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Частен детектив -0885350440
Детективска агенция “Стар” предлага професионални и дискретни детективски разследвания на териториятана цялата
страна.
- Разкриване на изневери с фото и видео материали
- наблюдение
- проучвания
- справки за адреси ,месторабота ,телефони
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
-поставяне на скрити аудио и записващи устройства
-установяване на биологични родители
- събиране на данни
- намиране на лица и установяване на тяхното местонахождение.
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!
starinvestigator@gmail.com
тел.0885350440
http://obiavidnes.com/obiava/117711/chasten-detektiv---0885350440

http://obiavidnes.com/obiava/115758

Тvoiakredit.eu - кредити до заплата и на вноски
Бързи, онлайн кредити от Тvoiakredit.eu до минути! Кредит за теб!
http://obiavidnes.com/obiava/117934/tvoiakrediteu---krediti-do-zaplata-i-na-vnoski

Кредити до заплата, на вноски. Бързи, онлайн кредити от Тvoiacredit.eu.
Кредити до заплата, на вноски. Бързи, онлайн кредити от Тvoiacredit.eu.
http://obiavidnes.com/obiava/117933/krediti-do-zaplata-na-vnoski-byrzi-onlayn-krediti-ot-tvoiacrediteu

Кreditzateb.net - бързи кредити
Кreditzateb.net - бързи онлайн кредити за Вас! Кредити до заплата и на вноски. Пари
веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/117932/kreditzatebnet---byrzi-krediti

Кreditzateb.eu - бързи онлайн кредити за Вас! Кредити до заплата и на вноски. Пари веднага!
Кreditzateb.eu - бързи онлайн кредити за Вас! Кредити до заплата и на вноски. Пари
веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/117931/kreditzatebeu---byrzi-onlayn-krediti-za-vas-krediti-do-zaplata-i-na-vnoski-pa

Бързи онлайн кредити за Вас! Кредити до заплата и на вноски от Кreditolandia.net
Бързи онлайн кредити за Вас! Кредити до заплата и на вноски от Кreditolandia.net
http://obiavidnes.com/obiava/117930/byrzi-onlayn-krediti-za-vas-krediti-do-zaplata-i-na-vnoski-ot-kreditolandianet

Kreditniuslugi.net - бързи онлайн кредити
Бързи онлайн кредити за Вас! Кредити до заплата и на вноски от Kreditniuslugi.net
http://obiavidnes.com/obiava/117929/kreditniusluginet---byrzi-onlayn-krediti
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Kreditniuslugi.eu - бързи онлайн кредити
Бързи онлайн кредити за Вас! Кредити до заплата и на вноски от kreditniuslugi.eu
http://obiavidnes.com/obiava/117928/kreditniuslugieu---byrzi-onlayn-krediti

Продавам лист с имейл адреси
Продавам лист с имейл адреси (формат - .csv или .txt) на супер цени! Имейл адресите са актуални и валидни. Те са на хора
от България. Могат да бъдат използвани за изпращането на рекламни писма, бюлетини и т. н.
50 000 имейл адреса - 30 лева
100 000 имейл адреса - 50 лева
250 000 имейл адреса - 100 лева
1 000 000 имейл адреса - 200 лева
2 000 000 имейл адреса - 350 лева
Плащането става по банков път или чрез паричен превод по ЕКОНТ. Свържете се с мен - 0888 547 560.
http://obiavidnes.com/obiava/117927/prodavam-list-s-imeyl-adresi

Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe,
видео клипове и др 3DKoev-HD-Studio I-Pro
Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe, видео клипове и др
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/117926/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,
видео клипове и др 3DKoev-HD-Studio I-Pro
Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe, видео клипове и др
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/117925/video-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientsk

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/117924/30-50-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.
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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/117923/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniya-vi-dom

Заеми между физически лица 2%
Здравейте
I предлагат кредити на всеки, който може да го изплати с лихва в
2% дълго terme.Pour всеки, интересуващ се, напиши ми, хора
зловреден рефрен.
I дават заеми между физически лица на всички видове:
Финансова *
* Недвижими имоти заеми
* Инвестиционни кредити
* Auto Loan
* Консолидиране на дълг
* Линията на кредит
* Ипотеки
* Придобиване на кредит
* Лични заеми
Предлагам кредити краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план, работещи с моя
адвокат.
Моля, изпратете ми вашия директна поща и да ми каже как
имате нужда.
Аз не питам много хартия.
Моят имейл е: alessandra.perotto10@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/117922/zaemi-mejdu-fizicheski-lica-2

Credit между безопасни и надеждни, особено в 72 часа през 2016 г.
Здравейте,
Аз се представя, аз съм г-жа Алесандра PEROTTO, Business Man и финансов.
Бих искал да дават заеми между частни средства и 5000 евро 7,852,000 евро за цялата банкова забранени
хора в беда и всички лица, които нямат полза на банките.
Благодаря ви прикрепят към личния ми имейл адрес: alessandra.perotto10@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/117921/credit-mejdu-bezopasni-i-nadejdni-osobeno-v-72-chasa-prez-2016-g

Оферта ди prestito тра Privato Рапидо изд affidabile в 72 руда
Бонджорно
Синьоре / синьора / Sig.na
Offro Prestiti ди ди ди денари € 2.000 беше € 300.000 реклама Ogni персона против capace ди rimborsarla заинтересована
дел Тасо 2% 5% го ха l'Anno
- Prestito finanziamento
- Prestito Immobiliare
- Автомобили Prestito
- Debito ди consolidamento
- Riacquisto ди Credito
- Prestito личностна
- Prestito commerciali
- Prestito студенти
O Siete schedati proibite banc
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http://obiavidnes.com/obiava/117920/oferta-di-prestito-tra-privato-rapido-izd-affidabile-v-72-ruda

