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Детективска агенция Фокс-специализирани детективски услуги-предлагани
квалифицирани частни детективи-бивши служители на МВР с дългогодишен опит!

от

високо

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/114209/detektivska-agenciya-foks-specializirani-detektivski-uslugi-predlagani-ot-visoko-

Търся надомна работа
На 56 години съм и търся надомна работа,която държа да е производство.
http://obiavidnes.com/obiava/114291/tyrsya-nadomna-rabota

Искам да се запозная с жена от 44 до 51 години
На 56 години съм и до себе си искам да имам мъжко момиче.Да сме взаимозаменяеми в домакинската работа и в
преодоляване на житейското злободневие.Не възприемам жена с наднормено тегло,тя трябва да има стил на
обличане,да се поддържа без маниакалност.Задължително да имаме допирни точки в областта на литература,музика,в
обич към децата,цветя и кучета.Желателно е да няма претеснения да изрази позиция,но с усет:къде,кога,какво и колко
може да очаква.Истината е ключ към кристални взаимоотношения и себераздаване.
http://obiavidnes.com/obiava/114290/iskam-da-se-zapoznaya-s-jena-ot-44-do-51-godini

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/114289/momche-tyrsi-momiche-za-vzaimni-zabavleniya

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.
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http://obiavidnes.com/obiava/114288/predlagam-frenska-naslada-na-dami

Специализирани Правни Услуги 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 .
НЕ разглеждаме казуси относно задлъжнели Еднолични Търговци – ЕТ !
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/114287/specializirani-pravni-uslugi-za-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya---izku

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 !
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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 .
НЕ разглеждаме казуси относно задлъжнели Еднолични Търговци – ЕТ !
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/114286/sydeystvie-za-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya---izkupuvane--prehvyrlya

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 !
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ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ, които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, съдебни изпълнения,
административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в
съответствие с действащата нормативна уредба .
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 .
НЕ разглеждаме казуси относно задлъжнели Еднолични Търговци – ЕТ !
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/114285/sydeystvie-za-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya---izkupuvane--prehvyrlya

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 :
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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 .
НЕ разглеждаме казуси относно задлъжнели Еднолични Търговци – ЕТ !
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/114284/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 !
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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 .
НЕ разглеждаме казуси относно задлъжнели Еднолични Търговци – ЕТ !
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/114283/pokupko---prodajba-i-prehvyrlyane-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--

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 .
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НЕ разглеждаме казуси относно задлъжнели Еднолични Търговци – ЕТ !
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/114282/pokupko---prodajba-i-prehvyrlyane-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--

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 .
НЕ разглеждаме казуси относно задлъжнели Еднолични Търговци – ЕТ !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение !
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Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/114281/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 !
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката .
НЕ разглеждаме казуси относно задлъжнели Еднолични Търговци – ЕТ !
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
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GSM - 0884 57 80 53
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/114280/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojd

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 .
НЕ разглеждаме казуси относно задлъжнели Еднолични Търговци – ЕТ !
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/114279/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojd

Изкупуване и Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения + Освобождаваме
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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 .
НЕ разглеждаме казуси относно задлъжнели Еднолични Търговци – ЕТ !
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/114278/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojd

Изкупуване-Продажба Фирми АД ЕАД ЕООД ООД
Investconsult Group ltd. Корпоративно и Търговско право-Изкупуване и Прехвърляне на Фирми ЕООД ООД Дружествени
дялове ЕАД АД-акции,Бизнес Активи...!
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, ДДС и ЗКПО, ако имате други задължения към
държавата, доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
След консултация с нас по конкретния правен казус, ще ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата със задължения от
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наши сътрудници и партньори, процедурата по прехвърляне на фирмата отнема един час.
Изкупуване и Прехвърляне на Фирми ЕООД ООД Дружествени дялове по Чл. 129. (1)(2) Чл. 130. Търговски закон.
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.
400 лв /вкл. Държавна такса,Нотариус,хонорар/
И всичко това с едно посещение в офиса ни !
Investconsult Group ltd.
Имате ли въпроси?
Обадете се в централния ни офис-гр. Варна
Ние с удоволствие ще отговорим на въпросите Ви
или ще ви насочим към най-близкият до Вас Наш офис.
Работно време: понеделник-неделя: 09:00 - 19:00 тел.0886072288
Разполагаме с офиси в големите градове в страната: София, Пловдив, Варна,Бургас,Стара Загора,Велико Търново,
Хасково, Плевен и др.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
http://obiavidnes.com/obiava/114277/izkupuvane-prodajba-firmi-ad-ead-eood-ood

Покупко-Продажба на Бизнес,фирми,акции,дружествени дялове.
Investconsult Group ltd. Корпоративно и Търговско право-Изкупуване и Прехвърляне на Фирми ЕООД ООД Дружествени
дялове ЕАД АД-акции,Бизнес Активи...!
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, ДДС и ЗКПО, ако имате други задължения към
държавата, доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
След консултация с нас по конкретния правен казус, ще ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата със задължения от
наши сътрудници и партньори, процедурата по прехвърляне на фирмата отнема един час.
Изкупуване и Прехвърляне на Фирми ЕООД ООД Дружествени дялове по Чл. 129. (1)(2) Чл. 130. Търговски закон.
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.
400 лв /вкл. Държавна такса,Нотариус,хонорар/
И всичко това с едно посещение в офиса ни !
Investconsult Group ltd.
Имате ли въпроси?
Обадете се в централния ни офис-гр. Варна
Ние с удоволствие ще отговорим на въпросите Ви
или ще ви насочим към най-близкият до Вас Наш офис.
Работно време: понеделник-неделя: 09:00 - 19:00 тел.0886072288
Разполагаме с офиси в големите градове в страната: София, Пловдив, Варна,Бургас,Стара Загора,Велико Търново,
Хасково, Плевен и др.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
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http://obiavidnes.com/obiava/114276/pokupko-prodajba-na-biznesfirmiakciidrujestveni-dyalove

Изкупуване-Продажба Фирми АД ЕАД ЕООД ООД...................
Investconsult Group ltd. Корпоративно и Търговско право-Изкупуване и Прехвърляне на Фирми ЕООД ООД Дружествени
дялове ЕАД АД-акции,Бизнес Активи...!
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, ДДС и ЗКПО, ако имате други задължения към
държавата, доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
След консултация с нас по конкретния правен казус, ще ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата със задължения от
наши сътрудници и партньори, процедурата по прехвърляне на фирмата отнема един час.
Изкупуване и Прехвърляне на Фирми ЕООД ООД Дружествени дялове по Чл. 129. (1)(2) Чл. 130. Търговски закон.
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.
400 лв /вкл. Държавна такса,Нотариус,хонорар/
И всичко това с едно посещение в офиса ни !
Investconsult Group ltd.
Имате ли въпроси?
Обадете се в централния ни офис-гр. Варна
Ние с удоволствие ще отговорим на въпросите Ви
или ще ви насочим към най-близкият до Вас Наш офис.
Работно време: понеделник-неделя: 09:00 - 19:00 тел.0886072288
Разполагаме с офиси в големите градове в страната: София, Пловдив, Варна,Бургас,Стара Загора,Велико Търново,
Хасково, Плевен и др.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
http://obiavidnes.com/obiava/114275/izkupuvane-prodajba-firmi-ad-ead-eood-ood

ТОП ПРЕДЛОЖЕНИЯ-Покупко-Продажба на Бизнес,фирми,акции,дружествени дялове.
Investconsult Group ltd. Корпоративно и Търговско право-Изкупуване и Прехвърляне на Фирми ЕООД ООД Дружествени
дялове ЕАД АД-акции,Бизнес Активи...!
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, ДДС и ЗКПО, ако имате други задължения към
държавата, доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
След консултация с нас по конкретния правен казус, ще ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата със задължения от
наши сътрудници и партньори, процедурата по прехвърляне на фирмата отнема един час.
Изкупуване и Прехвърляне на Фирми ЕООД ООД Дружествени дялове по Чл. 129. (1)(2) Чл. 130. Търговски закон.
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.
400 лв /вкл. Държавна такса,Нотариус,хонорар/
И всичко това с едно посещение в офиса ни !
Investconsult Group ltd.
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Имате ли въпроси?
Обадете се в централния ни офис-гр. Варна
Ние с удоволствие ще отговорим на въпросите Ви
или ще ви насочим към най-близкият до Вас Наш офис.
Работно време: понеделник-неделя: 09:00 - 19:00 тел.0886072288
Разполагаме с офиси в големите градове в страната: София, Пловдив, Варна,Бургас,Стара Загора,Велико Търново,
Хасково, Плевен и др.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
http://obiavidnes.com/obiava/114274/top-predlojeniya-pokupko-prodajba-na-biznesfirmiakciidrujestveni-dyalove

Изкупуване-Продажба Фирми АД ЕАД ЕООД ООД
Investconsult Group ltd. Корпоративно и Търговско право-Изкупуване и Прехвърляне на Фирми ЕООД ООД Дружествени
дялове ЕАД АД-акции,Бизнес Активи...!
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, ДДС и ЗКПО, ако имате други задължения към
държавата, доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
След консултация с нас по конкретния правен казус, ще ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата със задължения от
наши сътрудници и партньори, процедурата по прехвърляне на фирмата отнема един час.
Изкупуване и Прехвърляне на Фирми ЕООД ООД Дружествени дялове по Чл. 129. (1)(2) Чл. 130. Търговски закон.
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.
400 лв /вкл. Държавна такса,Нотариус,хонорар/
И всичко това с едно посещение в офиса ни !
Investconsult Group ltd.
Имате ли въпроси?
Обадете се в централния ни офис-гр. Варна
Ние с удоволствие ще отговорим на въпросите Ви
или ще ви насочим към най-близкият до Вас Наш офис.
Работно време: понеделник-неделя: 09:00 - 19:00 тел.0886072288
Разполагаме с офиси в големите градове в страната: София, Пловдив, Варна,Бургас,Стара Загора,Велико Търново,
Хасково, Плевен и др.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
http://obiavidnes.com/obiava/114273/izkupuvane-prodajba-firmi-ad-ead-eood-ood

Покупко-Продажба на Бизнес,фирми,акции,дружествени дялове.
Investconsult Group ltd. Корпоративно и Търговско право-Изкупуване и Прехвърляне на Фирми ЕООД ООД Дружествени
дялове ЕАД АД-акции,Бизнес Активи...!
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, ДДС и ЗКПО, ако имате други задължения към
държавата, доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
След консултация с нас по конкретния правен казус, ще ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата със задължения от
наши сътрудници и партньори, процедурата по прехвърляне на фирмата отнема един час.
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Изкупуване и Прехвърляне на Фирми ЕООД ООД Дружествени дялове по Чл. 129. (1)(2) Чл. 130. Търговски закон.
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.
400 лв /вкл. Държавна такса,Нотариус,хонорар/
И всичко това с едно посещение в офиса ни !
Investconsult Group ltd.
Имате ли въпроси?
Обадете се в централния ни офис-гр. Варна
Ние с удоволствие ще отговорим на въпросите Ви
или ще ви насочим към най-близкият до Вас Наш офис.
Работно време: понеделник-неделя: 09:00 - 19:00 тел.0886072288
Разполагаме с офиси в големите градове в страната: София, Пловдив, Варна,Бургас,Стара Загора,Велико Търново,
Хасково, Плевен и др.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
http://obiavidnes.com/obiava/114272/pokupko-prodajba-na-biznesfirmiakciidrujestveni-dyalove

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Днес имате възможност да се запознаете с доста известен и лесен начин за печелене на пари от Интернет, който
гарантирано ще ви хареса и ще задоволява повечето Ви нужди в ежедневието, като пазаруване, сметки, други разходи,
или може да си ги събирате за черни дни.
Ако прекарвате време пред компютъра вкъщи, вече може да го обърнете в пари, с отделянето на няколко минути, когато
ви е удобно.
Забележете: БЕЗ - шеф, колеги, нерви, работно време, отчет на някой, без капитал - започвате от нула.
Без да е необходимо да имате умения с компютри и програми (нужно умение е, да пуснете компютъра си).
Какъв е начинът ви на живот - не е важно, в какво положение сте - не е важно.
Над 16 години ли сте, значи може да се възползвате. Имате пълна свобода да печелите пари от Интернет за лесно
справяне с безпаричието.
Предлагаме ВИ на вашето внимание ТРИТЕ НАЙ СТАБИЛНИ И ПЕЧЕЛИВШИ КОМПАНИИ В ИНТЕРНЕТ КОЙТО ВЕЧЕ
ДЪЛГИ ГОДИНИ РАБОТЯТ БЕЗПРОБЛЕМНО И ПЛАЩАТ НА МИГА !
ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЪРВИЯ САЙТ МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ НА СЛЕДНИЯ АДРЕС - http://easymoneybg.ovo.bg/
ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВТОРИЯ САЙТ МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ НА СЛЕДНИЯ АДРЕС - http://parite.ovo.bg/
ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРЕТИЯ САЙТ МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ НА СЛЕДНИЯ АДРЕС - http://seosprint.ovo.bg/

Програмамите (сайтовете) на която ще обърнем внимание са световни лидери в свободното печелене на пари в домашни
условия, лицензирана, законна, сигурна и отворена за всеки.
Регистрацията е безплатна, без никакви такси, без изискване за лични данни и др.
На практика единствената с подобна дейност, която не засяга по никакъв начин Вас.
Милиони потребители се възползват поради непринудеността и от факта, че нищо няма да загубят. След като се
регистрирате в програма (сайт) и влезете в акаунта си и успоредно ще разберете колко лесно е печеленето на пари от
Интернет. Възползвайте се и вие, в сайтовете ще намерите описание на дейността, пълни регистрации и ръководства за
вашия успех.
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Предлагаме ВИ на вашето внимание ТРИТЕ НАЙ СТАБИЛНИ И ПЕЧЕЛИВШИ КОМПАНИИ Н ИНТЕРНЕТ КОЙТО ВЕЧЕ
ДЪЛГИ ГОДИНИ И РАБОТЯТ БЕЗПРОБЛЕМНО И ПЛАЩАТ НА МИГА !
ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЪРВИЯ САЙТ МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ НА СЛЕДНИЯ АДРЕС - http://easymoneybg.ovo.bg/
ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВТОРИЯ САЙТ МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ НА СЛЕДНИЯ АДРЕС - http://parite.ovo.bg/
ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРЕТИЯ САЙТ МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ НА СЛЕДНИЯ АДРЕС - http://seosprint.ovo.bg/
Колко мога да спечеля ?
- Всичко си зависи от вас : Колко по добре си развиете акаунтите и се възползвате изцяло от начините за печелене на
всеки сайт , е възможна и печелба от над 50 $ ДНЕВНО ... а и повече !!!
Разбира се , че няма да ги постигнете за ден и два ... всяко начало е трудно !
ПРИЯТНО ПЕЧЕЛЕНЕ НА ПАРИ :)
http://obiavidnes.com/obiava/114271/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

Лесна надомна работа за всеки от уюта на собствения ви дом
Днес имате възможност да се запознаете с доста известен и лесен начин за печелене на пари от Интернет, който
гарантирано ще ви хареса и ще задоволява повечето Ви нужди в ежедневието, като пазаруване, сметки, други разходи,
или може да си ги събирате за черни дни.
Ако прекарвате време пред компютъра вкъщи, вече може да го обърнете в пари, с отделянето на няколко минути, когато
ви е удобно.
Забележете: БЕЗ - шеф, колеги, нерви, работно време, отчет на някой, без капитал - започвате от нула.
Без да е необходимо да имате умения с компютри и програми (нужно умение е, да пуснете компютъра си).
Какъв е начинът ви на живот - не е важно, в какво положение сте - не е важно.
Над 16 години ли сте, значи може да се възползвате. Имате пълна свобода да печелите пари от Интернет за лесно
справяне с безпаричието.
Предлагаме ВИ на вашето внимание ТРИТЕ НАЙ СТАБИЛНИ И ПЕЧЕЛИВШИ КОМПАНИИ В ИНТЕРНЕТ КОЙТО ВЕЧЕ
ДЪЛГИ ГОДИНИ РАБОТЯТ БЕЗПРОБЛЕМНО И ПЛАЩАТ НА МИГА !
ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЪРВИЯ САЙТ МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ НА СЛЕДНИЯ АДРЕС - http://easymoneybg.ovo.bg/
ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВТОРИЯ САЙТ МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ НА СЛЕДНИЯ АДРЕС - http://parite.ovo.bg/
ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРЕТИЯ САЙТ МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ НА СЛЕДНИЯ АДРЕС - http://seosprint.ovo.bg/

Програмамите (сайтовете) на която ще обърнем внимание са световни лидери в свободното печелене на пари в домашни
условия, лицензирана, законна, сигурна и отворена за всеки.
Регистрацията е безплатна, без никакви такси, без изискване за лични данни и др.
На практика единствената с подобна дейност, която не засяга по никакъв начин Вас.
Милиони потребители се възползват поради непринудеността и от факта, че нищо няма да загубят. След като се
регистрирате в програма (сайт) и влезете в акаунта си и успоредно ще разберете колко лесно е печеленето на пари от
Интернет. Възползвайте се и вие, в сайтовете ще намерите описание на дейността, пълни регистрации и ръководства за
вашия успех.
Предлагаме ВИ на вашето внимание ТРИТЕ НАЙ СТАБИЛНИ И ПЕЧЕЛИВШИ КОМПАНИИ Н ИНТЕРНЕТ КОЙТО ВЕЧЕ
ДЪЛГИ ГОДИНИ И РАБОТЯТ БЕЗПРОБЛЕМНО И ПЛАЩАТ НА МИГА !
ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЪРВИЯ САЙТ МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ НА СЛЕДНИЯ АДРЕС - http://easymoneybg.ovo.bg/
ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВТОРИЯ САЙТ МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ НА СЛЕДНИЯ АДРЕС - http://parite.ovo.bg/
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ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРЕТИЯ САЙТ МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ НА СЛЕДНИЯ АДРЕС - http://seosprint.ovo.bg/
Колко мога да спечеля ?
- Всичко си зависи от вас : Колко по добре си развиете акаунтите и се възползвате изцяло от начините за печелене на
всеки сайт , е възможна и печелба от над 50 $ ДНЕВНО ... а и повече !!!
Разбира се , че няма да ги постигнете за ден и два ... всяко начало е трудно !
ПРИЯТНО ПЕЧЕЛЕНЕ НА ПАРИ :)
http://obiavidnes.com/obiava/114270/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniya-vi-dom

Доходна Надомна Работа
Днес имате възможност да се запознаете с доста известен и лесен начин за печелене на пари от Интернет, който
гарантирано ще ви хареса и ще задоволява повечето Ви нужди в ежедневието, като пазаруване, сметки, други разходи,
или може да си ги събирате за черни дни.
Ако прекарвате време пред компютъра вкъщи, вече може да го обърнете в пари, с отделянето на няколко минути, когато
ви е удобно.
Забележете: БЕЗ - шеф, колеги, нерви, работно време, отчет на някой, без капитал - започвате от нула.
Без да е необходимо да имате умения с компютри и програми (нужно умение е, да пуснете компютъра си).
Какъв е начинът ви на живот - не е важно, в какво положение сте - не е важно.
Над 16 години ли сте, значи може да се възползвате. Имате пълна свобода да печелите пари от Интернет за лесно
справяне с безпаричието.
Предлагаме ВИ на вашето внимание ТРИТЕ НАЙ СТАБИЛНИ И ПЕЧЕЛИВШИ КОМПАНИИ В ИНТЕРНЕТ КОЙТО ВЕЧЕ
ДЪЛГИ ГОДИНИ РАБОТЯТ БЕЗПРОБЛЕМНО И ПЛАЩАТ НА МИГА !
ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЪРВИЯ САЙТ МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ НА СЛЕДНИЯ АДРЕС - http://easymoneybg.ovo.bg/
ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВТОРИЯ САЙТ МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ НА СЛЕДНИЯ АДРЕС - http://parite.ovo.bg/
ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРЕТИЯ САЙТ МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ НА СЛЕДНИЯ АДРЕС - http://seosprint.ovo.bg/

