио във WAV формат и 128 kbps.Камерата има акумулаторна батерия, която позволява
около 100 минути запис. Устройството има слот за microSD карта и можете да поставите до 32 GB. За да направите
видео и при пълна тъмнина има 5 IR диода, които можете ръчно да включвате и изключвате.
http://obiavidnes.com/obiava/110259/minikamera-s-pet-dioda

Камера, скрита в портфейл-органайзер 8GB
С тази скрита камера ще можете абсолютно незабелязано да правите снимки или аудио-видео записи. Камерата е така
добре прикрита, че не може да бъде забелязана дори и при внимателно вглеждане. За лесно и удобно боравене с камерата
разполагате с дистанционно управление. Има и софтуерен детектор за движение, който се задейства само, когато пред
камерата има раздвижване. Камерата има акумулаторна батерия, като има достатъчно място да поставите
допълнителна батерия, която да увеличи многократно времето за запис. Устройството има вградена памет от 8 GB.
http://obiavidnes.com/obiava/110258/kamera-skrita-v-portfeyl-organayzer-8gb

Камера в пепелник
Това е комбиниран уред, с който можете да подслушвате разговорите около пепелника, а при нужда можете да
стартирате аудио-видео или само аудио запис. Можете също и да правите само отделни снимки. Устройството работи
със SIM карта и ако наберете номера на картата ще може да слушате разговорите. Ако това, което чуете Ви
заинтригива можете да изпратите команда със SMS и да започнете запис или да направите снимка. Пепелника има
акумулаторна батерия с капацитет 450 mAh и слот за microSD карта, на която да съхранявате записите.
http://obiavidnes.com/obiava/110257/kamera-v-pepelnik

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/110256/30-50-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/110255/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana
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Изследване остеопороза
Най - модерната апаратура за измерване на костна плътност във Варна
Най - бързата диагностика в Североизточна България
Най - ниска степен на облъчване
http://obiavidnes.com/obiava/110254/izsledvane-osteoporoza

Инкубатори-Люпилни
Виж преди да платиш !!! Инкубатори напълно автоматични
тип люлка с вместимост на люлката от :
40яйца,60,80,100,и 120 броя яйца. Поемаме гаранция за своите инкубатори за един сезон.Начина за употреба е лесен дори
Избери качество а не цена !!!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
За Коледа ще раздадем 2бр Овоскопи за проследяване на вашето развитие на инкубацията.За Нова Година ще раждадем
2бр Терморегулатори за Инкубатори-Люпилни. За да участвате в томболата трябва : 1. Да сте харесали нашата
фейсбук страницата. 2. Да споделите фейсбук страницата. Наградите ще бъдат изтеглени на 25.12.2015 и 30.12.2015
Ще се свържем с победителите за да ни кажат адрес на който да пратим наградата. Успех на всички .
http://obiavidnes.com/obiava/110253/inkubatori-lyupilni

Дамска дълга кожена пола с висока талия
Дамска дълга кожена пола в два цвята червен и черен с висока талия с ластик и колан които го прикрива.
http://obiavidnes.com/obiava/110252/damska-dylga-kojena-pola-s-visoka-taliya

Мартеници МИР-МАР на едро и дребно. Онлайн магазин МИР-МАР
МИР - МАР произвеждаме мартеници от 2003г. През всички тези години натрупахме доста опит и сега за сезон 2016г.
сме подготвени с много актуални модели. Може да видите какво предлагаме на: http://martenici-bg.com/ Приемаме
поръчки на електронната ни поща bg_martenici@abv.bg и на телефон 0895023731 и 0898493205. Всички поръчки за
страната се изпращат с куриерска служба "Еконт Експрес", поръчката се плаща при получаването и на куриера. Цената
и времето за доставка е в зависимост от населеното място. Поръчките се изпълняват по реда на постъпване, с
предимство са по-големите. Поръчки над 500 бр. се изпълняват най-малко за 10 дни.
http://obiavidnes.com/obiava/110251/martenici-mir-mar-na-edro-i-drebno-onlayn-magazin-mir-mar

БГ картодържатели на MasterCard могат да спечелят "Вечеря със звездите" на Берлинале 2016
От 21-31 декември 2015 г. българските притежатели на карти MasterCard Gold, Platinum, World и World Elite могат да
спечелят неповторим пакет за двама "Вечеря със звездите" по време на Берлинале 2016, Покана за специална вечеря на
66-ия Международен филмов фестивал Берлинале, Разходка "зад кулисите", Разходка по червения килим и достъп до VIP
ложата...
http://obiavidnes.com/obiava/110250/bg-kartodyrjateli-na-mastercard-mogat-da-spechelyat-vecherya-sys-zvezdite-na-berli