Бързи Собствениците заеми само за спешната необходимост
Здравейте госпожо и господине, сте били отхвърлени (д) от много банки? Подаване сте банкиране или излезете от
On-задлъжнялост?
Имате ли нужда от финансиране, за да консолидира своя дълг? Имате ли нужда от заем, за да помогне на компанията да
се върна
по релси или други нужди? Вашето решение ни е. Ние сме компания с капитал заем и ние предлагаме кредити на клиенти
интересуват от ниските лихвени проценти. Ние отпускат като заеми между физически лица, вариращи от; милиона €
1000 до € 3,5 с лихвен процент
номинална 3%, независимо от размера. Ако се интересувате свържете с нас чрез следната електронна поща:
alessandra.perotto10@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/117919/byrzi-sobstvenicite-zaemi-samo-za-speshnata-neobhodimost

бърз заем оферта и надеждни 72 часа с 2% годишно
Здравейте
Г-н / г-жа / г-ца
I предлагат кредити на парични средства от 2000 € до 300 000 € за всички лица, могат да ми изплати с лихвен процент
от 2% до 5% на година
- Кредитен Финансиране
- Готов Real Estate
- Auto Loan
- Консолидиране на дълг
- рефинансира
- Personal Loan
- Търговски заем
- Готов Студенти
Вие сте остана или да забрани банка. Ако сте наистина в нужда, моля свържете се с мен за повече информация.
Моля, свържете се с мен по пощата: alessandra.perotto10@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/117918/byrz-zaem-oferta-i-nadejdni-72-chasa-s-2-godishno

Предлагаме заеми между частност
Аз направи заем в размер на 5000 евро 800 000 евро всеки отделен човек може да възстанови съд или дългосрочен план.
Така че не забравяйте да се свържете с мен, ако имате нужда. имейл ..... alessandra.perotto10@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/117917/predlagame-zaemi-mejdu-chastnost

Сериозно Бързо и готов
Уважаеми Кредитополучателите
готов да търси или да се повиши активността си, независимо дали за сте
проект или да си купите апартамент, но за съжаление
банката ви пита на условия, в които не са. Повече безпокойство, дам
заеми, вариращи от € 2000 до € 5.000.000 на никого в състояние да спазва ми
условия и годишния лихвен процент е 2.05%. Или имате нужда от пари
СПЕШНО по други причини. Моля, свържете се с мен за повече информация.
Е-мейл: alessandra.perotto10@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/117916/seriozno-byrzo-i-gotov

Предлагаме заеми между частност сериозно и бързо във Франция
Здравейте
Търсите ли финансиране за насърчаване на вашия бизнес,
проект, в който си дълг е ли нужда от пари, за да
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други причини, но за съжаление банката ви пита за вас условия
не са в състояние да се притеснява remplir.Plus да правя това, което предоставя заеми
като се започне от милион € 5000 до € 200 на всяко лице или бизнес
в състояние да изпълни своите ангажименти. Аз не съм банка и аз не се нуждаят от
много документи, за да имате доверие, но трябва да сте
Само човек, честен, надежден и Sage.
My заем оферта за разширяване в цяла Европа и по света (Алжир, Франция, Белгия, Швейцария, Румъния, Италия,
Испания, Канада,
Португалия, Индия и др ...). Лихвеният процент варира от 2% до 20% в зависимост от
желаното количество.
Това са области, в които мога да ви помогнат:
Финансова **
** Home Loan
** Инвестиционен кредит
** Auto Loan
** Консолидиране на дълг
** Линията на кредит
** Втора ипотека
** Credit Redemption
** Личен заем
Аз съм на разположение да отговаря на моите клиенти в максимален срок от 5 дни от получаване на молбата Ви. Ако
проявявате интерес, моля свържете се с мен чрез моя имейл адрес, за повече информация.
Тук е моят имейл адрес: alessandra.perotto10@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/117915/predlagame-zaemi-mejdu-chastnost-seriozno-i-byrzo-vyv-franciya

Вы нуждаетесь в кредит?
Вы нуждаетесь в кредит? Это должно сообщить широкой общественности, что мы предлагаем кредиты физическим
лицам на 3% годовых. Наши кредиты обеспечены и гарантированы страховой компанией. Нет необходимости искать
дальше и связаться с нами сейчас, чтобы получить кредит.
Подать заявку сейчас на (vasquezfinancials@outlook.com)
http://obiavidnes.com/obiava/117914/v-nujdaetesy-v-kredit

Търся надомна работа
На 56 години съм и търся надомна работа,която държа да е производство.
http://obiavidnes.com/obiava/117913/tyrsya-nadomna-rabota
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Търся работа като невъоръжена охрана
На 56 години съм и разполагам с документи за изкарани:1.курс за охрана и 2.курс по безопасно боравене с огнестрелно
оръжие,а имам и над 8 години опит в охранителната дейност.Сега търся работа,като невъоръжена охрана близо до
Люлин,за минимум 550 лева заплата НЕТО на трудов договор,при график:само нощем или на 24 часа дежурство-72
почива.Искам,ако има възможност,да давам и допълнителни дежурства.
http://obiavidnes.com/obiava/117912/tyrsya-rabota-kato-nevyoryjena-ohrana

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/117911/iskam-da-se-zapoznaya-s-jena-ot-44-do-51-godini