Програмамите (сайтовете) на която ще обърнем внимание са световни лидери в свободното печелене на пари в домашни
условия, лицензирана, законна, сигурна и отворена за всеки.
Регистрацията е безплатна, без никакви такси, без изискване за лични данни и др.
На практика единствената с подобна дейност, която не засяга по никакъв начин Вас.
Милиони потребители се възползват поради непринудеността и от факта, че нищо няма да загубят. След като се
регистрирате в програма (сайт) и влезете в акаунта си и успоредно ще разберете колко лесно е печеленето на пари от
Интернет. Възползвайте се и вие, в сайтовете ще намерите описание на дейността, пълни регистрации и ръководства за
вашия успех.
Предлагаме ВИ на вашето внимание ТРИТЕ НАЙ СТАБИЛНИ И ПЕЧЕЛИВШИ КОМПАНИИ Н ИНТЕРНЕТ КОЙТО ВЕЧЕ
ДЪЛГИ ГОДИНИ И РАБОТЯТ БЕЗПРОБЛЕМНО И ПЛАЩАТ НА МИГА !
ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЪРВИЯ САЙТ МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ НА СЛЕДНИЯ АДРЕС - http://easymoneybg.ovo.bg/
ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВТОРИЯ САЙТ МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ НА СЛЕДНИЯ АДРЕС - http://parite.ovo.bg/
ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРЕТИЯ САЙТ МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ НА СЛЕДНИЯ АДРЕС - http://seosprint.ovo.bg/
Колко мога да спечеля ?
- Всичко си зависи от вас : Колко по добре си развиете акаунтите и се възползвате изцяло от начините за печелене на
всеки сайт , е възможна и печелба от над 50 $ ДНЕВНО ... а и повече !!!
Разбира се , че няма да ги постигнете за ден и два ... всяко начало е трудно !
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ПРИЯТНО ПЕЧЕЛЕНЕ НА ПАРИ :)
http://obiavidnes.com/obiava/114269/dohodna-nadomna-rabota

Хамалски услуги в София
Хамалски услуги в СОФИЯ предлагани от истински хамали
за изнасяне и транспортиране на вещи и мебели в София и страната.
http://obiavidnes.com/obiava/114268/hamalski-uslugi-v-sofiya

Безплатно изхвърляне на стари мебели
Безплатно изхвърляне на мебели в София и региона около града.
Извозване на метални отпадъци и много добре запазени мебели, изхвърляне на вехтории.
http://obiavidnes.com/obiava/114267/bezplatno-izhvyrlyane-na-stari-mebeli

Фирми за къртене и извозване на отпадъци
Фирми за извозване на отпадъци от жилища, изхвърляне на стари мебели,
извозване на отпадъци от мазета, тавани и апартаменти.
http://obiavidnes.com/obiava/114266/firmi-za-kyrtene-i-izvozvane-na-otpadyci

Изхвърляне на багаж в София
Фирма за изхвърляне на багаж в София и ргиона.
Извозване на мебели и боклуци от апартаменти.
http://obiavidnes.com/obiava/114265/izhvyrlyane-na-bagaj-v-sofiya

USB 3D инфрачервен енергиен стимулатор за очи с таймер и терморегулатор
USB 3D инфрачервен енергиен стимулатор за очи с таймер и терморегулатор - проникващата равномерно нежна
дълговълнова инфрачервена топлина (35-500С) води до стимулиране на кръвообръщението в областта на очите,
подобряване на метаболизма и освобождаване на напрежението, натрупано от напрегнато ползване на зрението.
Топлинното действие на уреда се съпътства от ароматерапевтичен билков ефект за успокояване на нервната система
(с пълнеж от натурална лавандула). Редовната употреба води до по-добро захранване на тъканните клетки на очите. В
резултат премахвате умората на очите и подобрявате зрението (при късогледство, при старческо далекогледство, при
астигматизъм и др.), като същевременно има ефективно въздействие и за премахване на торбичките под очите,
тъмните кръгове, и бръчките около очите, помага и в случаи на продължително безсъние. Полезно за всички възрасти.
Вграденият в удобна, лека и мека маска за спане дълговълнов инфрачервен излъчвател може да бъде използван навсякъде,
където се намирате Вие – у дома, в офиса, на дълъг път. Захранване с USB кабел от компютърно устройство, адаптер
или външна батерия. Достатъчни са 15 или 30 минути (автоматично с таймер), за да „рестартирате“ очите си. Само
срещу 48 лв. с ДДС. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти „ТехноМаг” или на тел. 02/8298504,
02/422 422 8, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/114264/usb-3d-infracherven-energien-stimulator-za-ochi-s-taymer-i-termoregulator

Алкален, йонизиращ и масажиращ душ с германий, турмалин и FIR ефект
Алкален, йонизиращ и масажиращ душ с германий, турмалин и FIR ефект – спа терапия у дома. Минерализира и повишава
PH на водата, като същевременно я насища с отрицателни йони под въздействието на 100% естествени минерали.
Топлата вода активира минералите да излъчват и дълги инфрачервени лъчи (FIR ефект), изключително полезни за
подобряване на кръвоносната система. Премахва хлор, тежки метали, бактерии и твърди соли. Алкалната баня
стимулира имунната система, има антиоксидантни и детоксикиращи свойства, подмладява тялото, оздравява и
освежава косата. Идеално почиства и хидратира кожата, преодолява стреса и умората на тялото. Профилактично
средство срещу кожни заболявания. Допълнителна екстра е наличието на 8 вида воден масаж по избор, като се сменят
броя на отворите - съответно силата и начина на завихряне на водната струя. По този начин може да се масажират
320 точки по цялото тяло за релаксиране на уморените мускули, за регулиране баланса на вегетативната нервна
система, за подобряване работата на мозъка, за успокояване нервната система, за подобряване настроението и съня, за
стимулиране кръвообращението и премахване на отоци. Само срещу 35 лв. с ДДС. Доверете се на е-магазина за
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високотехнологични продукти „ТехноМаг” или на тел. 02/8298504, 02/422 422 8, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
Купете сега за 33.25 лв. и ще спестите 5%. от нормалната цена!
Промоцията е валидна за м.април 2016г.!
http://obiavidnes.com/obiava/114263/alkalen-yonizirasht-i-masajirasht-dush-s-germaniy-turmalin-i-fir-efekt

Инфрачервена лампа - синузит – София
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, 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/114262/infrachervena-lampa---sinuzit--sofiya

Инфрачервена лампа за нагревки Philips 150W
Служи за облекчаване на болки в мускулите и лечение при простудни заболявания, хреми, бронхити, ревматизъм, ишиас и
невралгии. Инфрачервената лампа Philips е оптимизирана за облекчаване на болки на площ 20 x 30 см, например рамо,
лакът, прасец или врат, както и за облекчение при обикновени настинки. Лампата може да се използва за терапевтични
облъчвания, в козметични салони, детски градини, промишлени предприятия, а така също и в домашни условия.
Употребата на инфрачервената лампа способства за повишаване на защитните сили на организма и устойчивостта му
към инфекциозни, простудни, костно-ставни заболявания и др. Инфрачервеното лъчение е напълно безвредно. Вижте
подробности и поръчайте в е-магазина www.Tehnomag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/114261/infrachervena--lampa-za-nagrevki-philips-150w

Уред против респираторни алергии
За превенция и лечение с червена нискочестотна светлина с цел облекчаване симптомите на сенна хрема и други
респираторни алергии, вследствие вдишване на акари, полени, животински косъмчета или прах. Уредът е с LCD екран,
компактен, удобен и лесен за ползване, където и да се намирате. Фототерапията включва излъчване на червена
нискочестотна светлина в назалните отвори за 3-9 минути, не повече от 3 пъти на ден. Постепенно чувствителността
на потребителя към алергените намалява. Два режима на работа и три степени на интензивност, чрез които можете
да настроите вашият AllergoLux: Непрекъснат и импулсен режим / Ниска, Средна и Висока интензивност. Няма никакви
странични ефекти. Уредът е напълно безвреден. Не изсушава лигавицата.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/114260/ured-protiv-respiratorni-alergii

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/114259/sauna-za-lice-i-inhalator-za-nos-i-gyrlo

Професионален алкохолен тестер (дрегер)
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,
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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/114258/profesionalen-alkoholen-tester-dreger

Семеен пулсиращ душ за зъби (орален дентален иригатор)
Семеен душ за зъби – грижа за цялото семейство
За ефективно предпазване от бактерии и премахване на зъбната плака по венците и междузъбните пространства.
Пулсиращата водна струя осигурява масаж на венците и подобрява кръвообръщението им. Всеобхватният достъп на
тънката и мощна водна струя от дюзата на душа за зъби многократно надвишава възможностите на четките и
конците за зъби, което позволява да почистите в дълбочина труднодостъпните места. Душът за зъби е особено полезен
и необходим за поддръжката на брекети, протези, импланти, мостове и коронки. Освен добрата цена и качество,
атрактивни предимства на този уред са възможността да бъде използван от цялото семейство, както и високата му
ефективност. С редовната му употреба ще избегнете всякаква възможност за поява на бактерии, причиняващи
дразнещи възпаления, образуване на кариеси, зъбен камък, лош дъх и периодонтит. Масажният ефект на водната струя
свежда до минимум възможността за увреждане на венците, като кървене и възпаление. 2 години гаранция. Цена 98 лева
с ДДС. За подробности и поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/4224228, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
Купете сега за 88.20 лв. и спестете 10% от нормалната цена!
Промоцията е валидна за м.април 2016 г.!
http://obiavidnes.com/obiava/114257/semeen-pulsirasht-dush-za-zybi-oralen-dentalen-irigator

Уред за сребърна вода Dr. Silver Universal
За ефективно антибактериално и възстановяващо действие при простуда, грип, ангини, висока температура, гастрити,
кожни болести, изгаряния. За дезинфекция и обработка на плодове и зеленчуци. За дезинфекция на мивки, вани, съдове,
детски играчки и дрехи. Непрекъснато се откриват нови възможности за терапевтично приложение на това чудодейно
природно средство - сребърната вода. Уред за получаване на сребърна вода със сменяем сребърен електрод. Доверете се
на е-магазина за високотехнологич ни продукти www.Tehnomag.net или на тел 02/8298504 , 0884386878, 0896046994,
0876046994.
Купете сега за 108.99 лв. и спестете 20.00 лв. от нормалната цена!
Промоцията е валидна за м. април 2016г. !
http://obiavidnes.com/obiava/114256/ured-za-srebyrna-voda-dr-silver-universal

Уред за Сребърна вода "Volcano Dr. Silver 101+" - София - ТехноМаг
Създаден по разработка на НАСА - САЩ, уредът е предназначен за подобряване състоянието при повече от 100
труднолечими заболявания, за дезинфекция на вода с неизвестен произход и много други положителни ефекти за
човешкото здраве. Сребърните йони във водата (сребърна вода) са сигурна защита срещу повече от 700 вида вируси и
бактерии, гъбички и паразити, от които страдат една трета от хората на планетата. Предлагаме многофункционален
уред за добиване на сребърна вода, който едновременно с процеса на отделяне на сребърни йони, осигурява магнитна
обработка и структуриране на водата за постигане на максимален биологичен ефект. Напълно дезинфикцирана и полезна
вода за пиене от всякаква чешма можете да си приготвите за по-малко от 1 минута. Малко по-дълго се приготвя
по-концентрирана сребърна вода за ефективно антибактериално и възстановяващо действие при простуда, грип, ангини,
висока температура; гастрити, хранителни отравяния, дезинтерии; кожни болести, изгаряния; дезинфекция и
обработка на плодове и зеленчуци; дезинфекция на вода за къпане на деца, дезинфекция на детски играчки и дрехи и др.
Доверете се на е-магазина за високотехнологич ни продукти www.Tehnomag.net или на тел 02/8298504 , 0884386878,
0896046994, 0876046994.
Плюс подарък Хомеопатична паста за зъби със сребърни йони!
Купете сега за 50.35 лв. и спестете 27.65 лева от нормалната цена!
Промоцията е валидна за м. април 2016г. !
http://obiavidnes.com/obiava/114255/ured-za-srebyrna-voda-volcano-dr-silver-101----sofiya---tehnomag
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Качеството е безспорно, а ниските цени - гарантирани!
Вратата е изключително важна за уюта на жилището. При нас ще откриете страхотни предложения на интериорни и
входни врати в различни модели, цветове и размери на ниски цени. Ще получите информация за предлаганите модели,
както и насоки, за да направите най-подходящия избор.
http://obiavidnes.com/obiava/114254/kachestvoto-e-bezsporno-a-niskite-ceni---garantirani

Електронна система срещу варовикова вода AV-3 – Изберете българското!
Икономично омекотяване на твърдата вода
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/114253/elektronna-sistema-sreshtu-varovikova-voda-av-3--izberete-bylgarskoto

Ултразвукова ваничка за скоростно почистване и стерилизация
За ултразвуково почистване на метални инструменти, CD, DVD и BlueRay оптични дискове, почистване и стерилизация
на ножчета за бръснене, глави на електрически самобръсначки, стоматологични инструменти, четки за зъби, бижута
(верижки, пръстени, обици, гривни), очила, лупи, верижки за часовници, водоустойчиви часовници, химикалки, глави на
принтери, печати, часовникови механизми, стари монети, значки, клапи, дюзи, електронни платки и т.н. Вижте
подробности и поръчайте в е-магазина «ТехноМаг» или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
Купете сега за 136.80 лв. и спестете 5% от нормалната цена!
Промоцията е валидна за м.април 2016г. !
http://obiavidnes.com/obiava/114252/ultrazvukova-vanichka-za-skorostno-pochistvane-i-sterilizaciya

Мини вибрационна пералня от ТехноМаг
Електронно устройство за вибрационно пране
Малка, икономична и турбо ефективна пералня – това е устройството за вибрационно пране. С него ще спестите до 80%
електроенергия, вода и перилен препарат. Пестите също място и пари. Можете да го носите навсякъде със себе си.
Качеството на пране е гарантирано - забравете химическото чистене. Дрехите не се мачкат - можете да пропуснете
гладенето. Изключително удобно за пране и на маратонки, гуменки, чанти, изделия от изкуствена кожа и т.н.
Запитвания и поръчки в е-магазина www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994
Купете сега за 62.40 лв. и спестете 20% от нормалната цена!
Промоцията е валидна за м.април 2016г. !
http://obiavidnes.com/obiava/114251/mini-vibracionna-peralnya-ot-tehnomag

Ултразвукова пералня - мини волкано
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/114250/ultrazvukova-peralnya----mini-volkano

Приставка биде за топла и студена вода с 2 дюзи – София – ТехноМаг
Приставка биде за топла и студена вода с 2 дюзи – с приятен италиански дизайн и удобна, елегантна странична метална
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ръкохватка-смесител за едновременно управление на температурата и силата на водната струя. С въртящ ключ за
избор от 3 възможни функции (1.Нормално задно измиване; 2.Дамско измиване; 3.Миене на дюзите). С две скрити
подвижни дюзи. В пълен комплект с необходимите за монтажа водни съединители и маркучи. Съвместимо с нормалните
тоалетни чинии. За съжаление, все още много хора у нас смятат едва ли не за лукс бидето в тоалетната. И не си дават
сметка, че с него могат да се отърват и забравят за модерните болести на седящите хора, като хемороиди, инфекции на
дебелото черво, запек, уретрит, цистит и т.н. (Доказано е, не е просто реклама)! За подробности и поръчки посетете
интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
Купете сега за 139.00 лв. и спестете 20.00 лв. от нормалната цена!
Промоцията е валидна за м. април 2016г. !
http://obiavidnes.com/obiava/114249/pristavka-bide-za-topla-i-studena-voda-s-2-dyuzi--sofiya--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/114248/aktivator-za-jiva-i-myrtva-voda--69-leva

Немски интерирони врати на Ниски цени!
Качеството никога не излиза от мода, влез и купи твоята врата! При нас ще намерите разнообразие от цветове и
модели, постоянна складова наличност, бърз монтаж!
http://obiavidnes.com/obiava/114247/nemski-interironi-vrati-na-niski-ceni

Входни и интериорни врати на изключителни цени!
Искате качество, стил и съвършенство?
DOORMANN
Вратите, за които твоят дом мечтае!
За контакти:
Варна, бул. Христо Смирненски 13
Тел.: 0894/614-730
Офис: 0899/691-096
e-mail: officevarna@doormann.bg
http://varna.doormann.bg
http://obiavidnes.com/obiava/114246/vhodni-i-interiorni-vrati-na-izklyuchitelni-ceni

Стик за селфи с вграден Bluetooth
Стик за селфи с вграден Bluetooth
Селфи стик -Удължител за селфи -Селфи монопод със вграден Блутут
Новият монопод с вграден Bluetooth бутон за по-лесно и удобно снимане
Mono Pod поставка и удължител за телефон, фотоапарат или камера за лесни и винаги перфектни портретни снимки.
Съвместимост с Apple Iphone и Android от 3.0 нагоре.
500 г. максимална маса на прикаченото устройство.
Дължина от 20 см. до 97 см. Обща дължина с дръжката и стойката 110 см.
Капацитет на батерията: 45mAh.
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Зареждане напрежение: DC 5V.
Време за зареждане: 1 час.
http://obiavidnes.com/obiava/114245/stik-za-selfi-s-vgraden-bluetooth

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
http://obiavidnes.com/obiava/114244/vibropleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

Мрежа против насекоми с магнити за врати
Мрежа против насекоми с магнити
за врати, с размери 100/196см.
Нов продукт на българският пазар, нашите мрежи са удобен и евтин начин да се предпазите от досадните насекоми през
лятото.
Благодарение на 18-те магнитни закопчалки, разположени на стратегически места, всички могат да влизат и излизат
свободно.
Магнитната лента се самозатваря след Вас, защитавайки дома Ви от насекоми. Мрежата е за дървени, пластмасови и
алуминиеви дограми.
4На дървени дограми се прикрепя с кабарчета, на пластмасови и алуминиеви дограми се закрепя с двустранно залепваща
лента(скоч).
Комплектът включва:
- Мрежа с размер 100 х 196 см
- Магнитна лента
- Кабарчета
-двустранно залепващи лепенки
-Цвят черен
http://obiavidnes.com/obiava/114243/mreja-protiv-nasekomi-s-magniti-za-vrati

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.
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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
http://obiavidnes.com/obiava/114242/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta

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.
http://obiavidnes.com/obiava/114241/limfopresa---aparat-za-presoterapiya

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!
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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.
http://obiavidnes.com/obiava/114240/masajna-kushetka-magicpro-2