Стиймпънк уникати - бижута и аксесоари
Времето в свободата да съществува Неограничено…
Прекрасна е възможността, която имаме да Ви поканим в нашата страничка за неспряло време – тук, където то живее
като Изкуство, като Радост, като Блясък, като Усмивки.
Ще Ви посрещнат различни бижута и аксесоари, преродени от часовникови механизми и техни части, различни
декоративни елементи, камъни и кристали.
И всичко – ръчно направено и с много Любов.
http://obiavidnes.com/obiava/110249/stiympynk-unikati---bijuta-i-aksesoari

черен бамббук Ф4-5СМ
Черен бамбук на пръти.
Диаметър: 4-5см;
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Височина: 300см.
Още подобни предложения може да разгледате и на нашият сайт.
http://obiavidnes.com/obiava/110248/cheren-bambbuk-f4-5sm

черен бамбук Ф3-4СМ
Черен бамбук на пръти.
Диаметър: 3-4см.
Височина: 300см.
Моля, имайте в предвид, че бамбукът е естествен материал и може да има разлики в диаметъра при основата и върха на
пръчките.
http://obiavidnes.com/obiava/110247/cheren-bambuk--f3-4sm

Естествен бамбук Ф5-6СМ
Натурален изсушен бамбук.
Диаметър на пръчката: 5-6см.
Височина: 300см.
Подобни предложения може да видите на посочения сайт.
http://obiavidnes.com/obiava/110246/estestven-bambuk--f5-6sm

Естествен бамбук Ф3-4СМ
Натурален изсушен бамбук на пръчки.
Диаметър: 3-4см;
Височина на пръта: 300см.
Моля, имайте в предвид, че бамбукът е естествен материал и може да има разлики в диаметъра при основата и върха на
пръчките.
Още подобни предложения може да видите на нашата страница.
http://obiavidnes.com/obiava/110245/estestven-bambuk-f3-4sm

Естествен бамбук Ф3-4СМ
Натурален изсушен бамбук на пръчки.
Диаметър: 3-4см;
Височина на пръта: 300см.
Моля, имайте в предвид, че бамбукът е естествен материал и може да има разлики в диаметъра при основата и върха на
пръчките.
Още подобни предложения може да видите на нашата страница.
http://obiavidnes.com/obiava/110244/estestven-bambuk-f3-4sm

Йонизатор, озонатор и ароматизатор от ТехноМаг
Йонизатор, озонатор и ароматизатор – настолен уред - най-съвременен мултифункционален настолен
въздухопречиствател. Може да произвежда отрицателни йони, да генерира озон и дифузира есенции за ароматерапия.
Уредът ефективно пречиства миризми, прах, алергени, въздушни микроби, спори на плесени, гъбички и др. Осигурява чист
и здравословен въздух, ароматизира помещението с успокояващи благоухания. С повишена ефективност, благодарение на
мини вграден вентилатор. Предпазва от зарази по въздушен път, както и от вредното действие на телевизори и
компютри. Противодейства на вредните положителни йони, излъчвани от други ел.уреди в помещението. Цена 69,00 лв. с
ДДС. За подробности и поръчки посетете е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/4224228, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/110243/yonizator-ozonator-i-aromatizator-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
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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/110242/plazmen-vyzduhochistitel-kombiniran-s-ozonator-za-voda

Генератор на озон за въздух и вода за здраве у дома
Нов опростен модел с механичен таймер до 60 минути. 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. 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/110241/generator-na-ozon-za-vyzduh-i-voda-za-zdrave-u-doma

Домашен дестилатор за вода
Дестилатор за вода – 2 години гаранция - за ефикасно и безопасно приготвяне на качествена дестилирана вода
(най-чистата вода на планетата) за пиене, за готвене, за лечение, за битови уреди (ютии, овлажнители), за автомобилни
акумулатори и т.н. Производителност 1 л/час. С едно зареждане можете да пречистите максимално 3,5 л вода. Цена:
335 лв. с ДДС. Две години гаранция. За подробности и поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се обадете на
тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
http://obiavidnes.com/obiava/110240/domashen-destilator-za-voda

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.
http://obiavidnes.com/obiava/110239/elektronno-bide---robot