Достъпни цени за входни, интериорни, алуминиеви и стъклени врати
"От вратите, които отваряме и затваряме всеки ден, зависи животът, който живеем. " Нека заедно изберем вратите
за Вашият дом, офис или хотел и да направим живота Ви по-хубав! Заповядайте на адрес гр. Бургас, ул. Индустриална
№3а, защото НИЕ РАБОТИМ ЗА ВАС!
http://obiavidnes.com/obiava/117910/dostypni-ceni-za-vhodni-interiorni-aluminievi-i-stykleni-vrati

Интериорна врата gama 204, цвят златен дъб
Интериорна врата с крило, изработено от две HDF плоскости с дебелина 6 мм, подсилена рамка от масив с HDF
оребряване и покритие от 3D PP (полипропиленов) ламинат. HDF плоскостите са с голяма здравина, плътност,
влагоустойчивост, шумо и топлоизолация. Възможни размери на крилото: - 700 / 1970 мм - 800 / 1970 мм * Височината на
крилото може да бъде коригирана, ако се налага. Касата е изработена от HDF плоскости и е подсилена в средата с
висококачествена масивна дървесина, която
http://obiavidnes.com/obiava/117909/interiorna-vrata-gama-204-cvyat-zlaten-dyb

отслабни с мейзитанг
Веднъж поръчате ли си и пробвате от натуралните, билково капсули Мейзитанг оригинал вие ще останете много
доволни и ще ги препоръчате на всички ваши приятели, познати и роднини.www.мейзитанг.com
http://obiavidnes.com/obiava/117908/otslabni-s-meyzitang

ОНЛАЙН БИЗНЕС ОТ ДОМА
Здравей, момиче!
Сигурна съм, че повечето свободно време прекарваш в интернет. Четеш статии за диети, готварски рецепти,
възпитание на децата, разкрасителни процедури и т.н. Знаеш ли, че това време може да работи за теб и да ти носи
допълнителни доходи?Не! Тук не става въпрос за кликвания на бутони или гледане на реклами!! Става дума за изпитана
система за онлайн бизнес от дома , възможност за кариерно развитие, пълноценна обучителна програма и много
позитивни емоции !Не се колебай! Ела на безплатната онлайн лекция и ще видиш възможностите, които се отварят пред
теб. Запиши се за присъствие във виртуалната зала на този линк Bit.ly/Моят-Бизнес .
http://obiavidnes.com/obiava/117907/onlayn-biznes-ot-doma

Бизнес възможност
Имате нужда от допълнителен доход?Ако се страхувате да напуснете сегашната си работа и да останете без
сигурната си заплата,започнете за печелите допълнителни доходи през интернет от комфорта на дома си ,отделяйки
няколко часа на ден. Осигурете си спокойствието и сигурността, от които се нуждаете!Не се колебайте , а се запишете
на безплатна онлайн лекция във виртуална зала от този линк Bit.ly/Моят-Бизнес.Побързайте, местата са ограничени!
http://obiavidnes.com/obiava/117906/biznes-vyzmojnost
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Входни и интериорни врати - супер качество на достъпни цени
Магазин Дорман Лозенец предлага на своите клиенти високо качество входни и интериорни врати на изгодни цени.Може
да разгледате нашите предложения на адрес: гр.София,ул.Стоян Михайловски 14 или на www.doormann.bg За повече
информация може да се свържете с нас на телефон: 0896691012
http://obiavidnes.com/obiava/117905/vhodni-i-interiorni-vrati---super-kachestvo-na-dostypni-ceni

Качествени врати за дома на достъпни цени от Врати Express
При нас ще намерите интериорни врати с марка – „Стандарт” ( български), „Gradde”( немски).Касите са обли с
плаващи первази или прави с възможност за регулиране само от едната страна на касата. Обхващат както по-тесни
зидове от 7 см.,така и по-широки -до 50 см.
Входни врати – висок клас китайски врати с дебелина на металните листове 1,2мм.,турски врати, български врати.
Вратите са подходящи както за апартаменти, така и за къщи.Предлагаме и врати за мазета.
Продуктите са налични на склад. Разполагаме с различни размери и посоки на отваряне.
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/117904/kachestveni-vrati-za-doma-na-dostypni-ceni-ot-vrati-express

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/117903/30-50-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/117902/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniya-vi-dom

Styles.bg - Онлайн магазин за мъжка мода
Styles.bg - онлайн магазин за мъжка и женска мода работещ от 2008 година. При нас ще намерите атрактивни тениски и
къси гащи, множество модели дънки, панталони, ризи и рокло за всеки притенциозен вкус
http://obiavidnes.com/obiava/117901/stylesbg---onlayn-magazin-za-myjka-moda
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Детски магазин MiniMod на фирма "Бейби Мод" ООД
Детски онлайн магазин MiniMod предлага всичко необходимо за бебето, детето и майката на едно място. предлага с
богат асортимент от детски колички, столчета, проходилки, кошари, бънджита, люлки, играчки, козметика, дрехи,
обувки и други. В магазина ще откриете продукти на доказани производители като BabyOne, Chicco, Baby Point,
Cangaroo, Carra, Hauck, Nuby.
http://obiavidnes.com/obiava/117900/detski-magazin-minimod-na-firma-beybi-mod-ood

sexstimulanti
Kamagra Oral Jelly е сексуален стимулант с различни и приятни вкусове, които се гълтат (ядът) около 20-30 минути
преди полов акт. Уникалните съставки на Kamagra Jelly са напълно натурални и добре познати и напълно безопасни без
каквито и да е странични ефекти.www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/117899/sexstimulanti