Magic Ex Hose маркуч екс хос Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Magic Ex Hose маркуч екс хос
Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Сгънат 8 метра - разгънат 23 метра
Подарък пистолет с 5 режима на пръскане
без да се усуква, сгъва и заплита
разгъвате и сгъвате за секунди
устойчив на износване
миете двора и колата
поливате-градината, тревата и цветята
Лесно се плъзга през градината, по стълбите, без да се пречупва или усуква!
Маркучът е изработен от висококачествен материал, който го прави здрав и в същото време много гъвкав.
Дебелите стени осигуряват надеждност и дълъг живот на материала.
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Градински "магически" маркуч - характеристика:
Размери: 8м./22.5м.
Тегло: 1 кг.
Произход: Китай
http://obiavidnes.com/obiava/114239/magic-ex-hose-markuch-eks-hos--magicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-

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

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

Валяка за боядисване Paint Runner Пейнт Ранър смесва и разпределя боята с прецизността на машина,
равномерно и без усилие от Ваша страна
По време на боядисването няма да капе никаква боя! Боята е в контейнера,
Вие просто го движите напред-назад за гладко и равномерно боядисване.
Перфектни резултати всеки път без мръсотия и суматоха!
Paint Roller Runner може да побере до 1 литър боя и се покрива за 10 минути,
до 17 квадратни метра от стената. Патентованата система плат и разпространение осигурява
равномерно покритие на всички повърхности.
http://obiavidnes.com/obiava/114238/peynt-roler--komplekt-valyaci-za-byrzo-boyadisvane

Безпрахово циклене на паркет Стара Загора
Безпрахово циклене на естествен паркет и дюшеме с нови машини.Всички видове паркетни услуги - редене, циклене,
лакиране, фугиране, нанасяне на масла,поставяне на первази и др.Доставка на необходимите консумативи на
място-паркет,лакове,лепила,фугинати,первази.Безплатен оглед.
Приемаме поръчки за циклене в Стара Загора, Раднево, Казанлък, Нова Загора, Чирпан и др.
http://obiavidnes.com/obiava/114237/bezprahovo-ciklene-na-parket-stara-zagora

Стъклени интериорни врати на изгодни цени
На Вашето внимание предлагаме стъклени интериорни врати, изработени от висококачествени материали, съобразени с
последните модни тенденции в интериорния дизайн.
Вратите са изработени от 8 мм. закалено стъкло, фино гравирано с оригинална гравюра. Закалените стъкла увеличават
механичната якост и неравномерните натоварвания. При евентуално счупване стъклото се пръска на малки частици,
което намалява риска от наранявания.
Стъклената врата се монтира на каса (права или обла), изработена от HDF материал, която може да бъде с различни
размери. Касата се предлага в цветове: светъл дъб, златен дъб, орех, венге и бял.
Възможните размери на стъкленото крило са: 60/197см, 70/197см, 80/197см, 90/197см.
Разгледайте всички наши предложения от тук: http://goo.gl/ASJcBV
http://obiavidnes.com/obiava/114236/stykleni-interiorni-vrati-na-izgodni-ceni

Машина за оскубване на пилета
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Характеристики: Материал инокс!автоматично оскубване на 3 кокошки или 6 пъдпъдъка за 2 минути. Размери 850 х 480
х 780 мм Консумация 0,75 KW. Подходяща е за малки ферми,или за домашни нужди!пълна гаранция 2 год.
Цена 970 лв.
тел.0888636-280 Десислав Георгиев
може да посетите и нашият сайт www.inkubatorite.com за да видите и видео клип на работата на самата машина!
http://obiavidnes.com/obiava/114235/mashina-za-oskubvane-na-pileta

Продавам инкубатори, нови,заводски, директен вносител
Продавам инкубатори, нови,заводски, директен вносител ,за люпене на (кокоши, пуйчи, гъши, патешки,яребици,фазани,
пъдпъдъчи,щраус,птица ему) и др. яйца, полуавтоматични(автоматични) тип люлка. броят на яйцата за люпене зависи
от вида на птицата.
Въртенето на яйцата на полуавтоматичните става с помощта на ключ, който завърта едновременно всички гнезда под
наклон от 45*,2-3 пъти на ден!
Температурата се постига автоматично(заводско) до 37.2 – 38.2 градуса. Има възможност и за ръчно регулиране на
температурата!!!
Допълнително към инкубатора могат да се поръчат и приставки за пъдпъдъци,яребици и фазани!предлага се и овоскоп
(уред за определяне на качеството на яйцата чрез просветляване)!
цена на единичният 41бр.яйца(полуавтоматичен) е 112.00лв. с влагомер 122лв.
цена на двойният 82бр.яйца(полуавтоматичен) е 155.00лв.с влагомер 165лв.
цена на единичният 41.бр.яйца(полуав)за щраус и птица ему е 180лв.
цена на единичният 41бр.яйца(автоматичен) е 210.00лв.
цена на двойният 82бр.яйца (автоматичен) е 310лв.
2 год.заводска гаранция! Подробна инструкция на български език!
може да посетите и нашият сайт: inkubatorite.com
Тел.0888/636-280
Възможна доставка с куриер в цялата страна!
http://obiavidnes.com/obiava/114234/prodavam-inkubatori-novizavodski-direkten-vnositel

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 .
НЕ разглеждаме казуси относно задлъжнели Еднолични Търговци – ЕТ !
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/114233/sydeystvie-za-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya---izkupuvane--prehvyrlya

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 .
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НЕ разглеждаме казуси относно задлъжнели Еднолични Търговци – ЕТ !
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/114232/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 !
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 .
НЕ разглеждаме казуси относно задлъжнели Еднолични Търговци – ЕТ !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение !
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Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/114231/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 .
НЕ разглеждаме казуси относно задлъжнели Еднолични Търговци – ЕТ !
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
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GSM - 0884 57 80 53
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/114230/pokupko---prodajba-i-prehvyrlyane-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--

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 .
НЕ разглеждаме казуси относно задлъжнели Еднолични Търговци – ЕТ !
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/114229/pokupko---prodajba-i-prehvyrlyane-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--

Покупко - Продажба и Прехвърляне на Фирми - АД, ЕАД, ООД, ЕООД със Задължения +
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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 .
НЕ разглеждаме казуси относно задлъжнели Еднолични Търговци – ЕТ !
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/114228/pokupko---prodajba-i-prehvyrlyane-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--

ЗММ-ТОС МАШИНИНЕН ГРУП ООД
ЗММ-ТОС МашиненГруп ООД е търговска компания, предлагаща на своите клиенти доставка, монтаж, инсталиране и
въвеждане в експлоатация на металообработващи и дървообработващи машини и оборудване на водещите световни
производители.С повечеот 7 години опит в износа на машини н междурнародните пазари и десетки дилъри на няколко
континента, нашата компания сезавръща и на българския пазар, за да предложи висококачествените си продукти и
обслужване и на родните клиенти.Ние предлагаме на българските си клиенти 5-звезден гаранционен и извънгаранционен
сервиз във всяка точка на страната.Наши партньори и доставчици са: INANLAR, CANSA, BEKAMAK, SAY-MAK,
BENDMAK, ELMALI, ILERI, GOCMAKSAN, BERNARDO.
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http://obiavidnes.com/obiava/114227/zmm-tos-mashininen-grup-ood

Груб строеж - vsivalkov.com
Вълковстрой Инженеринг ООД е една от най-качествените в продажбите на дървени и стрителни материали в Плевен и
региона. Ние правим най-всеобхватни услуги за строителство, част от които са саниране на жилища, хидроизолация,
ремонт на покриви, груби строежи, вътрешни ремонти. Във фирмата ще преоткриете отлична работна ръка, а
най-използваните строителни материали са едни от най-качествените на пазара. Доверете се на специалистите с
огромен опит!
http://obiavidnes.com/obiava/114226/grub-stroej---vsivalkovcom

Врати Дорман
Предлагаме на вашето внимание входни и интериорни врати на най-добрите цени! Заповядайте в новооткрития ни
магазин на бул. Цветан Лазаров 39 / хранителната борса между кв. Слатина и ж.к. Дружба 1/ Ще откриете
разнообразие от модели, цветове и размери! Очакваме ви!
http://obiavidnes.com/obiava/113307/vrati-dorman

Ремонт на покриви - vsivalkov.com
Фирмата е специализирана в търговията на дървени и материали за строителството в Плевен. Наред с това предлагаме
най-всеобхватни строителни услуги, сред които са саниране, поставяне на хидроизолация на сгради, покривни ремонти,
строежи на груб етап, основни ремонти на жилища. При нас ще намерите качествена работна сила, а
най-употребяваните строителни материали са едни от най-качествените на пазара. Доверете се на специалистите с
богат опит!
http://obiavidnes.com/obiava/114225/remont-na-pokrivi---vsivalkovcom

Септични ями
Септични ями вертикален или хоризонтален тип са най-доброто решение за еднофамилни и многофамилни сгради.
Изработени са полиетилен и са с дълъг експлоатационен срок от 20 години.
http://obiavidnes.com/obiava/114224/septichni-yami

Резервоари за вода
Подземни и надземни резервоари за вода от хоризонтален, вертикален или с нисък профил са надежден избор. На
достъпна цена и с високо качество.
http://obiavidnes.com/obiava/114223/rezervoari-za-voda

Каломаслоуловител
Каломаслоуловителите сепарират неразтворени вещества от водата. Подходящи са за подземен монтаж и се използват
най-често от автомивки, паркинги.
http://obiavidnes.com/obiava/114222/kalomasloulovitel

Немски врати на достъпни цени от Врати Express
Предлагаме немски врати от серията “Gradde” в пет цвята:
-Сибирска лиственица;
-Дъб Вераде;
-Ясен Вералинга;
-Череша Сан Диего;
Орех Рибейра.
Вратите са налични на склад в размери на крилото 60 см., 70 см., 80 см.
Каса – права регулируема каса с первази, които се регулират само от едната страна на касата, а от другата страна са
статични. Могат да обхванат зидове от 6 см. до 34 см.
Вратите са фалцови.При заявка се конкретизира посоката на отваряне – лява или дясна врата.
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Адрес- бул. Акад. Иван Гешов № 102 ( в близост до Центъра по хигиена, до шоурума ни е клон на Банка Пиреос ).
Телефон за връзка – 0899691075
Работно време:
Понеделник –петък : 9:00ч. - 18:00ч.
Събота : 9:30ч. - 14:30ч.
уеб адрес http://www.vratiexpress.com/.
http://obiavidnes.com/obiava/114221/nemski-vrati-na-dostypni-ceni-ot-vrati-express

Ученически раници и Спортни раници от Акварел
Онлайн магазина на Акварел ООД предлага разнообразие от ученически, спортни и детски раници, чанти за през рамо,
бизнес чанти и куфари и сакове и несесери. Изобилие от ученически пособия, канцеларски материали, офис консумативи,
моливници и поставки за бюро. Произвеждаме тетрадки, тефтери, азбучници, папки, фотоалбуми. Рекламни материали.
http://obiavidnes.com/obiava/114220/uchenicheski-ranici-i-sportni-ranici-ot-akvarel

Английски – ВТОРО ниво Pre –intermediate
За повече информация:
тел. 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа Абилити организира курс по общ Английски.- ВТОРОнивоPre -intermediate
Цена 250 лв Продължителност -50 учебни часа.В цената не е включена цената на учебника .
Занятията се провеждат по системата New Headway the Third edition – Pre-Intermediate. Включени са аудио и видео уроци
в учебния план .
Предлагаме малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
За повече информация:
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/114219/angliyski--vtoro-nivo-pre-intermediate

Подготовка за изпити IELTS , TOEFL ,FCE , CAE
За повече информация:
тел. 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуална и полу – индивидуална подготовка по Английски език за изпити IELTS
,TOEFL ,FCE в удобно за Вас време.
Продължителност - 30 занятия.
Цена – 20 лева за занятие .
Таксата за курса включва учебните материали .
Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и допълнителни материали, съобразени с
нуждите на обучаващите се.
Подготовката включва интерактивни задачи, свързани с изискванията за успешно представяне на изпита за
сертифициране на познанията и уменията :
Четене, слушане и устен отговор на въпрос.
Слушане и устен отговор на въпрос.
Четене, слушане и писмен отговор на въпрос.
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Във всички раздели се тестват уменията , като се правят и анализират текущи практически тестове .
Курсистите се обучават в раздела Разговор, като се запознават с типовете въпроси, критериите и изисквания за
оценяване, структурата и времетраенето на отговора .
Те се упражняват върху теста – разговор , като записват гласовете си и така анализират индивидуалното си ниво по
отношение изискванията на задачата и нейното времетраене.
За повече информация:
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/114218/podgotovka-za-izpiti--ielts--toefl-fce--cae

cours de bulgare pour
Phone 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Ecole de langues “Ability”propose des cours individuels ou en groupe de bulgare pour
http://obiavidnes.com/obiava/114217/cours-de-bulgare-pour-trangers

Немски език - Индивидуално и в малки групи
За повече информация:
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуално обучение и в малки групи по Немски език в удобно за Вас време.
Предлагаме посещения и в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и
допълнителни материали, съобразени с нуждите на обучаващите се. Предлагаме различни отстъпки и възможност за
разсрочено плащане.
Цена 10 лева на учебен час
Предлагаме:
Подготовка за сертификати
Подготовка за матури
Подготовка за работа в Германия
Подготовка на деца и ученици
Разговорни курсове за поддържане на езиковата квалификация
За повече информация:
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/114216/nemski-ezik---individualno--i-v-malki-grupi

Изкупуване и Прехвърляне на фирми със задължения ,, / ..
Покупко-Продажба на Бизнес-фирми ЕООД ООД ЕАД АД-Бизнес Активи........!!!
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Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, ДДС и ЗКПО, ако имате други задължения към
държавата, доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
След консултация с нас по конкретния правен казус, ще ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата със задължения от
наши сътрудници и партньори, процедурата по прехвърляне на фирмата отнема един час.
Изкупуване и Прехвърляне на Фирми ЕООД ООД Дружествени дялове по Чл. 129. (1)(2) Чл. 130. Търговски закон.
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.
400 лв /вкл. Държавна такса,Нотариус,хонорар/
И всичко това с едно посещение в офиса ни !
Investconsult Group ltd.
Имате ли въпроси?
Обадете се в централния ни офис-гр. Варна
Ние с удоволствие ще отговорим на въпросите Ви
или ще ви насочим към най-близкият до Вас Наш офис.
Работно време: понеделник-неделя: 09:00 - 19:00 тел.0886072288
Разполагаме с офиси в големите градове в страната: София, Пловдив, Варна,Бургас,Стара Загора,Велико Търново,
Хасково, Плевен и др.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
http://obiavidnes.com/obiava/114215/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi-sys-zadyljeniya---

Изкупуване-Продажба Фирми АД ЕАД ЕООД ООД ,,,, ...
Покупко-Продажба на Бизнес-фирми ЕООД ООД ЕАД АД-Бизнес Активи........!!!
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, ДДС и ЗКПО, ако имате други задължения към
държавата, доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
След консултация с нас по конкретния правен казус, ще ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата със задължения от
наши сътрудници и партньори, процедурата по прехвърляне на фирмата отнема един час.
Изкупуване и Прехвърляне на Фирми ЕООД ООД Дружествени дялове по Чл. 129. (1)(2) Чл. 130. Търговски закон.
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.
400 лв /вкл. Държавна такса,Нотариус,хонорар/
И всичко това с едно посещение в офиса ни !
Investconsult Group ltd.
Имате ли въпроси?
Обадете се в централния ни офис-гр. Варна
Ние с удоволствие ще отговорим на въпросите Ви
или ще ви насочим към най-близкият до Вас Наш офис.
Работно време: понеделник-неделя: 09:00 - 19:00 тел.0886072288

Страница 35/95

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

03.04.2016

Разполагаме с офиси в големите градове в страната: София, Пловдив, Варна,Бургас,Стара Загора,Велико Търново,
Хасково, Плевен и др.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
http://obiavidnes.com/obiava/114214/izkupuvane-prodajba-firmi-ad-ead-eood-ood---

Покупко-Продажба на Бизнес,фирми,акции,дружествени дялове. !!!,,,,
Покупко-Продажба на Бизнес-фирми ЕООД ООД ЕАД АД-Бизнес Активи........!!!
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, ДДС и ЗКПО, ако имате други задължения към
държавата, доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
След консултация с нас по конкретния правен казус, ще ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата със задължения от
наши сътрудници и партньори, процедурата по прехвърляне на фирмата отнема един час.
Изкупуване и Прехвърляне на Фирми ЕООД ООД Дружествени дялове по Чл. 129. (1)(2) Чл. 130. Търговски закон.
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.
400 лв /вкл. Държавна такса,Нотариус,хонорар/
И всичко това с едно посещение в офиса ни !
Investconsult Group ltd.
Имате ли въпроси?
Обадете се в централния ни офис-гр. Варна
Ние с удоволствие ще отговорим на въпросите Ви
или ще ви насочим към най-близкият до Вас Наш офис.
Работно време: понеделник-неделя: 09:00 - 19:00 тел.0886072288
Разполагаме с офиси в големите градове в страната: София, Пловдив, Варна,Бургас,Стара Загора,Велико Търново,
Хасково, Плевен и др.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
http://obiavidnes.com/obiava/114213/pokupko-prodajba-na-biznesfirmiakciidrujestveni-dyalove-

Евтини интериорни врати Пловдив
Директен вносител- най-добрите врати, на най-добри цени!
Страхотни цени на интериорни врати в Пловдив!
Заповядайте в нашия шоурум на адрес пл. "Антон Чехов" 5 (до моста на Герджика)!
Предлагаме разнообразие от модели и цветове!Нови модели блиндирани врати!
телефони за контакт:
032207039
0899691016
http://www.vrati-plovdiv.com/?cat=6
http://obiavidnes.com/obiava/114212/evtini-interiorni-vrati-plovdiv

Детективска Агенция Инкогнито -издиване,наблюдение,проучване,справки,иневери
Детективска Агенция Инкогнито-Безплатни Консултации!
Предлаганите услуги са от частни детективи
с висок професионален стандарт!
Разкрива изневери, издирва лица,

Страница 36/95

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

03.04.2016

справки, корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес,месторабота и др.
Открива биологични родственици.
Установяване и блокиране на скрита аудио/видео техника
в жилища,офиси автомобили.
GPS предаватели и др.
Повече информация на http://detektivi.com
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
Детективска Агенция "Инкогнито" Извършва услуги на територията на цяла България!!!
http://obiavidnes.com/obiava/114211/detektivska-agenciya-inkognito--izdivanenablyudenieprouchvanespravkiineveri

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/114210/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-foks-lovechtroyangabrovokarlovo

отслабни с липовон
Бързо и лесно, но и трайно!!!
Писнало ви е да гледате реклами и да четете за различни методи за отслабване и странни продукти, които не вършат
работа.Искате нещо с което наистина и 100 % гарантирано да отслабнете.Искате да отслабнете без да спазвате
диети или да правите упражнения.Е отговора на всички ваши въпроси как да отслабна и с какво да отслабна е точно тук.
Името му е ЛИПОВОН!!!
http://obiavidnes.com/obiava/114208/otslabni-s-lipovon

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
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Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/114207/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

Лесна надомна работа за всеки от уюта на собствения ви дом
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/114206/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniya-vi-dom

сексуални стимуланти
Kamagra Gel са едни от най-предпочитаните секс стимуланти поради своето лесно приемане и бързо действие, ниска
цена, страхотни вкусове и никакви странични ефекти.http://sexstimulanti.biz
http://obiavidnes.com/obiava/114205/seksualni-stimulanti