Мини вибрационна пералня Волкано
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/110238/mini-vibracionna-peralnya-volkano

Мини ултразвукова пералня
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/110237/mini-ultrazvukova-peralnya

Електронна система срещу варовикова вода AV-3 – Изберете българското!
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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/110236/elektronna-sistema-sreshtu-varovikova-voda-av-3--izberete-bylgarskoto

Уреди за сребърна вода – различни модели
Създаден по разработка на НАСА - САЩ, уредът е предназначен за подобряване състоянието при повече от 100
труднолечими заболявания, за дезинфекция на вода с неизвестен произход и много други положителни ефекти за
човешкото здраве. Сребърните йони във водата (сребърна вода) са сигурна защита срещу повече от 700 вида вируси и
бактерии, гъбички и паразити, от които страдат една трета от хората на планетата. Предлагаме многофункционален
уред за добиване на сребърна вода, който едновременно с процеса на отделяне на сребърни йони, осигурява магнитна
обработка и структуриране на водата за постигане на максимален биологичен ефект. Напълно дезинфикцирана и полезна
вода за пиене от всякаква чешма можете да си приготвите за по-малко от 1 минута. Малко по-дълго се приготвя
по-концентрирана сребърна вода за ефективно антибактериално и възстановяващо действие при простуда, грип, ангини,
висока температура; гастрити, хранителни отравяния, дезинтерии; кожни болести, изгаряния; дезинфекция и
обработка на плодове и зеленчуци; дезинфекция на вода за къпане на деца, дезинфекция на детски играчки и дрехи и др.
Доверете се на е-магазина за високотехнологич ни продукти www.Tehnomag.net или на тел 02/8298504 , 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/110235/uredi-za-srebyrna-voda--razlichni-modeli

Aвтоматичен овлажнител от ТехноМаг
Ултразвуков овлажнител на въздух с влагомер, работещ на автоматичен режим, поддържайки нивото на влажността,
което сте му задали. С йонизатор. С дистанционно и таймер. Автоматичният овлажнителят VapoLux New с вграден
електронен влагомер, осигурява желаното ниво на влажност в стаята. Специално проектиран да възстановява нивото
на влажността в жилището в подходяща степен, като същевременно овлажнителят VapoLux New спомага за
предотвратяване увреждането на мебелите, избягване на дехидратацията, облекчаване симптомите (сухо гърло и
запушен нос), причинени от изсушаване на въздуха върху дишането. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина
www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994
http://obiavidnes.com/obiava/110234/avtomatichen-ovlajnitel-ot-tehnomag

Сауна за лице и инхалатор за нос и гърло
Този уред, с помощта на полезното действие на парата чрез приставката за сауна, дълбоко почиства лицето и
внимателно премахва замърсяването и черните точки. Кожата остава по-дългo време свежа и хидратирана, изглежда
по-млада и по-блестяща. Уредът е идеален за употреба в домашни условия и може да се използва за дълбоко почистване
на следи от грим, за дълбоко почистване на порите и предотвратяване изсушаването на кожата. Има и приставка за
инхалация - предназначена за вдишване през носа и през устата. В студено време лигавицата в устната и носна кухна
става особено суха. Благодарение на инхалатора, лигавицата се овлажнява, което допринася за по лесно вдишване.
Успешно се лекува кашлица и трудно отхрачване. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www. TehnoMag.net или
на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994.
http://obiavidnes.com/obiava/110233/sauna-za-lice-i-inhalator-za-nos-i-gyrlo

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
подробности и поръчайте в е-магазина www.Tehnomag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/110232/infrachervena-lampa-za-nagrevki-nastolna150w----4995-leva
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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/110231/elektricheski-botush--razlichni-modeli

Ароматизатори за дома и офиса
Домашен парфюм на клечки - различни видове.
Насладете се на екзотичния вид и приятните меки аромати, които ще направят вашия дом или офис по-уютно място. За
подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net или се обадете на тел.02/4224228, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/110230/aromatizatori-za-doma-i-ofisa

Акумулираща универсална мини грейка
Акумулираща универсална мини грейка – само с 10 минутно зареждане тази свръхикономична грейка ще Ви топли от 2 до
4 часа в зависимост от околната температура. Подходяща за топлене на хора със „студени” крайници (ръце, крака,
гръб, корем, т.н.), а оттам и затопляне на цялото тяло. Също идеална за затопляне на легла и бебешки завивки.
Осигурете си повече топлина през студените дни. Вижте подробности и поръчайте в е - магазина ТехноМаг или на тел.
02/4224228, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/110229/akumulirashta-universalna-mini-greyka