Дигитален компас – швейцарски сензор
Мултифункционален дигитален компас 8 в 1 – този уред се отличава с висока точност, защото работи с оригинален
швейцарски сензор. Освен като компас, уредът може да бъде използван още като висотомер (алтиметър), термометър,
барометър с 24-часова прогноза на времето, влагомер (хигрометър), часовник с аларма, „вечен“ календар и мощно LED
фенерче. Необходим помощник при активни занимания, като туризъм, катерене на скали, обхождане на пещери,
туристическо колоездене, къмпингуване, риболов, рафтинг, яхтинг и други подобни. Високо качество на най-добра цена!
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/117898/digitalen-kompas--shveycarski-senzor

Персонален алкохолен тестер - дрегер
Персонален алкохолен тестер - ТехноМаг
За измерване процента на алкохол във Вашия дъх. За да узнаете навреме дали изпитото от Вас количество алкохол може
да е опасно за управляване на автомобила. Цена: 35 лева с ДДС. Запитвания и поръчки в е-магазина ТехноМаг или на
тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994
http://obiavidnes.com/obiava/117897/personalen-alkoholen-tester---dreger

Ултразвукова вана за почистване 2 л с нагревател - София
Цифрова ултразвукова двулитрова вана за почистване – с нагревател, таймер и дега функция. Професионален помощник
за бързо и ефективно почистване на предмети и детайли. Идеалено за приложение в някое от следните направления:
производство и търговия на бижута, стоматология, магазини и лаборатории за оптика, сервизи за електроника и
мобилни телефони, автосервизи, копирни студия, био и химически лаборатории, сребърни, медни и месингови прибори и
инкрустации, ловно и бойно оръжие, гледане на деца и бебета, домакинска работа. Вижте подробности и поръчайте в
е-магазина «ТехноМаг» или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/117896/ultrazvukova-vana-za-pochistvane-2-l-s-nagrevatel---sofiya

Озонатор за автомобила - ТехноМаг
Автомобилен озонатор за чист въздух в купето - посредством активен кислород осъществява високоефективна
дезинфекция на въздуха, отстранява вредни елементи и газове, премахва неприятни миризми (от изгорели газове,
тютюнев дим, алкохол и др.), убива бактериите, предотвратява зарази по въздушен път, обогатява въздуха с кислород.
Няма вредно въздействие върху хора и домашни любимци. Няма консумативи. Вижте подробности и поръчайте в
е-магазина ТехноМаг или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/117895/ozonator-za-avtomobila---tehnomag

Инфрачервен енергиен стимулатор за очи FIR 3D с ароматерапия
Патентован продукт по най-нова технология за справяне със стреса и преумората на зрителните органи, и за
преодоляване на т. н компютърна болест на очите. 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
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торбичките под очите, тъмните кръгове, и бръчките около очите, помага и в случаи на продължително безсъние.
Полезно за всички възрасти. Проникващата равномерно нежна дълговълнова инфрачервена топлина (35C до 50С с
терморегулатор на 3 степени) 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). 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, 02/4224228, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/117894/infracherven-energien-stimulator-za-ochi-fir-3d-s-aromaterapiya

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
високотехнологични продукти „ТехноМаг” или на тел. 02/8298504, 02/422 422 8, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/117893/alkalen-yonizirasht-i-masajirasht-dush-s-germaniy-turmalin-i-fir-efekt

Инфрачервени лампи 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/117892/infracherveni-lampi-za-nagrevki-nastolna150w----4995-leva

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/117891/alkoholni-testeri-dregeri

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,

Страница 9/70

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

10.07.2016

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/117890/dush-za-zybi--tehnomag--dentalen-irigator

Ултразвуков уред против съсели – Изберете българското!
Предпазва от наличие на диви животни, като мишки, плъхове, кучета, лисици, съсели, порове, невестулки, катерици,
прилепи. В големи помещения без вътрешни прегради. Електронният уред за борба с гризачи e предназначен да гони
гризачите по екологично чист начин, без консумативи. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти
www.TehnoMag.net или на тел. тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/117889/ultrazvukov-ured-protiv-syseli--izberete-bylgarskoto

Уреди срещу къртица, лалугер, сляпо куче
Електронни уреди за борба с подземни гризачи – къртица, сляпо куче, лалугер. Ултразвукови и вибрационни. Гарантирано
действие. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти www.TehnoMag.net или на тел. тел.02/8298504,
0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/117888/uredi-sreshtu-kyrtica-laluger-slyapo-kuche

Ултразвукови устройства против мишки и плъхове
Ултразвуков уред срещу мишки и плъхове – български уред за предпазване от наличие на вредни гризачи - мишки, плъхове,
прилепи и др. в помещения без вътрешни прегради. Едновременно с това, уредът предпазва и от вредни инсекти - мравки,
дървеници, паяци. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www. TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/117887/ultrazvukovi-ustroystva-protiv-mishki-i-plyhove

Овлажнители на въздуха
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/117886/ovlajniteli-na-vyzduha

Овлажнител на въздуха с 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/117885/ovlajnitel-na-vyzduha-s-yonizator

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
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вода за пиене от всякаква чешма можете да си приготвите за по-малко от 1 минута. Малко по-дълго се приготвя
по-концентрирана сребърна вода за ефективно антибактериално и възстановяващо действие при простуда, грип, ангини,
висока температура; гастрити, хранителни отравяния, дезинтерии; кожни болести, изгаряния; дезинфекция и
обработка на плодове и зеленчуци; дезинфекция на вода за къпане на деца, дезинфекция на детски играчки и дрехи и др.
Доверете се на е-магазина за високотехнологич ни продукти www.Tehnomag.net или на тел 02/8298504 , 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/117884/ured-za-srebyrna-voda-volcano-dr-silver-101----sofiya

Ултразвукова ваничка за скоростно почистване
За ултразвуково почистване на метални инструменти, CD, DVD и BlueRay оптични дискове, 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/117883/ultrazvukova-vanichka-za-skorostno-pochistvane