сексуални стимуланти
Hard man е напълно натурален и билков продукт съставен от 10 билки подпомагащи здрава ерекция и добро либидо. Хард
мен по нищо не отстъпва на никой секс продукт. Много качествен и на страхотна цена http://topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/114204/seksualni-stimulanti

Сватбена и парти агенция Луксика Плевен
Сватбена и парти агенция "Луксика" - сватбено планиране, организиране, сватбена декорация и украса, и провеждане на
сватбени церемонии и сватбени тържества в Плевен и Плевенска област.
Доверете ни се и свържете се с нас - 0897 897 817 или на www.luxika.bg
http://obiavidnes.com/obiava/114203/svatbena-i-parti-agenciya-luksika-pleven

Инкубатори
Инкубатори напълно автоматични тип люлка с вместимост на люлката от: 40яйца, 60,80,100, и 120 броя яйца.
Полуавтоматични за 18яйца, 35,55,75,100 и 150яйца. Гаранцията е една календарна година. Начина за употреба е лесен
дори за начинаещи 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 20% отстъпка от цената на
доставката. Заповядайте на сайта ни за да разгледате предлаганите ни продукти.
www. maksmoris. alle. bg
http://obiavidnes.com/obiava/114202/inkubatori

Неделен курс по фински език – А1 ниво
Учебен център Орбис организира неделен курс по фински език за начинаещи по системата Suomen Kielen Alkeisoppikirja. В
процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда
необходимата лексика и граматика и акцентира върху уменията за изразяване. Часовете се провеждат в неделя от 10.00
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до 13.00, всичко 60 учебни часа. Цената на курса е 200 лева.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/114201/nedelen-kurs-po-finski-ezik--a1-nivo

КУРС ПО ФИНСКИ ЕЗИК – ниво B1
Учебен център Орбис организира съботен курс по фински език, ниво В1 по системата Suomen Kielen Alkeisoppikirja. В
процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда
необходимата лексика и граматика и акцентира върху уменията за изразяване. Часовете се провеждат в събота от
10.00 до 13.00, всичко 60 учебни часа. Цената на курса е 200 лева. Начало – 23.04.2016г.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/114200/kurs-po-finski-ezik--nivo-b1

Курс по турски език А1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по турски език по системата Hitit, ниво А1. По време на обучението се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Курсът се провежда два пъти седмично – сряда и
петък от 18.30 до 20.30 ч., всичко 100 учебни часа. Начало: 20.04.2016г. Цена 270 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/114199/kurs-po-turski-ezik-a1

Курс по шведски език за начинаещи
Учебен център Орбис организира съботен курс по шведски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата Rivstart. В
процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Часовете се провеждат в
събота от 13.30 до 16.30, всичко 60 учебни часа. Начало – 2.04.2016г. Цена 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/114198/kurs-po-shvedski-ezik-za-nachinaeshti

Препишете лесно на изпита си
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Препишете супер лесно на изпит с химикалката с невидимо мастило. Открийте най-лесния и евтин начин за преписване
на изпит, без никой да ви засече.
Никой не подозира, че химикалът в ръката ви е всъщност решението на изпита и края на вашите притеснения!
Когато осветите UV текста, той става видим и ясно четлив за вас.
http://www.gadgetstore.ovo.bg
Мтел: 0883 33 88 92
http://obiavidnes.com/obiava/114197/prepishete-lesno-na-izpita-si

КУРС ПО НЕМСКИ ЕЗИК – А1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по немски език по системата Berliner Platz Neu, ниво А1. По време на
обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Курсът се провежда два пъти
седмично – понеделник и четвъртък от 18.30 до 20.30 ч., всичко 80 учебни часа. Начало: 25.04.2016г. Цена 250 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/114196/kurs-po-nemski-ezik--a1

КУРС ПО НЕМСКИ ЕЗИК второ ниво
Учебен център Орбис организира вечерен курс по немски език по системата Berliner Platz Neu, второ ниво. По време на
обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от
около 1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на немски език.
Курсът се провежда два пъти седмично – вторник и петък от 18.30 до 20.30 ч., всичко 80 учебни часа. Начало:
26.04.2016г. Цена 250 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/114195/kurs-po-nemski-ezik-vtoro-nivo

КУРС ПО РУСКИ ЕЗИК – първо ниво
Учебен център Орбис организира курс по руски език по системата ЖИЛИ-БЫЛИ, А1. В процеса на обучение се развиват
всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от около 1800 – 2000 думи,
необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на гръцки език. Курсът се провежда
вторник от 18.30 до 20.30 ч., общо 50 учебни часа. Цена 180 лв. Начало: 19.04.2016г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит. Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас
време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център „Орбис“
ул. „Мизия“ N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/114194/kurs-po-ruski-ezik--pyrvo-nivo
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Вечерен курс – английски език В1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по английски език, B1. По време на обучението се развиват всички езикови
елементи – четене, писане, слушане, говорене. Въвежда се необходимата за нивото лексика и граматика и се акцентира
върху уменията за изразяване на английски език. Курсът се провежда два пъти седмично – сряда и петък от 18.30 до
20.30 ч., всичко 80 учебни часа. Цена 250 лв. Начало: 20.04.2016г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за вас време по 12 лв. на час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/114193/vecheren-kurs--angliyski-ezik-v1

Курс по английски език А2
Учебен център Орбис организира вечерен курс по английски език. По време на обучението се развиват всички езикови
елементи – четене, писане, слушане, говорене. Въвежда се необходимата за нивото лексика и граматика и се акцентира
върху уменията за изразяване на английски език. Курсът се провежда два пъти седмично – сряда и петък от 18.30 до
20.30 ч., всичко 80 учебни часа. Начало: 20.04.2016г. Цена 250 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за вас време по 12 лв. на час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/114192/kurs-po-angliyski-ezik-a2

Съботен курс по румънски език – ниво А1
Учебен център Орбис организира съботен курс по румънски език по системата PULS, ниво А1. По време на обучението се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене и се акцентира върху уменията за изразяване на
румънски език. Курсът се провежда веднъж седмично – събота от 13 до 16ч., всичко 80 учебни часа. Цена – 250 лв.
Начало: 23.04.2016г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване :
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/114191/syboten-kurs-po-rumynski-ezik--nivo-a1

Вечерен курс по испански език за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по испански език по системата Espanol en marcha, начално ниво. По време
на обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от
около 1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на испански
език. Курсът се провежда два пъти седмично – сряда и петък от 18.30 до 20.30 ч., всичко 60 учебни часа. Начало:
27.04.2016г.
Цена 200 лв.
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Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Тел. 02/8438363 и 0898714456
Ул. „Мизия “ № 19
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/114190/vecheren-kurs-po-ispanski-ezik-za-nachinaeshti

Курс по испански език – начално ниво
Учебен център Орбис организира съботен курс по испански език за начинаещи. Курсът се провежда по системата Eco.
По време на обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна
лексика от около 1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на
испански език. Курсът се провежда събота от 13.30 до 16.30 ч., всичко 60 учебни часа. Начало – 23.04.2016 г. Цена 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Тел. 02/8438363 и 0898714456
Ул. „Мизия “ № 19
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/114189/kurs-po-ispanski-ezik--nachalno-nivo

Разговорен курс по бразилски език
Учебен център Орбис организира разговорен курс по бразилски португалски. Курсът е предназначен за хора учили или в
момента изучаващи португалски език от ниво А2 до В2. Целта на курса е да се развият умения за водене на разговор като
се работи по определени теми. Продължителност 30 часа, веднъж седмично – неделя от 13.30 до 15.30 часа. Начало на
курса: 24.04.2016г. Цена: 100лв.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/114188/razgovoren-kurs-po-brazilski-ezik

Курс по разговорен бразилски
Учебен център Орбис организира разговорен курс по бразилски португалски. Курсът е предназначен за хора учили или в
момента изучаващи португалски език от ниво А2 до В2. Целта на курса е да се развият умения за водене на разговор като
се работи по определени теми. Продължителност 30 часа, веднъж седмично – неделя от 13.30 до 15.30 часа. Начало на
курса: 24.04.2016г. Цена: 100лв.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/114187/kurs-po-razgovoren-brazilski

КУРС ПО БРАЗИЛСКИ ПОРТУГАЛСКИ - A1
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Учебен център Орбис организира вечерен курс по бразилски португалски А1. Курсът се провежда по системата Falar,
Ler, Escrever. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене.
Продължителност 50 учебни часа, вторник и петък от 18.30 до 20.30 часа. Цена 160 лв. Начало: 19.04.2016г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/114186/kurs-po-brazilski-portugalski-----a1

Неделен курс по португалски език ниво А1
Учебен център Орбис организира неделен курс по португалски език, ниво А1. Курсът се провежда по системата Aprender
portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Провежда се
всяка неделя от 10.00 до 13.00, продължителност 50 учебни часа. Цена 160 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/114185/nedelen-kurs-po-portugalski-ezik-nivo-a1

Курс по португалски език ниво В1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по португалски език, ниво В1. Курсът се провежда по системата Aprender
portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Провежда се
всеки вторник и петък от 18.30 до 20.30, продължителност 60 учебни часа. Цена 200 лв. Начало: 19.04.2016г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/114184/kurs-po-portugalski-ezik-nivo-v1

Съботен курс по португалски за начинаещи
Учебен център Орбис организира съботен курс по португалски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1500 - 1800 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на португалски език.
Продължителност 50 часа, провежда се събота от 13.30 до 16.30 часа. Цена 160 лв. Начало: 23.04.2016г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
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e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/114183/syboten-kurs-po-portugalski-za-nachinaeshti

Курс по португалски език за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по португалски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1500 - 1800 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на португалски език.
Продължителност 50 часа, два пъти седмично (сряда и петък) от 18.30 до 20.30 часа. Цена 160 лв. Начало: 20.04.16г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/114182/kurs-po-portugalski-ezik-za-nachinaeshti

Френски език за средно напреднали
Учебен център Орбис организира вечерен курс по френски език, ниво B2. По време на обучението се развиват всички
езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Въвежда се необходимата за нивото лексика и граматика и се
акцентира върху уменията за изразяване на френски език. Часовете се провеждат два пъти седмично, вторник и
четвъртък от 18.30 до 20.30, общо 80 учебни часа. Цена 250 лв. Начало: 19.04.16г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване :
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/114181/frenski-ezik-za-sredno-naprednali

КУРС ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК – второ ниво
Учебен център Орбис организира вечерен курс по френски език по системата Echo, А2. По време на обучението се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от около 1800 – 2000
думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на френски език. Цена 230 лв.
Продължителност 70 часа, два пъти седмично – вторник и четвъртък от 18.30 до 20.30 часа. Начало: 19.04.16г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за вас време по 12 лв на час.
Допълнителна информация и записване :
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/114180/kurs-po-frenski-ezik--vtoro-nivo

Курс по френски език за начинаещи
Учебен център Орбис организира съботен курс по френски език по системата Echo, А1. По време на обучението се
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развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от около 1800 – 2000
думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на френски език. Цена 230 лв.
Продължителност 70 часа, веднъж седмично – събота от 10.00 до 13.00 часа. Начало- 23.04.2016г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за вас време по 12 лв на час.
Допълнителна информация и записване :
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/114179/kurs-po-frenski-ezik-za-nachinaeshti

Италиански език- разговорен курс
Учебен център Орбис организира разговорен курс по италиански език. Курсът е предназначен за хора учили или в момента
изучаващи италиански език от ниво А2 до В2. Целта на курса е да се развият умения за водене на разговор като се работи
по определени теми. Продължителност 30 часа, веднъж седмично (петък) от 18.30 до 20.30 часа. Начало на курса:
22.04.2016г. Цена:100лв.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/114178/italianski-ezik--razgovoren-kurs

Курс по италиански език – първо ниво
Учебен център Орбис организира вечерен курс по италиански език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Progetto Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1800-2000 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на италиански език.
Нивото е с продължителност 80 часа и се провежда два пъти в седмицата- вторник и четвъртък от 19.00 до 21.00
часа. Цена: 250 лева.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. Мизия N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/114177/kurs-po-italianski-ezik--pyrvo-nivo

Курс по италиански език – С1.1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по италиански език – С1.1 . Курсът се провежда по системата Progetto
Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото е с
продължителност 80 часа и се провежда веднъж седмично - петък от 18.30 до 20.30 часа. Цена: 250 лева. Начало –
8.04.2016г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
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ул. Мизия N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/114176/kurs-po-italianski-ezik--s11

Разговорен курс по английски език
Учебен център Орбис организира разговорен курс по английски език. Курсът е предназначен за хора учили или в момента
изучаващи английски език от ниво А2 до В2. Целта на курса е да се развият умения за водене на разговор като се работи
по определени теми. Продължителност 30 часа, веднъж седмично (понеделник) от 18.30 до 20.30 часа. Цена – 100лв.
Начало на курса: 9.05.2016г.
Цена:100лв.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/114175/razgovoren-kurs-po-angliyski-ezik

Инфрачервена лампа - синузит – София
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, 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/114174/infrachervena-lampa---sinuzit--sofiya

Инфрачервена лампа за нагревки Philips 150W
Служи за облекчаване на болки в мускулите и лечение при простудни заболявания, хреми, бронхити, ревматизъм, ишиас и
невралгии. Инфрачервената лампа Philips е оптимизирана за облекчаване на болки на площ 20 x 30 см, например рамо,
лакът, прасец или врат, както и за облекчение при обикновени настинки. Лампата може да се използва за терапевтични
облъчвания, в козметични салони, детски градини, промишлени предприятия, а така също и в домашни условия.
Употребата на инфрачервената лампа способства за повишаване на защитните сили на организма и устойчивостта му
към инфекциозни, простудни, костно-ставни заболявания и др. Инфрачервеното лъчение е напълно безвредно. Вижте
подробности и поръчайте в е-магазина www.Tehnomag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/114173/infrachervena--lampa-za-nagrevki-philips-150w

Алкохолни тестери (дрегери)
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/114172/alkoholni-testeri-dregeri

Семеен душ за зъби – грижа за цялото семейство
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За ефективно предпазване от бактерии и премахване на зъбната плака по венците и междузъбните пространства.
Пулсиращата водна струя осигурява масаж на венците и подобрява кръвообръщението им. Всеобхватният достъп на
тънката и мощна водна струя от дюзата на душа за зъби многократно надвишава възможностите на четките и
конците за зъби, което позволява да почистите в дълбочина труднодостъпните места. Душът за зъби е особено полезен
и необходим за поддръжката на брекети, протези, импланти, мостове и коронки. Освен добрата цена и качество,
атрактивни предимства на този уред са възможността да бъде използван от цялото семейство, както и високата му
ефективност. С редовната му употреба ще избегнете всякаква възможност за поява на бактерии, причиняващи
дразнещи възпаления, образуване на кариеси, зъбен камък, лош дъх и периодонтит. Масажният ефект на водната струя
свежда до минимум възможността за увреждане на венците, като кървене и възпаление. 2 години гаранция. Цена 98 лева
с ДДС. За подробности и поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/4224228, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/114171/semeen-dush-za-zybi--grija-za-cyaloto-semeystvo

Ултразвукови овлажнители – различни модели от ТехноМаг
За осигуряване на необходимата здравословна влажност на въздуха в стаята, чрез разпръскване на атомизирани частици
на водата под формата на студена мъгла. Здравословната влажност е между 40% и 60% - диапазон, в който рискът от
дихателни инфекции е сведен до минимум. Различни модели. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина
www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/114170/ultrazvukovi-ovlajniteli--razlichni-modeli-ot-tehnomag

Ултразвуков овлажнител с йонизатор - София
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.
Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
http://obiavidnes.com/obiava/114169/ultrazvukov-ovlajnitel-s-yonizator---sofiya

Иновации за пестене на вода – ТехноМаг
Стопер с бутон и воден икономайзер EcoTap HP-2065 – пести 48% вода – подходящ за всяка кухня или ресторант. Лесно
ще го монтирате за секунди без да търсите водопроводчик. Ще намалите сметката за вода наполовина. Пускането и
спирането на водата става с едно докосване на бутона, което е изключително удобство и пестене на време, защото се
избягва постоянното въртене на смесителните кранове. Стопер EcoTap е с модерен и елегантен дизайн, изработен от
висококачествен месинг с хромирано покритие, с универсална външна резба, съгласно БДС. В комплекта е включен и
преходник с вътрешна резба (за по-старите модели батерии). Устройството е патентовано в САЩ, Канада, Австралия,
Швейцария. За повече подробности и поръчки заповядайте в е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел. 02/4224228,
0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/114168/inovacii-za-pestene-na-voda--tehnomag

Уред за сребърна вода Д-р Силвър Универсал
Уред за получаване на сребърна вода със сменяем сребърен електрод, който служи за дезинфекция на питейна вода и
профилактика на някои заболявания. За ефективно антибактериално и възстановяващо действие при простуда, грип,
ангини, висока температура, гастрити, кожни болести, изгаряния. За дезинфекция и обработка на плодове и зеленчуци.
За дезинфекция на мивки, вани, съдове, детски играчки и дрехи. Непрекъснато се откриват нови възможности за
терапевтично приложение на това чудодейно природно средство - сребърната вода.Доверете се на е-магазина за
високотехнологич ни продукти www.Tehnomag.net или на тел 02/8298504 , 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/114167/ured-za-srebyrna-voda-d-r-silvyr-universal

Уред за Сребърна вода "Volcano Dr. Silver 101+" - София - ТехноМаг
Създаден по разработка на НАСА - САЩ, уредът е предназначен за подобряване състоянието при повече от 100
труднолечими заболявания, за дезинфекция на вода с неизвестен произход и много други положителни ефекти за
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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/114166/ured-za-srebyrna-voda-volcano-dr-silver-101----sofiya---tehnomag

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/114165/universalen-ultrazvukov-aktivator-ekspert-m

Ултразвукова ваничка за скоростно почистване и стерилизация
За ултразвуково почистване на метални инструменти, CD, DVD и BlueRay оптични дискове, почистване и стерилизация
на ножчета за бръснене, глави на електрически самобръсначки, стоматологични инструменти, четки за зъби, бижута
(верижки, пръстени, обици, гривни), очила, лупи, верижки за часовници, водоустойчиви часовници, химикалки, глави на
принтери, печати, часовникови механизми, стари монети, значки, клапи, дюзи, електронни платки и т.н. Вижте
подробности и поръчайте в е-магазина «ТехноМаг» или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/114164/ultrazvukova-vanichka-za-skorostno-pochistvane-i-sterilizaciya

Мини вибрационна пералня от ТехноМаг
Малка, икономична и турбо ефективна пералня – това е устройството за вибрационно пране. С него ще спестите до 80%
електроенергия, вода и перилен препарат. Пестите също място и пари. Можете да го носите навсякъде със себе си.
Качеството на пране е гарантирано - забравете химическото чистене. Дрехите не се мачкат - можете да пропуснете
гладенето. Изключително удобно за пране и на маратонки, гуменки, чанти, изделия от изкуствена кожа и т.н.
Запитвания и поръчки в е-магазина www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994
http://obiavidnes.com/obiava/114163/mini-vibracionna-peralnya-ot-tehnomag

Ултразвукова пералня - система SILVER - София
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/114162/ultrazvukova-peralnya---sistema-silver---sofiya