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/110228/kachestveni-vrati-na-dostypni-ceni

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/110227/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

ЛЕСНА НАДОМНА РАБОТА ЗА ВСЕКИ ОТ УЮТА НА СОБСТВЕНИЯТ ВИ ДОМ ! ЗА
ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
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Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/110226/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

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

Масажните легла "MagicPRO 2" се предлагат в следните цветове: кремав, бежов, черен, червен, кафяв, розов,червен и
лилав.
Професионална преносима кушетка за масаж "MagicPRO 2" - здрава, лесна за употреба, изключително комфортна и
удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас!
Кушетката е подходяща както за всички видове масажни и козметични процедури,
така и за иглотерапевтични и татуировъчни сеанси.
Красивата дървена рамка на козметичната кушетка, изработена от твърдата дървесина на германски европейски бук,
осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и предотвратява
възможността
от появата на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MagicPRO :
O Дъжина: 190 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 19 см
O Тегло: 15 кг
Преносимата масажна кушетката " MagicPRO 2" се състои от 2 секции. Дървеният материал, използван за направата
на сгъваемото козметично легло е германски европейски бук.
Масажната кушетка е тапицирана с винил -водоустойчив и устойчив на масажно олио материал на основата на
полимери.
http://obiavidnes.com/obiava/110225/masajna-kushetka-magicpro-2

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
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познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/110224/30-50-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/110223/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

Виброплейт фитнес урeд от ново поколение
Виброплейт фитнес урeд от ново поколение
Eдин специален метод за тренировка, базиран на бързи ритмични вибрации,
предизвикващи силни мускулни контракции, водещи до бързи резултати;
квантов анализатор – високотехнологично електронно устройство за преглед на здравното състояние на
човешкия организъм; продукти от КЪЩАТА НА БИЛКИТЕ ”Sanct Bernhard”
– АЛОЕ ВЕРА чист сок или капсули, ЖЕН ШЕН, Гинко Билоба, препарати за отслабване и т.н.
За повече информация посетете ”БГ магазин”.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/110222/vibropleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

йонизатори Озонотор за въздух и вода
йонизатори Озонотор за въздух и вода.
Нашият магазин предлага на своите клиенти Озонотор за въздух и вода.
Устройството произвежда озон от кислорода във въздуха и образува отрицателни йони,
които премахват замърсявания и миризми и спомагат за унищожаването на болестотворни организми.
”БГ магазин” разполага и с йонизатори – Йонизатор ”AEROION” и Йонизатор и генератор на озон ”M Fresh”. За повече
информация относно изброените уреди се свържете с нас или посетете нашия сайт.
Прочистете вдишвания от Вас въздух, дарявайки си здраве.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/110221/yonizatori-ozonotor-za-vyzduh-i-voda

Лимфопреса - Апарат за Пресотерапия
Лимфопреса - Апарат за Пресотерапия (Лимфен дренаж)
Лимфомат - апарат за лимфен дренаж / пресотерапия

Страница 85/88

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

27.12.2015

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/110220/limfopresa---aparat-za-presoterapiya

Дарсонвал за тонизирана и еластична кожа
Дарсонвал за тонизирана и еластична кожа
Дарсонвал за козметични салони, така и за домашно ползване
Предназначен както за професионална употреба от козметични салони, така и за домашно ползване
Характеристики:
Апаратът включва 4 приставки (електрода), които се подменят в зависимост от мястото на третиране.
Интензитетът на работа може да се променя според чувствителността на кожата.
Дарсонвализацията е лечебен метод.
Чрез нея се получава дразнене на нервните окончания и на нервните апарати в кожата и по рефлекторен
път се причинява кратко свиване на кръвоносните съдове, последвано от продължителното им разширение и засилване на
притока на кръв в кожата,
което води до подобряване на обмяната на веществата в нея. Токът на Дарсонвала намалява възбудимостта на нервните
окончания в кожата,
които възприемат болката и има обезболяващ ефект. В резултат на всичко това тонусът на кожата и подлежащите
тъкани се повишава,
увеличава се еластичността на кожата и на стените на кожните съдове, подобрява се дейността на мастните жлези.
Високочестотният ток,
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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
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/110219/darsonval-za-tonizirana-i-elastichna-koja

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/110218/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta

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/110217/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
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/110216/topleshta-kartina-s-infracherveno-nagryavane
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