Мини ултразвукова пералня
Ако домакинството Ви се състои от 1-2 човека - няма по-икономично решение от ултразвуковия уред за пране и
почистване. С него ще спестите до 99,9% електроенергия, 70% вода, 60% перилен препарат, 100% омекотители.
Качеството на пране е гарантирано - забравете химическото чистене. Дрехите не се мачкат - забравете и гладенето.
Изключително удобно за пране, почистване и обезпаразитяване на маратонки, гуменки, чанти,изделия от изкуствена
кожа и т.н. Успешно се използва за ултразвуков масаж и лечение на травми, за лекуване на кожни заболявания и
артрит,за "състаряване" на пресна ракия за 12 часа и др. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти
www.TehnoMag.net или на тел. 02/422 422 8, 088 4 38 68 78
http://obiavidnes.com/obiava/117882/mini-ultrazvukova-peralnya

Електронни бидета
Може да се монтира на всяка тоалетна чиния (или моноблок) със стандартна форма и размери. Изпълнява 15 функции
(подгрява седалката и водата, подмива и ви подсушава с топъл въздух, обезмирисява тоалетната и т.н.). С две отделни
самоизмиващи подвижни прибиращи се дюзи. С антибактериален воден филтър. Осигурява висока лична хигиена, здраве и
комфорт за цялото семейство. Пести време и тоалетна хартия, предпазва от редица заболявания. Незаменим помощник
при гледане на възрастни или хора с увреждания. Южнокорейско качество. За подробности и поръчки заповядайте
онлайн или на място в магазин ТехноМаг, или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/117881/elektronni-bideta

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/117880/kana-za-jiva-i-myrtva-voda--69-leva

Дестилатори за вода
За ефикасно и безопасно приготвяне на качествена дестилирана вода (най-чистата вода на планетата) за пиене, за
готвене, за лечение, за битови уреди (ютии, овлажнители), за автомобилни акумулатори и т.н. Производителност 1
л/час. С едно зареждане можете да пречистите максимално 3,5 л вода. Цена: 335 лв. с ДДС. Две години гаранция. За
подробности и поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/117879/destilatori-za-voda

Плазмен въздухочистител, комбиниран с озонатор за вода
Последно поколение технология за пречистване и стерилизиране на въздуха в помещението. Без консумативи. Плюс
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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/117878/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/117877/ozonatori-za-vyzduh-i-voda--zdrave-u-doma

Въздухопречиствател – София - ТехноМаг
Въздухопречиствател мултифункционален 7 в 1 – уред за мощно антибактериално и антиалергично пречистване и
обогатяване с отрицателни йони и кислород на въздуха, за ефикасно отстраняване на миризми, дим, прах, алергени и
всякакви други замърсявания в затворени помещения с площ до 80 кв.м. Подходящ за дома, спалнята, офиса, салона,
студиото, заседателната зала, яслата, детската градина, класната стая, хотела, и т.н. С възможност за окачване на
стена и дистанционно управление. С четири нива на филтрация, плюс озонатор, йонизатор и вентилатор. Със сменяем
комплексен въздушен филтър (HEPA-филтър, активен въглен, фотокатализатор). CE сертифициран. За подробности и
поръчки посетете е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/117876/vyzduhoprechistvatel--sofiya---tehnomag

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/117875/vrati-dorman

Йонизатор и озонатор на въздуха
Йонизатор, озонатор и ароматизатор – настолен уред - най-съвременен мултифункционален настолен
въздухопречиствател. Може да произвежда отрицателни йони, да генерира озон и дифузира есенции за ароматерапия.
Уредът ефективно пречиства миризми, прах, алергени, въздушни микроби, спори на плесени, гъбички и др. Осигурява чист
и здравословен въздух, ароматизира помещението с успокояващи благоухания. С повишена ефективност, благодарение на
мини вграден вентилатор. Предпазва от зарази по въздушен път, както и от вредното действие на телевизори и
компютри. Противодейства на вредните положителни йони, излъчвани от други ел.уреди в помещението. Цена 69,00 лв. с
ДДС. За подробности и поръчки посетете е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/4224228, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/117874/yonizator-i-ozonator-na-vyzduha

Вътрешни 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/117873/vytreshni-vrati-na-super-ceni-ot-porta-nova-plovdiv

Стъклена интериорна врата
Стъклена врата, изработена от 8мм ламинирано стъкло с принт рози.
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Принтирането Ви дава неограничени възможности при избора на декорация. Изображението може да бъде
предоставено от Вас.
Закалените стъкла увеличават механичната якост и неравномерните натоварвания. При евентуално счупване се пръскат
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.
Възможните размери на стъкленото крило са: 60/197см, 70/197см, 80/197см, 90/197см.
Отварянето може да бъде навътре/навън, лява/дясна.
В базовия комплект се включва: права каса, гумено уплътнение, прави первази, 8мм стъклено крило мат, 2 броя панти,
брава със заключване, ръкохватки, 3 броя ключа.
Този модел позволява да поставите нови стандарти за стил и комфорт във Вашия дом или офис.
http://obiavidnes.com/obiava/117872/styklena-interiorna-vrata

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/117871/30-50-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/117870/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniya-vi-dom

Каза Декор
Каза Декор ООД е фирма за интериорен дизайн, предлагаща на своите клиенти богат избор от корпусна и мека мебел.
Фирмата ни е представител на едни от водещите български фирми, специализирани в производството на кухни, корпусна
и мека мебел,с опит над 20 години в производството на мебели, притежатели на сертификат от Международната
Организация по Стандартизация(ISO).
http://casadecorbg.com/
http://obiavidnes.com/obiava/117869/kaza-dekor
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Каза Декор
Каза Декор ООД е фирма за интериорен дизайн, предлагаща на своите клиенти богат избор от корпусна и мека мебел.
Фирмата ни е представител на едни от водещите български фирми, специализирани в производството на кухни, корпусна
и мека мебел,с опит над 20 години в производството на мебели, притежатели на сертификат от Международната
Организация по Стандартизация(ISO).
http://casadecorbg.com/
http://obiavidnes.com/obiava/117868/kaza-dekor