Приставка биде за топла и студена вода с 2 дюзи
Приставка биде за топла и студена вода с 2 дюзи – с приятен италиански дизайн и удобна, елегантна странична метална
ръкохватка-смесител за едновременно управление на температурата и силата на водната струя. С въртящ ключ за
избор от 3 възможни функции (1.Нормално задно измиване; 2.Дамско измиване; 3.Миене на дюзите). С две скрити
подвижни дюзи. В пълен комплект с необходимите за монтажа водни съединители и маркучи. Съвместимо с нормалните
тоалетни чинии. За съжаление, все още много хора у нас смятат едва ли не за лукс бидето в тоалетната. И не си дават
сметка, че с него могат да се отърват и забравят за модерните болести на седящите хора, като хемороиди, инфекции на
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дебелото черво, запек, уретрит, цистит и т.н. (Доказано е, не е просто реклама)! За подробности и поръчки посетете
интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/114161/pristavka-bide-za-topla-i-studena-voda-s-2-dyuzi

Активатор за жива и мъртва вода с ТИТАНИЕВ електрод
Активатор за жива и мъртва вода с ТИТАНИЕВ електрод - за домашно приготвяне на алкална (жива) вода и кисела
(мъртва) вода, които можете да използвате в профилактиката на редица болести. Иновативното в този модел е
наличието на титаниев електрод, който гарантира да няма никакво отделяне на метали във водата. За повече
подробности и поръчки заповядайте в е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел. 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/114160/aktivator-za-jiva-i-myrtva-voda-s-titaniev-elektrod

Енергийна алкална нано чаша за „жива вода”
Енергийна нано чаша за алкална вода - наричана още турмалинова чаша - предназначена да филтрира, пречиства,
минерализира, йонизира и алкализира водата по естествен път чрез филтърна система от подбрана селекция минерали, с
доказано полезно ободряващо и оздравително действие. Всички знаем колко е полезна и необходима водата за правилното
функциониране на човешкия организъм. Но в нашето забързано ежедневие рядко можем да разчитаме, че пием вода
която е достатъчно чиста или правилно структурирана и заредена с живот. Затова е изобретено и това чудо, което за
броени минути ни осигурява чиста, обогатена на полезни минерали, питейна вода. С енергийната алкална чаша ни се
предоставя възможност да бъдем по-здрави, по-бодри, по-енергични, по-работоспособни, да осигурим повече младост и
дълголетие на организма си, да постигнем стройна и елегантна фигура по естествен път. Не пропускайте този шанс!
Вижте подробности и поръчайте в е-магазина „ТехноМаг” или на тел.02/8298504, 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/114159/energiyna-alkalna-nano-chasha-za-jiva-voda

Плазмен въздухочистител, комбиниран с озонатор за вода
Плазмен въздухочистител, комбиниран с озонатор за вода – последно поколение технология за пречистване и
стерилизиране на въздуха в помещението. Без консумативи. Плюс функция за озониране на вода и дълбоко пречистване на
хранителни продукти.Този многофункционален уред, освен за домашни условия, се препоръчва за ползване и в здравни, и
медицински заведения, биохимични лаборатории, аптеки, детски градини, училища, магазини, хотели, ресторанти и др. За
подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
http://obiavidnes.com/obiava/114158/plazmen-vyzduhochistitel-kombiniran-s-ozonator-za-voda

Озонатори за въздух и вода – здраве у дома
Озонатори за въздух и вода – най-надеждните модели – Пречистват вода за пиене и миене, дезинфекцират и лекуват
(зъби, венци, стомашно-чревни болести, кожни заболявания и всякакви рани; за дълбоко почистване, омекотяване и
предпазване от стареене на кожата). Почистват и обезпаразитяват месо, риба, плодове и зеленчуци. Предпазват от
всякакви зарази, ако сте обработили хранителните продукти с озонирана вода. Пречистват въздуха, премахват лошите
миризми от риба, зеле, цигарен дим, мухъл и др. Предпазват от заразни болести, които се разпространяват чрез въздуха.
Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.tehnomag.net или на тел.02/8298504, 02/4224228, 0884386878
http://obiavidnes.com/obiava/114157/ozonatori-za-vyzduh-i-voda--zdrave-u-doma

Международни Шофьори
Чешка фирма, търси да назначи международни шофьори категория С+Е
Изисквания към кандидатите:
-трудов стаж като международен шофьор в Европа, задължително!
-чиста шофьорска книжка и досие - категория С+Е;
-актуално свидетелство за психологична годност;
-дигитална карта на водача;
-професионална компетентност задължително !!!;
-чисто свидетелство за съдимост;
-коректност и лоялност;
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Ние предлагаме:
- Трудов договор;
- много добро и атрактивно заплащане
- отлично оборудвани камиони, съответстващи на най-съвременните стандарти.
Заплата: от 1400 до 1800 EUR (Нето)
тел. за контакт: +359 878 88 39
http://obiavidnes.com/obiava/114156/mejdunarodni-shofyori

отслабни с мейзитанг
Мейзитанг ви препоръчва да спрете с вредните и изтощаващи диети, с досадните упражнения, общо взето за да
отслабнете спрете с глупостите, а пробвайте хапчетата за отслабване закупени разбира се от нас – така ние ви
гарантираме, че са оригинални и ще имате ефект, а вие си гарантирате спокойствие и постигнати резултати.
http://obiavidnes.com/obiava/114155/otslabni-s-meyzitang

Врата с централно заключване
Тристепенно, триточково, централно заключване. вградена в крилото аларам. Скрито резе от вътре. Шпионката се
монтира на място по височината на клиента.
Сайта ни е :
http://vrati-sofia.biz/vrati-vhodni-borman/
Контакти с нас :
Борман Комерс, улица „Стоян Михайловски“ 8 1164 София
Борман Комерс, Белите брези, улица „Дойран“ 9-Б 1680 София
Телефони:
+359.2.423 1004 (02 423 1004) (Стационарен телефон)
+359.88.6 949 179 (0886 949179) (Мтел мобилен, в офис Белите брези)
+359.87.8 146 904 (0878 146904) (Виваком мобилен, в офис Белите брези)
+359.89.2 760 711 (0892 760711) (Глобул мобилен, в офис Белите брези)
+359.88.6 949 197 (0886 949197) (Мтел мобилен, в офис Лозенец)
+359.87.8 834 704 (0878 834704) (Виваком мобилен, в офис Лозенец)
borman.bulgaria@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/114154/vrata--s-centralno-zaklyuchvane

Интериорни врати на супер цени от Порта Нова Пловдив
В шоурум Порта Нова Пловдив можете да намерите изгодни предложения за интериорни врати. Предлагаме голямо
разнообразие и кратки срокове за изпълнение на поръчките! Заповядайте в нашия шоурум и изберете вашите нови врати
днес!
http://obiavidnes.com/obiava/114153/interiorni-vrati-na-super-ceni-ot-porta-nova-plovdiv

Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-HD-Studio I-Pro
Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe 3DKoev-HD-Studio I-Pro
Най изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM 0882870171
http://photokoev.site90.net https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/114152/video-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientsk

Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-HD-Studio I-Pro
Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe 3DKoev-HD-Studio I-Pro
Най изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM 0882870171
http://photokoev.site90.net https://www.facebook.com/3dkoevstudio
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http://obiavidnes.com/obiava/114151/video-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientsk

Врати Експерт Пловдив - винаги гарантирано качество на ниски цени
Заповядайте в новооткрия шоурум Врати Експерт Пловдив и ще намерите най-добрите решения за вашия
интериор.Предлагаме най-голямото разнообразие от качествени модели на блиндирани входни,интериорни, алуминиеви и
стъклени врати - класически и нестандартни, подходящи за всеки вкус, на гарантирано най-ниски цени. Заповядайте на
адрес: Пловдив, бул. „Дунав”44 - ще ви очакваме с усмивка!
http://obiavidnes.com/obiava/114150/vrati-ekspert-plovdiv---vinagi-garantirano-kachestvo-na-niski-ceni

сексуални стимуланти
Cialis гел е един много добър секс стимулант. Много лесен за употреба с много различни вкусове.http://sexstimulantibg.com
http://obiavidnes.com/obiava/114149/seksualni-stimulanti

Виброколан - VIBRO TON
Виброколан - VIBRO TON Вибриращ колан за бързо отслабване и идеална фигура.
Премахнете целулита, изгорете мазнините, облекчете болките в мускулите, освободете се от стреса и напрежението с колана за отслабване MONDIAL!
Цена на комплект MONDIAL - спортен колан с вибрации и термо - ефект : 79, 00 лв
Цена на вибро тон - спортен колан с вибрации 69лв
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/114148/vibrokolan---vibro-ton

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

- бърз, лесен и безопасен педикюр у дома
- удобна ергономична дръжка за стабилен захват
- без остри ръбове, без режещи компоненти, без риск от нараняване
- работи със стандартни батерии - 3 бр 1.5V AAА
- ролката може да се сваля и почиства с вода
- в комплекта - 2 бр ролки с различен размер абразивни кристали - за по-груба и нормална кожа на петите
- възможност за настройка на скоростта на въртене
Въртящата се на 360 градуса с 30 оборота в секунда глава накрайник притежава микро-абразивни частици, които
елиминират загрубялата кожа за дълъг период от време;
Нежен и ефективен метод за полиране на сухата и груба кожа на петите
Комплекта включва:
1бр. Пила за пети SkySuper
2бр. Въртящи се глави
1бр. Четка за почистване
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http://obiavidnes.com/obiava/114147/elektricheska-pila-za-peti-skysuper

Експандер за ръце икрака Multi Flex Pro
Мултифункционален уред за фитнес "Multi Flex Pro"
Мулти Флекс Про - фитнес уред с ластици и колела:
За покачване на мускулната маса.
За тонус и обща тренировка - с голям спектър от упражнения
За профилактични и рехабилитационни програми.
Уредът за фитнес "Multi Flex Pro" се състои от тяло (подложка) с два ластика, към краищата на които са прикрепени
ръкохватки с колела.
Предвидена е възможността за регулиране на натоварването - чрез скъсяване на ластиците, ползвайки
ограничителните тампони, находящи се във вътрешната част на опорното тяло.
С Multi Flex Pro бихте могли да тренирате както изправени, така и в седнало положение, но тренировката би била
най-ефективна на нивото на земята, понеже това ще ви позволи да изпълнявате различни упражнения с повече
напрежение, което подпомага натоварването и нарастването на мускулите.
Този фитнес уред е подходящ за млади и стари, за бодибилдъри и фитнес ентусиасти, за амтьори и професионални
атлети.
Също така, комбинацията от ластици и колела е подходяща и за рехабилитационни и профилактични дейности и
програми.
Уредът за фитнес "Multi Flex Pro" се състои от тяло (подложка) с два ластика, към краищата на които са прикрепени
ръкохватки с колела.
Предвидена е възможността за регулиране на натоварването - чрез скъсяване на ластиците, ползвайки
ограничителните тампони, находящи се във вътрешната част на опорното тяло.
В комплекта "Мулти Флекс Про" са включени торбичка за съхранение или пренасяне и схема с картинки, на които са
изобразени различни видове примерни упражнения.
Опаковка: цветна картонена кутия
http://obiavidnes.com/obiava/114146/ekspander-za-ryce-ikraka-multi-flex-pro

Видео камера-видеорегистратор за автомобил
Видео камера-видеорегистратор за автомобил
Видео камера с приближаване и отдалечаване на обекта, нощен режим, фотоапарат, плеър, диктофон,
видеорегистраторът за автомобил, записващ звук и картина на случилото се,
помага за изясняване на ситуации при катастрофа, кражба и т.н.
Може да документира интересни и комични ситуации, които да споделите с приятели.
Вече ще можете да заснемате различни ситуации от ежедневието с многофункционалното аудио и
видео записващо и възпроизвеждащо устройство, с много възможности и опции за настройки в менюто.
Пътувайки към планината, винаги сте мечтаели да заснемете величествената красота, разкриваща се от всеки завой,
без да спирате, слизате и търсите фотоапарата?
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Комплектът включва:
HD 1280x720 DVR регистратор
зарядно (12V - 24V) към запалката
USB кабел
Стойка за монтаж на предното стъкло
Ръководство за потребителя
Презареждаща се 3.7V Li-ion батерия
http://obiavidnes.com/obiava/114145/video-kamera-videoregistrator-za-avtomobil

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/114144/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

Лесна надомна работа за всеки от уюта на собствения ви дом
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/114143/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniya-vi-dom

Доходна Надомна Работа
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/114142/dohodna-nadomna-rabota
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отслабни с липовон
С Липовон милиони хора по света отслабнаха.Защо и вие да не сте един от тях?
http://obiavidnes.com/obiava/114141/otslabni-s-lipovon

ПРЕДЛАГАМ СЕКС СНИМКИТЕ СА ЛИЧНО МОИ РЕАЛЕН И АКТУАЛЕН СЪМ ВСЕКИЕ
ДЕН
ПРЕДЛАГАМ СЕКС СНИМКИТЕ СА ЛИЧНО МОИ РЕАЛЕН И АКТУАЛЕН СЪМ ВСЕКИЕ ДЕН
http://obiavidnes.com/obiava/114140/predlagam-seks-snimkite-sa-lichno-moi-realen-i-aktualen-sym-vsekie-den

Интериорни врати на достъпни цени-Doorman,София
Заповядайте в шоуруми Doormann, за да откриете своята интериорна врата сред многообразието от модели, цветове и
размери.
http://obiavidnes.com/obiava/114139/interiorni-vrati-na-dostypni-ceni-doormansofiya

Електроинструменти и сервиз СПАРКИ - ЕЛТОС
Продажба на място и онлайн на машини и резервни части СПАРКИ - ЕЛТОС.
Специализиран сервиз за инструменти на SPARKY - ELTOS.
ЕТ "БИБ - Илка Джонева", София, Метростанция "Младост-1",
бул. А. Сахаров 11, Търговски център РЕЯ, етаж 2, магазин 60
продажби - тел. 0888926331, сервиз - тел. 0888823458
Интернет магазин http://www.bib-sparky.com
e-mail: bib.sparky@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/114138/elektroinstrumenti-i-serviz-sparki---eltos

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 !
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Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката .
НЕ разглеждаме казуси относно задлъжнели Еднолични Търговци – ЕТ !
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/114137/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 !
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката .
НЕ разглеждаме казуси относно задлъжнели Еднолични Търговци – ЕТ !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
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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/114136/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojd

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 .
НЕ разглеждаме казуси относно задлъжнели Еднолични Търговци – ЕТ !
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
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ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/114135/pokupko---prodajba-i-prehvyrlyane-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--

Български език за чужденци
За повече информация :
тел. 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа АБИЛИТИ предлага индивидуално и групово обучение по български език за чужденци с работни езици :
- английски
-френски
-немски
- руски ,
Обучението обхваща всички нива – от начално (А1) до експертно( С2) .
Ако имате бизнес в България , купили сте си имот или просто сте решили да живеете тук , наложително е да говорите
български във вашите ежедневни контакти .
В учебния процес вие не само ще учите български , но и ще се запознаете с бита и обичаите , особеностите и
народопсихологията на българите . Ще придобиете представа за общественото , културното , икономическото и
историческото развитие на България – всичко това е с цел да се постигне максимален комфорт за по- добра и бърза
адаптация в новата чуждо езикова среда .
Школа Абилити предлага собствена учебна система , която се предоставя безплатно на курсистите .
Методиката , която предлагаме е актуална и съвременна . Тя е базирана на комуникативния подход и логическото
усвояване на необходимия лексикално – граматически и фонетичен материал . На курсистите се предоставя комплексно :
• Грамматика
• Фонетика
• Разговор
• Четене
• Слушане
При индивидуалното обучение методиката е съобразена с индивидуалните потребности , особености и професия на
курсиста . То се провежда в удобно за курсиста време , както и има вариант за посещения на преподавател във вашия
офис .
Школа Абилити предлага няколко програми за изучаване на български език от чужденци .
• общ курс по български
• бизнес курс
• разговорен курс за усъвършенстване на езиковите умения .
Продължителността на обучение за всяко ниво е 30 учебни часа / 15 академични / . два пъти в седмицата – 2 месеца .
Цената на академичен час / два учебни / е 20 лева.
При завършване на всяко ниво , се издава удостоверение , в което са посочени броят часове и нивото на езикова
компетентност на всеки курсист .
Всички учебни материали са включени в цената .
За повече информация : тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/114134/bylgarski-ezik-za-chujdenci

Бизнес английски- ПЪРВО ниво
За повече информация :
тел. 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
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http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа Абилити организира обучение по бизнес английски - ПЪРВО ниво – индивидуално и в малки групи .
Часовете са съобразени със свободното време на курсистите . Занятията се провеждат по системата Market Leader –
Elementary .
Цена 250 лв.Продължителност -50 учебни часа. В цената не е включена цената на учебника .
Предлагаме квалифицирани препсдаватели , аудио и видео уроци.
За повече информация : тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/114133/biznes-angliyski--pyrvo-nivo

Френски език - Индивидуално обучение
За повече информация:
тел. 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуално обучение по Френски език в удобно за Вас време. Предлагаме
посещения и в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи , като се използват и допълнителни
материали, съобразени с нуждите на обучаващите се. Предлагаме различни отстъпки и възможност за разсрочено
плащане.
Цена 10 лева на учебен час
За повече информация:
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/114132/frenski-ezik---individualno-obuchenie

Английски език - Индивидуално обучение и в малки групи
За повече информация:
тел. 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуално обучение по Английски език в удобно за Вас време. Предлагаме
посещения в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и допълнителни
материали, съобразени с нуждите на обучаващите се. Предлагаме различни отстъпки и възможност за разсрочено
плащане.
Ние предлагаме работа mо водещи учебни системи :
-общ английски – New Headway – всички нива
-общ английски с интерактивна насоченост – Cutting Edge – всички нива
- бизнес английски – Market leader – всички нива
-подготовка за сертификат
- подготовка за кандидат-студентски изпит
-разговорен английски – системите на Oxford University
Цена 10 лева на учебен час
За повече информация:
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0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/114131/angliyski-ezik---individualno-obuchenie-i-v-malki-grupi

Входни, интериорни, стъклени и алуминиеви врати на достъпни цени
Шоурум „Врати Бургас” Ви предлага богат избор от модели и цветова гама входни и интериорни врати на добри
цени!Направете правилния избор като изберете нас!
http://obiavidnes.com/obiava/114130/vhodni-interiorni-stykleni-i-aluminievi-vrati-na-dostypni-ceni

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
http://obiavidnes.com/obiava/114129/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta

Magic Ex Hose маркуч екс хос Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Magic Ex Hose маркуч екс хос
Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Сгънат 8 метра - разгънат 23 метра
Подарък пистолет с 5 режима на пръскане
без да се усуква, сгъва и заплита
разгъвате и сгъвате за секунди
устойчив на износване
миете двора и колата
поливате-градината, тревата и цветята
Лесно се плъзга през градината, по стълбите, без да се пречупва или усуква!
Маркучът е изработен от висококачествен материал, който го прави здрав и в същото време много гъвкав.
Дебелите стени осигуряват надеждност и дълъг живот на материала.
Градински "магически" маркуч - характеристика:
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Размери: 8м./22.5м.
Тегло: 1 кг.
Произход: Китай
http://obiavidnes.com/obiava/114128/magic-ex-hose-markuch-eks-hos--magicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-