Детективска агенция "Стар"-0885350440
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
- събиране на данни
- намиране на лица
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!!!
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
starinvestigator@gmail.com
http://detective-star.com
тел.0885350440
http://obiavidnes.com/obiava/117867/detektivska-agenciya-star-0885350440

Продажба на бизнес
НЕ ПРАВЕТЕ ОГРОМНАТА ГРЕШКА, КОЯТО ДНЕС ПОВЕЧЕТО СОБСТВЕНИЦИ НА ФИРМИ В БЪЛГАРИЯ ПРАВЯТ ДА "ТРЪБИТЕ" ПУБЛИЧНО, ЧЕ БИЗНЕСЪТ ВИ СЕ ПРОДАВА. ВЕДНЪЖ ПОЕМЕТЕ ЛИ ТОЗИ ОПАСЕН ПЪТ, ВРЪЩАНЕ
НАЗАД ПОЧТИ НЯМА.
ЕДИНСТВЕНИЯТ НАЧИН ИЗГОДНО ДА СЕ ПРОДАДЕ ЕДИН БИЗНЕС Е: НИКОГА ДА НЕ СЕ ОБЯВЯВА ЗА ПРОДАЖБА
НЕ ПРОДАВАЙТЕ БИЗНЕСА НА БЕЗЦЕНИЦА!
ПРОДАЖБАТА НА БИЗНЕСА НЕ ОЗНАЧАВА ПРОДАЖБА НА ИНДУСТРИАЛНИ ИМОТИ, МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ.
"Всички Агенции за недвижими имоти в България ще се опитат да продадат Вашите Индустриални имоти, Машини и
Съоръжение на БЕЗЦЕНИЦА, защото нито една Агенция за недвижими имоти НЕ УМЕЕ ДА ПРОДАВА БИЗНЕСИ, а умее
да продава само ИНДУСТРИАЛНИ ИМОТИ, дори без Машините и Съоръженията. Машините и Съоръженията може да
си ги продадете сами. Но БИЗНЕСА, за да продадете Вашия бизнес на цена, дори за много повече, отколкото е оценен в
момента, се изискват изключително сериозни умения, опит и качества, които нито една Агенция за недвижими имоти в
България НЕ притежава, нито повечето хора на бизнеса в България някога са чували. И НАЙ-ВАЖНОТО ПРЕДИ
ВСИЧКО Е: БИЗНЕСЪТ ПО НИКАКЪВ НАЧИН ДА НЕ СЕ ОБЯВЯВА ЗА ПРОДАЖБА." - Николай Славков / Бенефит
България Консулт ЕООД
В случай, че един ден се вземе генералното решение бизнеса или част от търговските дялове (акциите) да бъдат
продадени, бизнесът не трябва да се оставя да "ОСТАРЕЕ" твърде много, защото тогава почти никой няма да прояви
интерес към него.
Единствено собствениците (акционерите) са най-добре запознати с реалната обстановка в сектора, в който бизнесът
им оперира, но най-предвидливите и съобразителните ще инициират решителни действия, като не чакат да настъпят
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катастрофални промени в българската икономика, а изпреварят негативните последствия и продадат бизнеса си на
най-добрата възможна цена СЕГА, дори и за повече, отколкото е оценен в момента.
Правилото, към което трябва да се придържат, е: НИКОГА ДА НЕ ОБЯВЯВАТ В ОБЩЕСТВЕНОТО ПРОСТРАНСТВО
БИЗНЕСА ЗА ПРОДАЖБА и веднъж завинаги да забравят фразата "ПРОДАЖБА НА БИЗНЕС".
Повлияни от „Новия Световен Ред" в следващите десетилетия ще се развият нови икономически стандарти, от които
България неизбежно ще бъде засегната. Монополните практики ще завладяват все по-бързо малкия и среден бизнес,
финансирането и вземането на допълнителни кредити ще усложнят и затруднят още повече икономическата
обстановка не само в България, Европа, а и в Целия Свят.
Повече на bbconsult.bg
Бенефит България Консулт - партнираме с чуждестранни инвеститори с възможности над 500 млн. € за бизнес
развитие, допълнителни инвестиции, връзки с инвеститори, сливания и придобивания, преструктуриране на бизнеса и
продажба на бизнес.
http://obiavidnes.com/obiava/117866/prodajba-na-biznes

Дялово участие във фирми ориентирани към растеж
Бенефит България Консулт проявява интерес за пряко инвестиране с дялово участие в ориентирани към растеж
български фирми, опериращи в земеделски, хранителен и индустриален сектор, диференциращи се с положителни
финансови показатели, значителни нива на свободни парични потоци, стабилни позиции на пазари в България и Чужбина,
с реално съществуващ потенциал за инвестиции в търговското дружество и мотивирани собственици/акционери с
високи бизнес цели и намерения за развитие на бизнеса от Национално до Европейско/Световно ниво.
Повече на bbconsult.bg
http://obiavidnes.com/obiava/117865/dyalovo-uchastie-vyv-firmi-orientirani-kym-rastej