Алуминиева масажна кушетка MagicPRO 2
Алуминиева масажна кушетка MagicPRO 2
Двусекторна масажна кушетка MagicPRO 2 . Професионален модел, оборудван с много екстри.
Отличава се с качество и здравина. Практичен дизайн, позволяващ мобилност и гъвкавост в работата.
Кушетката предлага изключителен комфорт за вашите клиенти и редица удобства за професионалиста.
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-4" 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-2:
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-2" се състои от 2 секции.
"MagicPRO-2" 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.
http://obiavidnes.com/obiava/114127/aluminieva-masajna-kushetka--magicpro-2

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!
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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/114126/masajna-kushetka-magicpro-2

Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
МОДЕЛ 2015 Г С ВГРАДЕН СОФТУЕР НА БЪЛГАРСКИ
Резултатите от диагностиката излизат директно на български език
Био скенерът изважда 39 подробни отчета (35 за мъж/35 за жена) с общо над 245 различни резултата от
диагностиката,
плюс обобщен пълен и обобщен кратък отчет на здръвословното състояние на пациента, явяващ се 40-я файл.
Квантовият Анализатор е високотехнологичено електронно устройство за преглед на здравното състояние на човешкия
организъм.
Теоретически основан върху квантовата медицина, Квантовият анализатор използва научните постижения в
електронната техника,
за отчитане и анализ на слабото магнитно поле на човешката клетка и на базата на този анализ, дава здравния статус
на организма и проблемни зони в техния най-ранен стадий.
Квантовият Анализатор интегрира в себе си медицина, био-информатика, електро инженерство и други съвременни
науки.
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Чрез сензорен проводник в рамките на минута от дланта Ви ще бъдат получени повече от 240 показатели за Вашето
здраве
Квантовият метод на диагностика е комплексен, неинвазивен, практичен, лесен, бърз и ефикасен.
Цена 450 лв
0877540309
0895611643
БГ-Магазин
http://obiavidnes.com/obiava/114125/kvantov-analizator---bioskener-3to-pokolenie-na-bylgarski-ezik

ДЕТОКСИКАТОР
ДЕТОКСИКАТОР
Детоксикатор-моделът е с инфрачервен колан за подгряване, 5 режима на работа при йонна детоксикация.
Голям LCD дисплей, показващ режима и параметрите на работа. Алуминиев куфар Цена 245лв
ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ СЕГА !
КУПУВАЙКИ ДЕТОКСИКАТОР "ST-901C+" за 350.00 лв., Вие получавате като БОНУС : .
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ВТОРИ ЕЛЕКТРОД / 30 лв/ + 1 чифт ЕЛЕКТРОИМПУЛСНИ МАСАЖНИ ДЖАПАНКИ / 40лв./ +
АЛУМИНИЕВ, ЗАКЛЮЧВАЩ СЕ КУФАР / 36лв./ !
ДЕТОКСИКАТОР -265лв, за едновременна работа с двама пациенти, цена 350 лв.;
Идеални за СПА, физиотерапевтични и рехабилитационни центрове!
** ДЕТОКСИКАТОРИ за пречистване на тялото; извличане на токсини, шлаки и вредни вещества от тялото чрез «водна
детоксикация»; спомага за: активност на мозъка; качествен сън; нормализиране на кръвното; пречистване на черния и
белите дробове и бъбреците и др.,
** АПАРАТУРА за ОТСЛАБВАНЕ и ДЕТОКСИКАЦИЯ (5 уреда в един); комплексно решение на телесните проблеми:
наднормено тегло, забавена обмяна на веществата, цена: 480 лв !
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/114124/detoksikator

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

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

Валяка за боядисване Paint Runner Пейнт Ранър смесва и разпределя боята с прецизността на машина,
равномерно и без усилие от Ваша страна
По време на боядисването няма да капе никаква боя! Боята е в контейнера,
Вие просто го движите напред-назад за гладко и равномерно боядисване.
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Перфектни резултати всеки път без мръсотия и суматоха!
Paint Roller Runner може да побере до 1 литър боя и се покрива за 10 минути,
до 17 квадратни метра от стената. Патентованата система плат и разпространение осигурява
равномерно покритие на всички повърхности.
http://obiavidnes.com/obiava/114123/peynt-roler--komplekt-valyaci-za-byrzo-boyadisvane

Найсер Дайсер Кухненско ренде - помощник на всяка домакиня
Найсер Дайсер Кухненско ренде - помощник на всяка домакиня
Имате желание да зарадвате съпругата си?
Ето имате шанс като закупите от нашият артикул -кухненско ренде.
Какви са преимуществата на кухненското ренде Найсер Дайсер Плюс?
С Найсер Дайсер работите без сълзи, без дразнене и миризми
Nicer Dicer Plus реже лесно, бързо и без усилия
Изпитвате задоволство от резултатите при всяко ползване на кухненското ренде.
Найсер Дайсер предпазва ръцете от порязване.
Безопасен за деца
Лесно режете всякакви видове плодове и зеленчуци с различни по големина форми.
Бързо и лесно нарязвате ситно зеленчуци, плодове, месо, сирене,.Може да се мие в миялна машина.Цена 59лв
1 Лесен и удобен за употреба от цялото семейство
2 Реже лесно, бързо и без усилия
3 Безопасен за деца
4 Предпазва ръцете от порязване
http://obiavidnes.com/obiava/114122/nayser-dayser-kuhnensko-rende---pomoshtnik-na-vsyaka-domakinya

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
http://obiavidnes.com/obiava/114121/grou-komb-lazerna-chetka-za-kosa
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Ремонт на покриви - София
.изграждане на нови покривни конструкции.
.преустройства на тавански помещения, капандури, табакери, тераси, навеси и гаражи.
.ремонт на стари керемиди с воалит, или полиестерно фолио метални керемиди.
.тенекеджиство и олуци обикновени и безшевни (тип американски)
.водосточни тръби-(алпинисти)
.обшиване на комини, капандури, бордове, палетни, калкани и др.
.хидроизолации с български и вносни материали.
.залепване на битумни керемиди върху OSB.
.отстранияване на течове .
.довършителни ремонти.
GSM:0885 369 424- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
ИЗПРАТЕТЕ ВАШЕТО ЗАПИТВАНЕ ПО Е-mail:angeliy@abv.bg И НИЕ ЩЕ ВИ ВЪРНЕМ С ГОТОВА ОФЕРТА.
http://obiavidnes.com/obiava/114120/remont-na-pokrivi---sofiya

Ремонт на покриви - Бургас
.изграждане на нови покривни конструкции.
.преустройства на тавански помещения, капандури, табакери, тераси, навеси и гаражи.
.ремонт на стари керемиди с воалит, или полиестерно фолио метални керемиди.
.тенекеджиство и олуци обикновени и безшевни (тип американски)
.водосточни тръби-(алпинисти)
.обшиване на комини, капандури, бордове, палетни, калкани и др.
.хидроизолации с български и вносни материали.
.залепване на битумни керемиди върху OSB.
.отстранияване на течове .
.довършителни ремонти.
GSM:0885 369 424- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
ИЗПРАТЕТЕ ВАШЕТО ЗАПИТВАНЕ ПО Е-mail:angeliy@abv.bg И НИЕ ЩЕ ВИ ВЪРНЕМ С ГОТОВА ОФЕРТА.
http://obiavidnes.com/obiava/114119/remont-na-pokrivi---burgas

Строителни услуги
-смяна на водосточни тръби и улуци.-(алпинисти)
-пренареждане на керемиди.
-отстраняване на течове.
-хидроизолация.
-теракот, фаянс, камък и др.
-стеннаизолация.
-топлоизолация.-(алпинисти)
-груб строеж, кофраж, зидария.
-всякакви замазки, мазилки, шпакловки.
-всякакво боядисване.-(алпинисти)
-всякакви довършителни ремонти.-(алпинисти)
GSM:0885 369 424- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
ИЗПРАТЕТЕ ВАШЕТО ЗАПИТВАНЕ ПО Е-mail:angeliy@abv.bg И НИЕ ЩЕ ВИ ВЪРНЕМ С ГОТОВА ОФЕРТА.
http://obiavidnes.com/obiava/114118/stroitelni-uslugi

Хидроизолация
хидроизолация с български и вносни материали.
залепване на битумни керемиди върху OSB.
отстраняване на течове
всякакви довършителни ремонти
GSM:0885 369 424- MTEL
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GSM:0897 288 268 -Globul
ИЗПРАТЕТЕ ВАШЕТО ЗАПИТВАНЕ ПО Е-mail:angeliy@abv.bg И НИЕ ЩЕ ВИ ВЪРНЕМ С ГОТОВА ОФЕРТА.
http://obiavidnes.com/obiava/114117/hidroizolaciya

sexstimulanti
Levitra е един от най-качествените секс стимуланти за мъже. Страхотно действие, за яка ерекция и на страхотна цена
за 4 боя по 20 мг.http://sexstimulanti.biz
http://obiavidnes.com/obiava/114116/sexstimulanti

ИНТЕРИОРНА ВРАТА ЗА ВСЕКИ ДОМ!
Врати Добрич Ви предлага най-добрите цени на входни и интериорни врати – идеалният завършек на Вашия дом. Само
тук ще намерите богато разнообразие от цветове и модели. Заповядайте в шоурума ни в гр. Добрич на адрес:ул.Св. Св.
Кирил и методий 41- магазин Билла до училище „ П. Славейков”.. Разгледайте и другите ни предложения тук
http://www.vrati-dobrich.com/.
Тел: 058/590 363
Моб: 0899691030
mail: office@vrati-dobrich.com
web: www.VRATI-DOBRICH.com
http://obiavidnes.com/obiava/114115/interiorna-vrata-za-vseki-dom

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/114114/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

Изкупуване-Продажба Фирми АД ЕАД ЕООД ООД............... ,,,, ,,, !
Покупко-Продажба на Бизнес-фирми ЕООД ООД ЕАД АД-Бизнес Активи........!!!
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, ДДС и ЗКПО, ако имате други задължения към
държавата, доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
След консултация с нас по конкретния правен казус, ще ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата със задължения от
наши сътрудници и партньори, процедурата по прехвърляне на фирмата отнема един час.
Изкупуване и Прехвърляне на Фирми ЕООД ООД Дружествени дялове по Чл. 129. (1)(2) Чл. 130. Търговски закон.
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.
400 лв /вкл. Държавна такса,Нотариус,хонорар/
И всичко това с едно посещение в офиса ни !
Investconsult Group ltd.
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Имате ли въпроси?
Обадете се в централния ни офис-гр. Варна
Ние с удоволствие ще отговорим на въпросите Ви
или ще ви насочим към най-близкият до Вас Наш офис.
Работно време: понеделник-неделя: 09:00 - 19:00 тел.0886072288
Разполагаме с офиси в големите градове в страната: София, Пловдив, Варна,Бургас,Стара Загора,Велико Търново,
Хасково, Плевен и др.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
http://obiavidnes.com/obiava/114113/izkupuvane-prodajba-firmi-ad-ead-eood-ood---

Лесна надомна работа за всеки от уюта на собствения ви дом
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/114112/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniya-vi-dom

Доходна Надомна Работа
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/114111/dohodna-nadomna-rabota

Изкупуване-Продажба Фирми АД ЕАД ЕООД ООД.....,,,,,,,,,,,,,/
Покупко-Продажба на Бизнес-фирми ЕООД ООД ЕАД АД-Бизнес Активи........!!!
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, ДДС и ЗКПО, ако имате други задължения към
държавата, доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
След консултация с нас по конкретния правен казус, ще ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата със задължения от
наши сътрудници и партньори, процедурата по прехвърляне на фирмата отнема един час.
Изкупуване и Прехвърляне на Фирми ЕООД ООД Дружествени дялове по Чл. 129. (1)(2) Чл. 130. Търговски закон.
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.
400 лв /вкл. Държавна такса,Нотариус,хонорар/
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И всичко това с едно посещение в офиса ни !
Investconsult Group ltd.
Имате ли въпроси?
Обадете се в централния ни офис-гр. Варна
Ние с удоволствие ще отговорим на въпросите Ви
или ще ви насочим към най-близкият до Вас Наш офис.
Работно време: понеделник-неделя: 09:00 - 19:00 тел.0886072288
Разполагаме с офиси в големите градове в страната: София, Пловдив, Варна,Бургас,Стара Загора,Велико Търново,
Хасково, Плевен и др.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
http://obiavidnes.com/obiava/114110/izkupuvane-prodajba-firmi-ad-ead-eood-ood

Покупко-Продажба на Бизнес,фирми,акции,дружествени дялове.,,,,,,,,....
Покупко-Продажба на Бизнес-фирми ЕООД ООД ЕАД АД-Бизнес Активи........!!!
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, ДДС и ЗКПО, ако имате други задължения към
държавата, доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
След консултация с нас по конкретния правен казус, ще ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата със задължения от
наши сътрудници и партньори, процедурата по прехвърляне на фирмата отнема един час.
Изкупуване и Прехвърляне на Фирми ЕООД ООД Дружествени дялове по Чл. 129. (1)(2) Чл. 130. Търговски закон.
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.
400 лв /вкл. Държавна такса,Нотариус,хонорар/
И всичко това с едно посещение в офиса ни !
Investconsult Group ltd.
Имате ли въпроси?
Обадете се в централния ни офис-гр. Варна
Ние с удоволствие ще отговорим на въпросите Ви
или ще ви насочим към най-близкият до Вас Наш офис.
Работно време: понеделник-неделя: 09:00 - 19:00 тел.0886072288
Разполагаме с офиси в големите градове в страната: София, Пловдив, Варна,Бургас,Стара Загора,Велико Търново,
Хасково, Плевен и др.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
http://obiavidnes.com/obiava/114109/pokupko-prodajba-na-biznesfirmiakciidrujestveni-dyalove

сексуални стимуланти за жени
Червена череша, специално разработена за да възбужда жените.Ако искате една жена да е ваша, просто сипете едно
шишенце в питието и червена череша и тя ще се възбуди и ще ви поиска веднага.http://topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/114108/seksualni-stimulanti-za-jeni

Циклене на паркет ж.к Дружба
Бояджийски услуги, шпакловки, безпрахово циклене на паркет с две лакирания - 5,00лв, монтиране на ламинат – 3,00
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лв/кв.м. Опитен паркет майстор- дърводелец. GSM 0878452095; 029790318 http://parket-maistor.co
http://obiavidnes.com/obiava/114107/ciklene-na-parket-jk-drujba

trawwestit za seks na aktiwni bi seks gospoda,dami,
predlagam se kato trawestit za seks udowolstwie na aktiwni bi seks gospoda,dami,semeistwa.
analen,seks wustata i otzad,s izprazwane.
http://obiavidnes.com/obiava/114106/trawwestit-za-seks--na-aktiwni-bi-seks-gospodadami

Топ цени за ремонт на покриви с гаранция от 5 до 15 години
Фирма ИЗОБИЛДИНГ ЕООД Предлага Ремонт на покриви на достъпни цени,Хидроизолация на покриви,Ремонт на
покриви пловдив,Изграждане на покриви,Вътрешни ремонти,Външни ремонти,Отстраняване на течове. Работим с най
висококачествените материали на пазара. С годините е сформиран професионален екип, доказал се с качествен
експертен труд и гаранция за перфектна работа в строителството и ремонта на покриви.
Фирма ИЗОБИЛДИНГ ЕООД използва само качествени материали от утвърдени фирми, за да е сигурна, че клиентите й
ще бъдат удовлетворени.
http://obiavidnes.com/obiava/114105/top-ceni-za-remont--na-pokrivi-s-garanciya-ot-5-do-15-godini

Търсим спешно дюнерджии за заведения в Лестър
Набираме спешно работници-дюнерджии за работа в елитни дюнер заведения в град Лестър. В момента имаме нужда
от следните видове персонал:
• Майстори дюнерджии с минимум 1 година предишен работен стаж;
• Помощник-майстор дюнерджии с минимум 6 месеца предишен работен стаж;
• Работници за кухня (без предишен работен опит);
• Шофьори-доставчици на дюнери по домовете.
Кандидатите трябва да са на възраст между 18 и 33 години и да знаят добър турски или английски език. Важно е и да са
физически здрави и с чисто съдебно минало.
Работодателите предлагат отлично седмично заплащане и дългосрочна работа (минимум 12 месеца). Така също се
предлага и безплатна храна и квартира.
На одобрените кандидати, фирмата-посредник съдейства за получаването на иншурънс номер, откриване на банкова
сметка в Англия и т.н.
За повече информация и записване моля пишете ни на имейл адреса: recruit@berro.co.uk или по skype: berro.2 , или ни
прозвънете на мобилен номер: 00447772998184 и нашите консултанти ще Ви се обадят, за да дискутират
кандидатурата Ви.
http://obiavidnes.com/obiava/114104/tyrsim-speshno-dyunerdjii-za-zavedeniya-v-lestyr

Оригинални маркови парфюми,изгодно
Оригинални
маркови
парфюми,
на
цени==============================================

много

изгодни

http://obiavidnes.com/obiava/114103/originalni-markovi-parfyumiizgodno

Домашна храна с доставка в София
Домашна
храна
от
Манастирска
Магерница
с
доставка
поръчай
онлайн
на
http://mandja.bg/store/menu/merchant/manastirskamagernica по традиционни български рецепти
Ако искате да се насладите на традиционни български домашни ястия събрани грижливо от рецептите на българските
манастири приготвени с много любов и внимателно подбрани продукти Манастирска Магерница е точния избор.
Доставки за цяла София
http://obiavidnes.com/obiava/114102/domashna-hrana-s-dostavka-v-sofiya
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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
Единственият апарат в региона за изследване на пациенти с изкуствени стави
Оборудване на европейски производител
Изключително ясни и контрастни изображения
http://obiavidnes.com/obiava/114101/izsledvane-osteoporoza

покана за рождени дни
Борса ФАТУМ се занимава с търговия на дребно и едро с канцеларски материали, офис консумативи, ученически пособия,
детски книжки, играчки, картонени игри и пъзели, парти артикули и други. От създаването си досега приоритет в
работата ни е бързото и качествено обслужване на клиентите, гъвкавост, за да се нагодим към непрекъснато
променящия се пазар и стремеж към усъвършенстване. Именно това е и причината за все по - широката гама
http://obiavidnes.com/obiava/114100/pokana-za-rojdeni-dni

Мебели Враца
http://mebelikonforto.com/%D0%BA%D1%83%D1%85%D0%BD%D1%8F-%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D
0%BE-%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D
0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%B3%D1%80-%D1%81/
http://obiavidnes.com/obiava/114099/mebeli-vraca

Покриви, хидроизолации, всякакви строително-ремонтни услуги
Ремонт и направа на покриви , вътрешни и външни топлоизолации , машинна мазилка и замазка , машинно боядисване ,
хидроизолации , облицовка с камък , замазка , гипсова мазилка и шпакловка , теракот , гранитогрес , фаянс , колор кит ,
латекс , боя , тапети ,всякакви декорации и декоративни мазилки , гипсокартон , окачени тавани ,скрито осветление
,ВиК ,Ел. инсталации ,ОиВ и др .Оглед ,безплатни консултации , оферта , договор , професионализъм,кратки срокове . Тел
. за контакт - 0878 78 23 88 - Антон Стоянов .
http://obiavidnes.com/obiava/114098/pokrivi-hidroizolacii-vsyakakvi-stroitelno-remontni-uslugi