Сливания и Придобивания
Придобиването е по-добрият начин за бърз растеж на бизнеса.
Придобиването може да бъде по-бърз, по-евтин и като цяло по-ефективен кратък път за растеж на Вашия бизнес Вашата фирма. Рисковете са много по-малки и финансирането е много по-лесно.
Повече на bbconsult.bg
Бенефит България Консулт - партнираме с чуждестранни инвеститори с възможности над 500 млн. € за бизнес
развитие, допълнителни инвестиции, връзки с инвеститори, сливания и придобивания, преструктуриране на бизнеса и
продажба на бизнес.
http://obiavidnes.com/obiava/117864/slivaniya-i-pridobivaniya

Инвестиции, развитие на бизнес, продажба на бизнес
Бенефит България Консулт ЕООД е експертна и изпълнителска фирма, съдействаща на български фирми да взимат
най-разумните и правилни решения за бизнеса и никога да не губят. Ние правим това като: Съдействаме на фирми с
положителни финансови показатели, със стабилни позиции на пазари в България и Чужбина и с перспектива в
проспериращ икономически сектор да развият бизнеса си от Национално до Европейско/Световно ниво и получат
допълнително финансиране от Инвеститори, Частни Инвестиционни Фондове и Инвестиционни Компании от България и
Чужбина. Помагаме на собственици на фирми да оценят бизнеса си изгодно, за да продадат успешно част или всички
дялове от търговското дружество на най-високата възможна цена. Посредничим на фирми за бърз растеж и завземане
на нови пазари чрез сливания и придобивания. Съветваме фирми да избегнат предстоящи фалити като преструктурират
бизнеса си. Насърчаваме независимото частно инвестиране в България.
Повече на bbconsult.bg
Партнираме с чуждестранни инвеститори с възможности над 500 млн. € за бизнес развитие, допълнителни инвестиции,
връзки с инвеститори, сливания и придобивания, преструктуриране на бизнеса и продажба на бизнес.
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http://obiavidnes.com/obiava/117863/investicii-razvitie-na-biznes-prodajba-na-biznes

Връзки с Инвеститори (Investor Relations)
При изграждане на доверие и създаване на нови възможности с Инвеститори, Частни инвестиционни фондове,
Инвестиционни компании от България и Чужбина, всички български предприемачи трябва да се научат умело да
използват силата на въздействие на ТРЕТАТА СТРАНА.
Когато един бизнес е представен от ТРЕТА СТРАНА, репутацията не само на собствениците,а и на самия бизнес
достига изключително високи нива.
По този начин разграничаването от конкуренцията и заинтригуването на сериозни Инвеститори и Партньори от същия
бранш е повече от гарантирано.
Фирмите, получили необходимото финансиране от Инвестиционни Партньори или Акционери за развитие на бизнесa,
винаги ще имат нужда от постоянно поддържане на тесни връзки с тях и дългосрочно запазване на доверието и
капиталовите им вложения.
Повече на bbconsult.bg
Бенефит България Консулт - партнираме с чуждестранни инвеститори с възможности над 500 млн. € за бизнес
развитие, допълнителни инвестиции, връзки с инвеститори, сливания и придобивания, преструктуриране на бизнеса и
продажба на бизнес.
http://obiavidnes.com/obiava/117862/vryzki-s-investitori-investor-relations

Оценка на бизнес
КОЛКО СТРУВА БИЗНЕСЪТ, КОГАТО СТЕ ОТ ВЪНШНАТА И КОГАТО СТЕ ОТ ВЪТРЕШНАТА СТРАНА НА
БАРИЕРАТА?
Сутрин, на път към офиса на фирмата, всеки предприемач носи със себе си нови идеи, планове и успешни стратегии за
развитие на бизнеса, но преди да премине бариерата, е добре да се обади на счетоводителя да му напомни на колко е
оценен бизнесът до момента. Ако отговорът се базира изцяло и само на документи, това ще означава, че с тази оценка
(само по документи), собствениците (акционерите) на бизнеса са на ЧИСТА ЗАГУБА.
А колко би струвал бизнесът, когато се премине от вътрешната страна на бариерата и кое е това, което би увеличило
многократно стойността му, предприемачите, които държат изключително сериозно на техния бизнес ще потърсят
отговорите не само при счетоводители, сертифицирани оценители, агенции за недвижими имоти или банкови
служители, а ще направят всичко възможно да получат професионалното мнение по тези кардинални въпроси от
ИСТИНСКИТЕ ЕКСПЕРТИ В ТАЗИ ОБЛАСТ.
Повече на bbconsult.bg
Партнираме с чуждестранни инвеститори с възможности над 500 млн. € за бизнес развитие, допълнителни инвестиции,
връзки с инвеститори, сливания и придобивания, преструктуриране на бизнеса и продажба на бизнес.
http://obiavidnes.com/obiava/117861/ocenka-na-biznes

Ремонт на покриви София
Фирма АЙМЕКС ГРУП е сред доказаните фирми за ремонт на покриви, строителни ремонтни услуги в София и София
окръг.Ние се занимаваме с покривни ремонти и строителство.
http://obiavidnes.com/obiava/117860/remont-na-pokrivi-sofiya

Детска Занималня Пловдив
Детски център Талант се грижи от 2000 година за децата на Пловдив. Силно вярваме, че любовта и търпението са
ключът към душата на всяко дете. Към тях добавяме доказани във времето традиция, опит и професионализъм!
Центърът организира занимания, школи и ателиета за извънучилищни дейности. Нашата основна цел е да подпомогнем
родителите в нелеката и отговорна задача да отгледат, възпитат и образоват децата си
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http://obiavidnes.com/obiava/117859/detska-zanimalnya-plovdiv

Хотел в Цигов Чарк
Хотел La casa се на мира на брега на язовир Батак, в прекрасната планинска местност Цигов Чарк с надморска височина
1100 метра
http://obiavidnes.com/obiava/117858/hotel-v-cigov-chark