Английски език – подготовка за матура
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ: тел.: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа Абилити предлага индивидуална и в малки групи подготовка за матура по английски език . Занятията са
два пъти седмично по 4 учебни часа . Предлагаме и вариант в събота и неделя .
Подготовката включва :
- Работа върху основните умения четене с разбиране , слушане , писане и говорене
- Подготовка върху програмата за Държавен зрелостен изпит .
- Задълбочена работа в областта на граматиката , лексиката и стилистиката , както и върху практическото им
прилагане на предстоящия зрелостен изпит .
- Пробни изпити
- Оценяване и рецензии
Графикът на занятията е съобразен с времето на учениците .
Предлагаме :
Курс от 130 уч. часа
Курс от 90 уч. часа
Курс от 60 уч. часа
Индивидуален курс по Индивидуален учебен план .
Интензивността зависи от показаното от учениците на тест за входящо ниво . Тестът е безплатен и се провежда в
дните от понеделник до петък .
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ: тел.: 0878 46 74 29 ,
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e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/114097/angliyski-ezik--podgotovka-za-matura

Български език за чужденци – корпоративно обучение
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ: тел.: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа Абилити организира
чуждоезиково обучение по :
Български език за чужденци
гарантиращо бързо и качествено овладяване на езика .
- индивидуално и групово обучение по български език за чужденци с работни езици :
- английски
-френски
-немски
- руски
- сръбски
- хърватски
- словенски
Обучението обхваща всички нива – от начално (А1) до експертно( С2) .
В учебния процес вие не само ще учите български , но и ще се запознаете с бита и обичаите , особеностите и
народопсихологията на българите . Ще придобиете представа за общественото , културното , икономическото и
историческото развитие на България – всичко това е с цел да се постигне максимален комфорт за по- добра и бърза
адаптация в новата чуждо езикова среда .
Школа Абилити предлага собствена учебна система . Методиката , която предлагаме е актуална и съвременна . Тя е
базирана на комуникативния подход и логическото усвояване на необходимия лексикално – граматически и фонетичен
материал . На курсистите се предоставя комплексно :
Грамматика
Фонетика
Разговор
Четене
Слушане
.
Школа Абилити предлага няколко програми за изучаване на български език от чужденци .
общ курс по български
бизнес курс
разговорен курс за усъвършенстване на езиковите умения .
При завършване на всяко ниво , се издава удостоверение , в което са посочени броят часове и нивото на езикова
компетентност на всеки курсист .
Всички учебни материали са включени в цената .
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
*Забележка: Предлагаме езиково обучение и по английски ,немски , френски , руски , сръбски , хърватски , словенски ,.
*Забележка: Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
- Индивидуално обучение в офиса,
- Фирмено обучение във Вашия офис.
- Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
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http://obiavidnes.com/obiava/114096/bylgarski-ezik-za-chujdenci--korporativno-obuchenie

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/114095/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: 12 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/114094/ruski-ezik--individualno-obuchenie

Френски език първо ниво- за начинаещи
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ: тел.: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа АБИЛИТИ организира обучение по Френски език първо ниво- за начинаещи индивидуално и в малки групи..
График на занятията : стобразно времето ба курсистите
В учебния план са включени аудио и видео уроци.
Продължителност :30 учебни часа – два месеца
Цена 210 лева В посоченага цена за курса са включени учебните материали .
Учебна система – Campus 1
Предлагаме работа в малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
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Възможност за разсрочено плащане и различни видове отстъпки.
За повече информация:GSM 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/114093/frenski-ezik-pyrvo-nivo--za-nachinaeshti

Блиндирана входна врата 888
Блиндирана входна врата, изработена от метал и размери с касата 90/197 см. Дебелината на крилото е 70мм, а
възможните посоки на отваряне на вратата са: навътре/лява, навътре/дясна, навън/лява, навън/дясна. Покритието на
вратата е машинно поставено и топло пренесено PVC фолио – матово,релефно. Вратата е в комплект с крилото, 10см.
фиксирана каса, гумени уплътнения на крилото и касата, метален обков -брава, иноксови дръжки,вградени в касата
регулируеми панти, праг, крепежни елементи за монтажа на вратата и шпионка.Моделът има 2 отделни, независими
една от друга секретни ключалки плюс трета допълнителна,тип „резе“.Дръжката е с отделна розетка.
http://obiavidnes.com/obiava/114092/blindirana-vhodna-vrata-888

РУМЪНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
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: 12 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/114091/rumynski--ezik--individualno-obuchenie

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: 12 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/114090/individualno-obuchenie-po-ungarski-ezik

Индивидуално обучение по ФИНСКИ език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по фински език в удобно за Вас и преподавателя време и с
подходяща интензивност по системата Suomen Kielen Alkeisoppikirja. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен
център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи. Цена: 12 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
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http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/114089/individualno-obuchenie-po-finski-ezik

Английски език - корпоративно обучение
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ:
Тел: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа Абилити организира
чуждоезиково обучение по :
Английски
гарантиращо бързо и качествено овладяване чуждия език .
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
обучението обхваща :
- всички нива – общ английски от Elementary до Advanced по 50 учебни часа за всяко ниво .
Занятията се провеждат два пъти седмично по два или три учебни часа , в зависимост от създадения учебен план-график
.
- Бизнес английски - всички нива - по 50 учебни часа за всяко ниво
- Разговорни езикови курсове за поддържане на постигнатата езикова компетентност.
Подготовка за изпити IELTS , TOEFL ,FCE
*Забележка: Предлагаме езиково обучение и по немски , френски , руски , сръбски , хърватски , словенски , български език
за чужденци .
*Забележка: Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
Предлагаме и пакетна цена за корпоративни клиенти , в която влиза цената на учебните материали .
След завършване на ниво, курсистите полагат тест и получават сертификат .
Индивидуално обучение в офиса,
Фирмено обучение във Вашия офис.
Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ:
Тел: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/114088/angliyski-ezik--korporativno-obuchenie

Индивидуално обучение по турски език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по турски език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системата „Hitit”. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи –
четене, писане, слушане, говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
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http://obiavidnes.com/obiava/114087/individualno-obuchenie-po-turski-ezik

ГРЪЦКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по гръцки език в удобно за курсиста и преподавателя време и с
подходяща интензивност по системата Епикинонисте Елиника или друга система по избор. В процеса на обучение се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Цена: 12 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/114086/grycki--ezik--individualno-obuchenie

Индивидуално обучение по шведски език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по шведски език в удобно за курсиста и преподавателя време.
Работи се по системата Rivstart. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане,
говорене. Цена: 12 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/114085/individualno-obuchenie-po-shvedski-ezik

Индивидуално обучение по ФРЕНСКИ език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по френски език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. Работи се по
системата „Echo” или друга система по избор. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи. Цена: 12 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/114084/individualno-obuchenie-po-frenski-ezik

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
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: 12 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/114083/angliyski-ezik--individualno-obuchenie

Индивидуални уроци 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: 12 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/114082/individualni-uroci-po-nemski-ezik

ИСПАНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по испански език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системите „Nuevo Ven”, „Espanol en marcha” или друга система по избор.
Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се развиват всички
езикови елементи. Цена: 12 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/114081/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: 12 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/114080/individualno-obuchenie-po-italianski-ezik

Индивидуално обучение по португалски език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по португалски език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен
център Орбис или онлайн. Работи се по системата „Aprender portugues” или друга система по избор. В процеса на
обучение се развиват всички езикови елементи. Цена: 12 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/114079/individualno-obuchenie-po-portugalski-ezik

Индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по италиански, френски, испански, португалски, румънски,
английски, немски, фински, унгарски, гръцки, турски, шведски. Обучението се провежда във всички нива според
Европейската езикова рамка (А1-C2) в удобно за курсиста и преподавателя време. Цената е 12 лева на учебен час (A1 –
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B2) и 14 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/114078/individualno-obuchenie

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, 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/114077/infrachervena-lampa-za-nagrevki-nastolna150w----4995-leva

Инфрачервена лампа за нагревки Philips 150W
Служи за облекчаване на болки в мускулите и лечение при простудни заболявания, хреми, бронхити, ревматизъм, ишиас и
невралгии. Инфрачервената лампа Philips е оптимизирана за облекчаване на болки на площ 20 x 30 см, например рамо,
лакът, прасец или врат, както и за облекчение при обикновени настинки. Лампата може да се използва за терапевтични
облъчвания, в козметични салони, детски градини, промишлени предприятия, а така също и в домашни условия.
Употребата на инфрачервената лампа способства за повишаване на защитните сили на организма и устойчивостта му
към инфекциозни, простудни, костно-ставни заболявания и др. Инфрачервеното лъчение е напълно безвредно. Вижте
подробности и поръчайте в е-магазина www.Tehnomag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/114076/infrachervena--lampa-za-nagrevki-philips-150w

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/114075/alkoholni-testeri

Душ за зъби – ТехноМаг – дентален иригатор
За ефективно предпазване от бактерии и премахване на зъбната плака по венците и междузъбните пространства.
Пулсиращата водна струя осигурява масаж на венците и подобрява кръвообръщението им. Всеобхватният достъп на
тънката и мощна водна струя от дюзата на душа за зъби многократно надвишава възможностите на четките и
конците за зъби, което позволява да почистите в дълбочина труднодостъпните места. Душът за зъби е особено полезен
и необходим за поддръжката на брекети, протези, импланти, мостове и коронки. Освен добрата цена и качество,
атрактивни предимства на този уред са възможността да бъде използван от цялото семейство, както и високата му
ефективност. С редовната му употреба ще избегнете всякаква възможност за поява на бактерии, причиняващи
дразнещи възпаления, образуване на кариеси, зъбен камък, лош дъх и периодонтит. Масажният ефект на водната струя
свежда до минимум възможността за увреждане на венците, като кървене и възпаление. 2 години гаранция. Цена 98 лева
с ДДС. За подробности и поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/4224228, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/114074/dush-za-zybi--tehnomag--dentalen-irigator
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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/114073/zvukova-chetka-za-zybi-s-3-rejima-na-rabota-i-uv-sterilizator

Уреди срещу къртица, лалугер, сляпо куче
Предпазва от наличие на диви животни, като мишки, плъхове, кучета, лисици, съсели, порове, невестулки, катерици,
прилепи. В големи помещения без вътрешни прегради. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти
www.TehnoMag.net или на тел. тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/114072/uredi-sreshtu-kyrtica-laluger-slyapo-kuche

Ултразвукови овлажнители – различни модели от ТехноМаг
За осигуряване на необходимата здравословна влажност на въздуха в стаята, чрез разпръскване на атомизирани частици
на водата под формата на студена мъгла. Здравословната влажност е между 40% и 60% - диапазон, в който рискът от
дихателни инфекции е сведен до минимум. Различни модели. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина
www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/114071/ultrazvukovi-ovlajniteli--razlichni-modeli-ot-tehnomag

Oвлажнител с влагомер и йонизатор
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.
Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
http://obiavidnes.com/obiava/114070/ovlajnitel-s-vlagomer-i-yonizator

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/114069/kak-da-pestim-voda-u-doma----praktichen-stoper-ot-tehnomag

Уред за сребърна вода Dr. Silver Universal
Уред за получаване на сребърна вода със сменяем сребърен електрод, който служи за дезинфекция на питейна вода и
профилактика на някои заболявания. За ефективно антибактериално и възстановяващо действие при простуда, грип,
ангини, висока температура, гастрити, кожни болести, изгаряния. За дезинфекция и обработка на плодове и зеленчуци.
За дезинфекция на мивки, вани, съдове, детски играчки и дрехи. Непрекъснато се откриват нови възможности за
терапевтично приложение на това чудодейно природно средство - сребърната вода.Доверете се на е-магазина за
високотехнологич ни продукти www.Tehnomag.net или на тел 02/8298504 , 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/114068/ured-za-srebyrna-voda-dr-silver-universal
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Топ цени - интериорни врати София
Тук можете да намерите огромно разнообразие на интериорни врати. Изберете най-подходящия вариант отговарящ на
Вашия вкус и бюджет
http://obiavidnes.com/obiava/114067/top-ceni---interiorni-vrati-sofiya

Уред за Сребърна вода "Volcano Dr. Silver 101+" - София
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/114066/ured-za-srebyrna-voda-volcano-dr-silver-101----sofiya

Универсален ултразвуков активатор Експерт М
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/114065/universalen-ultrazvukov-aktivator-ekspert-m

Ултразвукова ваничка за скоростно почистване и стерилизация
За ултразвуково почистване на метални инструменти, CD, DVD и BlueRay оптични дискове, почистване и стерилизация
на ножчета за бръснене, глави на електрически самобръсначки, стоматологични инструменти, четки за зъби, бижута
(верижки, пръстени, обици, гривни), очила, лупи, верижки за часовници, водоустойчиви часовници, химикалки, глави на
принтери, печати, часовникови механизми, стари монети, значки, клапи, дюзи, електронни платки и т.н. Вижте
подробности и поръчайте в е-магазина «ТехноМаг» или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/114064/ultrazvukova-vanichka-za-skorostno-pochistvane-i-sterilizaciya

Мини ултразвукова пералня - София - ТехноМаг
Ако домакинството Ви се състои от 1-2 човека - няма по-икономично решение от ултразвуковия уред за пране и
почистване. С него ще спестите до 99,9% електроенергия, 70% вода, 60% перилен препарат, 100% омекотители.
Качеството на пране е гарантирано - забравете химическото чистене. Дрехите не се мачкат - забравете и гладенето.
Изключително удобно за пране, почистване и обезпаразитяване на маратонки, гуменки, чанти,изделия от изкуствена
кожа и т.н. 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/114063/mini-ultrazvukova-peralnya---sofiya---tehnomag

сексуални стимуланти за жени
Червена череша, специално разработена за да възбужда жените.Ако искате една жена да е ваша, просто сипете едно
шишенце в питието и червена череша и тя ще се възбуди и ще ви поиска веднага.http://сексстимуланти.com
http://obiavidnes.com/obiava/114062/seksualni-stimulanti-za-jeni

Приставка биде за топла и студена вода с 2 дюзи
Приставка биде за топла и студена вода с 2 дюзи – с приятен италиански дизайн и удобна, елегантна странична метална
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ръкохватка-смесител за едновременно управление на температурата и силата на водната струя. С въртящ ключ за
избор от 3 възможни функции (1.Нормално задно измиване; 2.Дамско измиване; 3.Миене на дюзите). С две скрити
подвижни дюзи. В пълен комплект с необходимите за монтажа водни съединители и маркучи. Съвместимо с нормалните
тоалетни чинии. За съжаление, все още много хора у нас смятат едва ли не за лукс бидето в тоалетната. И не си дават
сметка, че с него могат да се отърват и забравят за модерните болести на седящите хора, като хемороиди, инфекции на
дебелото черво, запек, уретрит, цистит и т.н. (Доказано е, не е просто реклама)! За подробности и поръчки посетете
интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/114061/pristavka-bide-za-topla-i-studena-voda-s-2-dyuzi

Кана 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/114060/kana-za-jiva-i-myrtva-voda--69-leva

Енергийна чаша за „жива вода” от ТехноМаг
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/114059/energiyna-chasha-za-jiva-voda-ot-tehnomag

Озонатор за хладилник
Пречиства въздуха и предпазва от смесване на миризми и вмирисване на хладилника. Стерилизира и удължава в пъти
срока на съхранение на зеленчуците и плодовете. Разгражда пестицидите, убива бактериите. Заема минимално място колкото едно бурканче сладко, но прави чудеса – Вашият хладилник се превърща в нов модел „БИО”. Цена: 33,90 лв. с
ДДС. За подробности и поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/114058/ozonator-za-hladilnik

Изгодни и примамливи цени на българския пазар- Врати Русе!
Искате да украсите дома си с красив и изискан стил ?
Заповядайте при нас! Врати Русе ви очаква с много идеи и разнообразие от модели!
Позволете ни да да „украсим” къщата, апартамента, а защо не и офиса или хотела ви!
Разгледайте онлайн предложенията ни, както и на място за да се докоснете и получите пълна информация за всеки
модел врата: www.vratiruse.com
Адресът е гр. Русе на ул. Борисова 44, срещу Художествената галерия!
Врати Русе
Aдрес: РУСЕ ул. Борисова 44
Моб: 0894627366
Моб: 0895691033
Тел: 0894628220
Email: vratiruse.1@gmail.com
facebook: https://www.facebook.com/vratirusecom
web: http://www.vratiruse.com/
http://obiavidnes.com/obiava/114057/izgodni-i-primamlivi-ceni-na-bylgarskiya-pazar---vrati-ruse
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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 .
НЕ разглеждаме казуси относно задлъжнели Еднолични Търговци – ЕТ !
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/114056/pokupko---prodajba-i-prehvyrlyane-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--

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 .
НЕ разглеждаме казуси относно задлъжнели Еднолични Търговци – ЕТ !
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/114055/sydeystvie-za-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya---izkupuvane--prehvyrlya

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,
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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 .
НЕ разглеждаме казуси относно задлъжнели Еднолични Търговци – ЕТ !
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/114054/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojd

Изкупуване-Продажба Фирми АД ЕАД ЕООД ООД .. .. .. .......
Прехвърляне и продажба на фирми-ОСВОБОДЕТЕ СЕ ОТ ФИРМЕНИТЕ СИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЗАКОНОВ ПЪТ.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, ДДС и ЗКПО, ако имате други задължения към
държавата, доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
След консултация с нас по конкретния правен казус, ще ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата със задължения от
наши сътрудници и партньори, процедурата по прехвърляне на фирмата отнема един час.
Осигуряване на нов собственик на Вашата фирма,ново седалище и адрес за кореспонденция,извършване на пълна промяна
на обстоятелствата.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката .
Investconsult Group ltd.
За контакт - тел.0886072288 http://kpd.dir.bg
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
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http://obiavidnes.com/obiava/114053/izkupuvane-prodajba-firmi-ad-ead-eood-ood----

Изкупуване и Прехвърляне на фирми със задължения .. . ..
Прехвърляне и продажба на фирми-ОСВОБОДЕТЕ СЕ ОТ ФИРМЕНИТЕ СИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЗАКОНОВ ПЪТ.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, ДДС и ЗКПО, ако имате други задължения към
държавата, доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
След консултация с нас по конкретния правен казус, ще ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата със задължения от
наши сътрудници и партньори, процедурата по прехвърляне на фирмата отнема един час.
Осигуряване на нов собственик на Вашата фирма,ново седалище и адрес за кореспонденция,извършване на пълна промяна
на обстоятелствата.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката .
Investconsult Group ltd.
За контакт - тел.0886072288 http://kpd.dir.bg
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
http://obiavidnes.com/obiava/114052/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi-sys-zadyljeniya---

Прехвърляне и продажба на фирми-ОСВОБОДЕТЕ СЕ ОТ ФИРМЕНИТЕ СИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ПО ЗАКОНОВ ПЪТ.
Прехвърляне и продажба на фирми-ОСВОБОДЕТЕ СЕ ОТ ФИРМЕНИТЕ СИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЗАКОНОВ ПЪТ.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, ДДС и ЗКПО, ако имате други задължения към
държавата, доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
След консултация с нас по конкретния правен казус, ще ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата със задължения от
наши сътрудници и партньори, процедурата по прехвърляне на фирмата отнема един час.
Осигуряване на нов собственик на Вашата фирма,ново седалище и адрес за кореспонденция,извършване на пълна промяна
на обстоятелствата.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката .
Investconsult Group ltd.
За контакт - тел.0886072288 http://kpd.dir.bg
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
http://obiavidnes.com/obiava/114051/prehvyrlyane-i-prodajba-na-firmi-osvobodete-se-ot-firmenite-si-zadyljeniya-po-zako

Специални цени на входни и интериорни врати
Заедно можем да направим дома Ви по - уютен! Предлагаме свежи идеи и изгодни предложения! Очакваме Ви!
За контакти:
Варна, ул. Беласица 20
Тел.: 052/69 1000
Офис: 0899/691014
0899/691026
Варна, бул. Цар Освободител 189
Офис: 0899/69 1001
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http://obiavidnes.com/obiava/114050/specialni-ceni-na-vhodni-i-interiorni-vrati

отслабни с мейзитанг
Създаден е от точна комбинация на билки, които на 100 % ще ви накарат да отслабнете и то значително без каквито и
да е лишения, досадни диети, тежки тренировки и странични ефекти.
http://obiavidnes.com/obiava/114049/otslabni-s-meyzitang

Касиери
Търсим за наш клиент- голяма варненска верига супермаркети
КАСИЕР/КИ за сезон 2016г. Ангажираност за периода май-септември 2016г. за обекти в Зл.Пясъци, Албена, Сл.Бряг.
С възможност за целогодишен ангажимент след приключване на сезона.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:
- позитивно излъчване и желание за работа
- умения за работа с клиенти
- много добри комуникативни умения
- участие в аранжирането на стоките
- прецизност в работата с парични средства
- умения за работа в екип
- компютърна грамотност
- готовност за работа на смени
- владеенето на чужд език се счита за предимство
- НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:
- трудов договор
- осигуровки
- осигуренa квартира
- фирмено обучение
- интересна работа в млад и динамичен екип
- коректност
ЗАПЛАЩАНЕ:
- работна ставка- 3лв/ 1 работен час
- работна заплата 720-780 /нето/
Първоначалният подбор ще бъде по документи.Одобрените кандидати ще бъдат поканени на последващо
интервю.Очакваме Вашите автобиографии.
Лиценз на Поликонтакт 1702/17.03.2014г.
http://obiavidnes.com/obiava/114048/kasieri

Касиери
Търсим за наш клиент- голяма варненска верига супермаркети
КАСИЕР/КИ за сезон 2016г. Ангажираност за периода май-септември 2016г. за обекти в Зл.Пясъци, Албена, Сл.Бряг.
С възможност за целогодишен ангажимент след приключване на сезона.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:
- позитивно излъчване и желание за работа
- умения за работа с клиенти
- много добри комуникативни умения
- участие в аранжирането на стоките
- прецизност в работата с парични средства

Страница 84/95

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

03.04.2016

- умения за работа в екип
- компютърна грамотност
- готовност за работа на смени
- владеенето на чужд език се счита за предимство
- НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:
- трудов договор
- осигуровки
- осигуренa квартира
- фирмено обучение
- интересна работа в млад и динамичен екип
- коректност
ЗАПЛАЩАНЕ:
- работна ставка- 3лв/ 1 работен час
- работна заплата 720-780 /нето/
Първоначалният подбор ще бъде по документи.Одобрените кандидати ще бъдат поканени на последващо
интервю.Очакваме Вашите автобиографии.
Лиценз на Поликонтакт 1702/17.03.2014г.
http://obiavidnes.com/obiava/114047/kasieri

Нови модели врати за вашия дом ,офис и хотел.
При нас в Доорманн Бургас ще откриете разнообразие от модели и цветове на входни и интериорни врати с високо
качество и на добри цени ! . Очакваме Ви!
http://obiavidnes.com/obiava/114046/novi-modeli-vrati-za-vashiya-dom-ofis-i-hotel

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/114045/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

Лесна надомна работа за всеки от уюта на собствения ви дом
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/114044/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniya-vi-dom
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ПРЕДЛАГАМ ДОПЪЛНИТЕЛНА РАБОТА ПО ИНТЕРНЕТ
Търсим хора за надомна дейност от цялата страна.Можете да я извършвате от дома си,от офиса си в удомно за вас
време.Това е най-реалното предложение за изкарване на пари чрез интернет.В нашия сайт щте намерите подробно
информация за какво точно се състои дейността и какви са условията за започване,вижте в сайта ни
www.partybux.ovo.bg или се свържете с нас по скайп име на obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/114043/predlagam-dopylnitelna-rabota-po-internet

ЗАКОННА И СИГУРНА ПЕЧАЛБА ПО ИНТЕРНЕТ
Аз се занимавам с PTC вече 18 месеца и си докарвам по около 300$ на месец. Работата е лесна и дстъпна за всеки, който
има желание да се занимава както и достатъчно свободно време пред компютъра. Около 1 час на ден е напълно
достатъчен, за да взимате средната работна заплата в България. Това не са "лесни пари" както много лъжливи обяви в
интернет пространството гласят. За сметка на това обаче можем да сме убедени, че ще си получим парите на 100%.
Няма ограничение на това колко можем да печелим, може да взимаме по 50$ на месец, може и по 500$. На запад има
хора, които правят по над 3000 само от PTC. Ако сте заинтересовани и искате повече информация прегледайте сайта
www.partybux.ovo.bg или ни пишете на Skype име obqva10 Сложил съм и ДОКАЗАТЕЛСТВА за извършените плащания
Поздрави, Галин Кръстев :)
http://obiavidnes.com/obiava/114042/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

НАБИРАМЕ УЧАСТНИЦИ ЗА ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТ
Разнообразете живота си ако ви е скучно и висите цял ден в нета.Спечелете допълнителни приходи като участвате в
нашият мащабен проект,където ще ви научим как да печелите приходи от интернет и ще получите пълна подкрепа по
Skype от наша страна за повече информация пишете ни на Skype име obqva10 или посетете сайта ни www.partybux.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/114041/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt

СИГУРНА РАБОТА
Предлагаме ви сигурна работа по интернет небходимо ви е само 30 мин. на ден.Допълнете свободното си време и
увеличете доходите си.Работата е лесна и всеки може да се справи с лекота.Можете да работите от дома си или офиса
ви.В нашия сайт можете да намерите подробности как се плаща и всичко което ви интересува вищте в сайта ни
www.partybux.ovo.bg skype име- obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/114040/sigurna-rabota

3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV - DESIGN Studio I - Pro 3D проектиране на сгради
и индустриален дизайн.
3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV - DESIGN Studio I - Pro 3D проектиране на сгради и индустриален дизайн.
Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел. tel. 0882870171
http://www. facebook. com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална визия
http://3dkoev - design. net46. net/
http://obiavidnes.com/obiava/114039/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev---design-studio-i---pro-3d-proektirane

Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-HD-Studio I-Pro
Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe 3DKoev-HD-Studio I-Pro
Най изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM 0882870171
http://photokoev.site90.net https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/114038/video-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientsk

Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-HD-Studio I-Pro
Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe 3DKoev-HD-Studio I-Pro
Най изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM 0882870171
http://photokoev.site90.net https://www.facebook.com/3dkoevstudio
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http://obiavidnes.com/obiava/114037/video-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientsk

Онлайн часовници Alltime
Оригинални часовници на ниски цени с гаранция и безплатна доставка от онлайн магазин Alltime.Предлагаме голям
асортимент от мъжки,дамски и детски часовници.
http://obiavidnes.com/obiava/114036/onlayn-chasovnici-alltime

Професионален превод на менюта, винени листи, брошури
Преводаческа агенция Нов Век Перник
ул.Ленински проспект 1, ет.2 /сградата на Банка ДСК Изток/
тел.: 0888935515; 0888647650
www.facebook.com/prevodipernik
www.nov-vek.org
E-mail: pernik@nov-vek.org
Skype: pernik.nov-vek
http://obiavidnes.com/obiava/114035/profesionalen-prevod-na-menyuta-vineni-listi-broshuri

отслабни с липовон
Писнало ви е да гледате реклами и да четете за различни методи за отслабване и странни продукти, които не вършат
работа.Искате нещо с което наистина и 100 % гарантирано да отслабнете.Искате да отслабнете без да спазвате
диети или да правите упражнения.Е отговора на всички ваши въпроси как да отслабна и с какво да отслабна е точно тук.
Името му е ЛИПОВОН!!!
http://obiavidnes.com/obiava/114034/otslabni-s-lipovon

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/114033/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

Лесна надомна работа за всеки от уюта на собствения ви дом
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/114032/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniya-vi-dom

Доходна Надомна Работа
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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/114031/dohodna-nadomna-rabota

Корпоративно обучение по английски ,български , немски , руски
За повече информация :.
Телефон за контакти 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа Абилити организира
Чуждоезиково обучение по :
Английски,
български език за чужденци
Немски
френски,
руски,
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
Бизнес английски - всички нива
Разговорни езикови курсове по посочените езици
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
Предлагаме също и пакетна цена за корпоративни клиенти , в която влиза цената на учебните материали .
След завършване на ниво, курсистите полагат тест и получават сертификат .
Индивидуално обучение в офиса,
Фирмено обучение във Вашия офис.
Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
За повече информация :.
Офис: София , кв. Иван Вазов , ул .Михаил Буботинов 32 , бл. 5 вх В, ет. 1
Телефон за контакти: 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/114030/korporativno-obuchenie-po-angliyski-bylgarski--nemski--ruski

Болгарский язык для иностранцев
Подробную информацию Вы можете получить :
тел. 0878 467 429
Адр.: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Школа иностранных языков АБИЛИТИ организует индивидуальное и групповое обучение по болгарскому языку для
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русскоговорящих . Обучение проводится на русском языке. Наши занимания от начального уровня (А1) до уровня эксперта
(С2).
Если Вы ведете бизнес в Болгарии, купили недвижимость, ездите на отдых, то обязательно нужно говорить на
болгарском .
В процессе обучения на курсах болгарского языка Вы сможете не только изучить язык, но и познакомиться с
особенностями, нравом и бытом болгарского народа.
Интересно изучать язык, с которым есть общий алфавит и в котором слова читаются так же, как у русского, но имеют
другое значение.
На курсах происходит ознакомление курсистов с общественными, культурными, экономическими и историческими
реалиями Болгарии, с целью максимально комфортной и быстрой адаптации в языковой среде.
Для обучения Вам не надо покупать учебник , т.к. наша школа предлагает свою систему обучения и методику.
Наша методика , которая предлагаем -очень современяя и актуальная . Она
заключается в совмещении коммуникативного подхода с логическим и естественным освоением необходимого
лексико-грамматического и фонетического материала .
Обучение предусматривает комплекс аспектов:
• Грамматика
• Фонетика
• Практика речи
• Чтение
• Аудирование
Подробную информацию Вы можете получить :
тел. 0878 467 429
Адр.: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/114029/bolgarskiy-yazk-dlya-inostrancev

Английски, немски , френски , руски- групово и индивидуално
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ: тел.: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа Абилити предлага групово и индивидуално обучение по английски, немски , френски и руски за всички нива.
Подготовка за сертификати .
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:
3 месеца /неинтензивен курс/,
1 месец /интензивен курс/
Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Цена от 100 лв. на ниво.
Посещенията са
2 пъти в седмицата по 3 уч. часа - от понеделник до петък
съботно-неделен вариант.
Курсовете са съобразени със свободното време на обучаващите се.
Предлагаме и индивидуално обучение. Занятията се провеждат в удобно за курсистите време при предварително
съставен учебен план.
Предлагаме
- съвременно оборудвани учебни зали,
квалифицирани преподаватели
-отлични възможности за обучение
Удостоверение за покрито ниво
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Безплатни тестове
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ: тел. 0878 46 74 29
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/114028/angliyski-nemski--frenski--ruski--grupovo-i-individualno

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 .
НЕ разглеждаме казуси относно задлъжнели Еднолични Търговци – ЕТ !
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
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http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/114027/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 !
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 .
НЕ разглеждаме казуси относно задлъжнели Еднолични Търговци – ЕТ !
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/114026/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 ......
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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 .
НЕ разглеждаме казуси относно задлъжнели Еднолични Търговци – ЕТ !
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/114025/pokupko---prodajba-i-prehvyrlyane-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--

Качествени врати на достъпни цени
Шоурум Doormann Добрич предлага на своите клиенти изцяло нова Гама от модели
интериорни врати със високо качество и на много достъпни цени, както и богат избор
от стилни входни врати… Може да ни намерите в гр. Добрич, ул. Ген. Гурко 11-13
/срещу спирката на Бакарди/ или посетете сайта ни http://dobrich.doormann.bg/ .
Може да се свържете с нас и на тел: 0895/691093, 0894/627383, 0894/623022
http://obiavidnes.com/obiava/114024/kachestveni-vrati-na-dostypni-ceni
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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/114023/kachestveni-interiorni-i-vhodni-vrati-na-super-ceni

Маркови часовници от онлайн магазин Alltime.bg
Нужен Ви е нов часовник? Онлайн магазин за часовници „Alltime” предлага голямо многообразие от оригинални часовници
на достъпни цени. Фирмата се е доказала през годините с изключителния си професионализъм, а екипът от специалисти
ще Ви помогне да направите правилния избор на часовник за Вас.
http://obiavidnes.com/obiava/114022/markovi-chasovnici-ot-onlayn-magazin-alltimebg

сексуални стимуланти
Kamagra Gel са едни от най-предпочитаните секс стимуланти поради своето лесно приемане и бързо действие, ниска
цена, страхотни вкусове и никакви странични ефекти. http://sexstimulanti.biz
http://obiavidnes.com/obiava/114021/seksualni-stimulanti

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/114020/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

Лесна надомна работа за всеки от уюта на собствения ви дом
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/114019/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniya-vi-dom

сексуални стимуланти
Секс стимулант Supe p- force за мъже е страхотен продукт за качествена ерекция.http://topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/114018/seksualni-stimulanti

Септични ями - отводняване
Отпушване-на-канали-велико-търново.com реализира услуги по отпушване на септични ями, както и други услуги като
почистване на цистерни и измиване на помещения. Фирмата разполага със специализирани инструменти и машини.
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http://obiavidnes.com/obiava/114017/septichni-yami---otvodnyavane

Стаи под наем на 50 метра от плажа в Поморие
Предлагам стаи под наем през лятото,на 50 метра от плажа в старата част на Поморие и 200 метра от центъра на
тиха и спокойна улица.
Всяка стая има собствен балкон,ТВ с кабелна,интернет,вентилатор,ел. кана.
На две стаи обща баня с тоалетна.
Цени- от 10 до 16 лв. нощувка
До 23.06 и след 25.08 дете с двама възрастни в стая с три легла е безплатно.
Константин , 0888460142 ,kostandara@yahoo.com
http://obiavidnes.com/obiava/114016/stai-pod-naem-na-50-metra-ot-plaja-v-pomorie

Почивка на море в Поморие, лято 2016
Предлагам стаи под наем през лятото,на 50 метра от плажа в старата част на Поморие и 200 метра от центъра на
тиха и спокойна улица.
Всяка стая има собствен балкон,ТВ с кабелна,интернет,вентилатор,ел. кана.
На две стаи обща баня с тоалетна.
Цени- от 10 до 16 лв. нощувка
До 23.06 и след 25.08 дете с двама възрастни в стая с три легла е безплатно.
Константин , 0888460142 ,kostandara@yahoo.com
http://obiavidnes.com/obiava/114015/pochivka-na-more-v-pomorie---lyato-2016

Стаи под наем на 50 метра от плажа в Поморие
Предлагам стаи под наем през лятото,на 50 метра от плажа в старата част на Поморие и 200 метра от центъра на
тиха и спокойна улица.
Всяка стая има собствен балкон,ТВ с кабелна,интернет,вентилатор,ел. кана.
На две стаи обща баня с тоалетна.
Цени- от 10 до 16 лв. нощувка
До 23.06 и след 25.08 дете с двама възрастни в стая с три легла е безплатно.
Константин , 0888460142 ,kostandara@yahoo.com
http://obiavidnes.com/obiava/114014/stai-pod-naem-na-50-metra-ot-plaja-v-pomorie

Декорация за събития в Плевен - kristinageorgieva.com
Търсите ли качествен сватбен агент в Плевен и района 100% може да го откриете при нас. Ще ви предложим
многобразен избор от сватбена украса, елементи за декорация, сватбена флористика и за каквото се сетите още.
Потърсете Кристина, за да може да направим превъзходно събитето ви.
m
http://obiavidnes.com/obiava/114013/dekoraciya-za-sybitiya-v-pleven---kristinageorgievacom

Лентови Транспортьори
РЕАЛ ГРУП ООД Произвежда Лентови Транспортьори ,Кофичкови Елеватори,Шнекове,Редлери,Пресевни
Машини.Предлагаме широка гама на Гумени Транспортни Ленти на всички ширини и дебелини нови и употр.Редуктори и
Мотор Редуктори ,Транспортни Ролки на наи ниски цени.Тел 0897 728474-М.Петров
http://obiavidnes.com/obiava/114012/lentovi-transportyori

ЧЕХИЯ БЕЗ КОМИСИОН ГАРАНТИРАНА РАБОТА С ДОГОВОР И ОСИГУРОВКИ В ЧЕХИЯ
ЧРЕЗ ЧЕШКА АГЕНТУРА
ЧЕХИЯ БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ ЧЕШКА АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА КОЯТО ЛИЧНО ВИ ПОСРЕЩА В
ПРАГА И НАСТАНЯВА С ДОГОВОР И ОСИГУРОВКИ ПО ЧЕШКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И СТАЖА СЕ ПРИЗНАВА В
БЪЛГАРИЯ.
ЧЕХИЯ-жени,мъже,семейства
за
европалети,заводи,цехове,фабрики,складове,печатница,пекарна,пералня,бирена фабрика,шоколадова фабрика,завод за
авточасти,цех за пакетиране на кайма,цех за пластмасови бутилки,цех за млечни продукти,цех за боядисване на
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джанти,цех за ламинат,сервиз за гуми,лаковна,склад за хранителни продукти,склад за плодове и зеленчуци,склад за
перилни препарати,склад за компютърна техника,склад за парфюми,склад за балатум и много други позиции
ТД,осигуровки заплата 700-750 евро.Строители всички специалности и общи работници,заварчици СО2,аргон и други
работни места заплата 800-1200 евро,ТД,осигуровки.За всички работни места седмичен аванс 1000 крони,еквивалент на
40 евро. ЧЕХИЯ е страна с нисък стандарт и развита икономика.Език не е задължителен.Подсигурени квартири.
Гарантирано започване на работа и получаване на възнаграждението. За контакти на тел- 0886090826
http://obiavidnes.com/obiava/114011/chehiya-bez-komision-garantirana-rabota-s-dogovor-i-osigurovki-v-chehiya-chrez-cheshka-

Изкупуване-Продажба Фирми АД ЕАД ЕООД ООД...................
Investconsult Group ltd.-Ние предлагаме пълна гама от услуги в сферата на корпоративното право,
http://obiavidnes.com/obiava/114010/izkupuvane-prodajba-firmi-ad-ead-eood-ood

Изкупуване-Продажба Фирми АД ЕАД ЕООД ООД
Investconsult Group ltd.-Ние предлагаме пълна гама от услуги в сферата на корпоративното право,
http://obiavidnes.com/obiava/114009/izkupuvane-prodajba-firmi-ad-ead-eood-ood

ТОП ПРЕДЛОЖЕНИЯ-Покупко-Продажба на Бизнес,фирми,акции,дружествени дялове.
Investconsult Group ltd.-Ние предлагаме пълна гама от услуги в сферата на корпоративното право,
http://obiavidnes.com/obiava/114008/top-predlojeniya-pokupko-prodajba-na-biznesfirmiakciidrujestveni-dyalove

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/114007/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

Лесна надомна работа за всеки от уюта на собствения ви дом
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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