Заключване на вход с чип. Контрол на достъп до асансьор с чип. ПРОМОЦИЯ!
Писна ли ви от външни лица във вашия вход? Искате ли да сведете хулиганските набези във вашия блок до минимум?
Искате ли живущите да са по-редовни с плащането на месечните сметки? ПРОМОЦИЯ!
http://obiavidnes.com/obiava/117857/zaklyuchvane-na-vhod-s-chip-kontrol-na-dostyp-do-asansyor-s-chip-promociya

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/117856/30-50-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/117855/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniya-vi-dom

Телефонен маркетинг. Продажби по телефона. Телефонни проучвания, анкети, игри, кампании.
Когато бизнесът Ви се разраства, има нужда от качествена комуникация с клиентите. Мисията на нашите
колцентрове/call-centers е да представи перфектно вашите продукти пред настоящите Ви и потенциални клиенти. Ние
ще се погрижим за безупречната комуникация с най-важните за Вас - клиентите!
http://obiavidnes.com/obiava/117854/telefonen-marketing-prodajbi-po-telefona-telefonni-prouchvaniya-anketi-igri-k

"Празник на здравето" в хотел Кралев Двор
Целта ни е да ви откъснем от стреса и задълженията и да се погрижим за подобряване на общото ви здравословно
състояние с хубава храна, активен спорт, йога, масажи, разходки, красиви природни гледки от Рила и Пирин планина и
много други занимания в рамките на една или вде седмици.
За повече информация:
http://www.hotel-kralevdvor.com/bg/offer/
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За контакти:
Моб. номер: +359 894 632 066
E-mail: info@hotel-kralevdvor.com
http://obiavidnes.com/obiava/117853/praznik-na-zdraveto-v-hotel-kralev-dvor

"Празник на здравето" - Уикенд в хотел Кралев Двор
Целта ни е да ви откъснем от стреса и задълженията и да се погрижим за подобряване на общото ви здравословно
състояние с хубава храна, активен спорт, йога, масажи, разходки, красиви природни гледки от Рила и Пирин планина и
много други занимания.
За повече информация:
http://www.hotel-kralevdvor.com/bg/offer/
За контакти:
Моб. номер: +359 894 632 066
E-mail: info@hotel-kralevdvor.com
http://obiavidnes.com/obiava/117852/praznik-na-zdraveto---uikend-v-hotel-kralev-dvor

" Активен уикенд в Банско" в хотел Кралев двор
Настаняване в луксозен мезонет
2 нощувки със закуски, обеди и вечери;
2 сутрешни тренировки за разтягане , баланс и за ума,2 пешеходни тура в Пирин с водач и транспорт, 1 вечерна
тренировка.
SPA пакет - сауна, по един масаж на гръб
За контакти:
Моб. номер: +359 894 632 066
E-mail: info@hotel-kralevdvor.com
Или посетете нашия сайт:
http://www.hotel-kralevdvor.com
http://obiavidnes.com/obiava/117851/-aktiven-uikend-v-bansko-v--hotel-kralev-dvor

" Активен уикенд в Банско" в хотел Кралев двор
Настаняване в луксозен мезонет
2 нощувки със закуски, обеди и вечери;
2 сутрешни тренировки за разтягане , баланс и за ума,2 пешеходни тура в Пирин с водач и транспорт, 1 вечерна
тренировка.
SPA пакет - сауна, по един масаж на гръб
За контакти:
Моб. номер: +359 894 632 066
E-mail: info@hotel-kralevdvor.com
Или посетете нашия сайт:
http://www.hotel-kralevdvor.com
http://obiavidnes.com/obiava/117850/-aktiven-uikend-v-bansko-v--hotel-kralev-dvor

" Активен уикенд в Банско" в хотел Кралев двор
Настаняване в луксозен мезонет
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2 нощувки със закуски, обеди и вечери;
2 сутрешни тренировки за разтягане , баланс и за ума,2 пешеходни тура в Пирин с водач и транспорт, 1 вечерна
тренировка.
SPA пакет - сауна, по един масаж на гръб
За контакти:
Моб. номер: +359 894 632 066
E-mail: info@hotel-kralevdvor.com
Или посетете нашия сайт:
http://www.hotel-kralevdvor.com
http://obiavidnes.com/obiava/117849/-aktiven-uikend-v-bansko-v--hotel-kralev-dvor

" Активен уикенд в Банско" в хотел Кралев двор
Настаняване в луксозен мезонет
2 нощувки със закуски, обеди и вечери;
2 сутрешни тренировки за разтягане , баланс и за ума,2 пешеходни тура в Пирин с водач и транспорт, 1 вечерна
тренировка.
SPA пакет - сауна, по един масаж на гръб
http://obiavidnes.com/obiava/117848/-aktiven-uikend-v-bansko-v--hotel-kralev-dvor

Нови модели врати с високо качество.
Вратата е изключително важна за облика на жилището. При нас ще откриете невероятни предложения на интериорни
стъклени и входни врати в многообразие от модели, цветове и размери на конкурентни цени. Ще получите обширна
информация за предлаганите модели, както и насоки, за да направите най-подходящия избор. Очакваме Ви!
http://obiavidnes.com/obiava/117847/novi-modeli-vrati-s-visoko-kachestvo

Професионален Домоуправител. Ред, сигурност и спокойствие във Вашия вход.
Имате ли проблеми със съседите? Успявате ли да събирате всички месечни такси във Вашия вход? http://domoupravitel.eu
- наистина професионален домоуправител.
http://obiavidnes.com/obiava/117846/profesionalen-domoupravitel-red-sigurnost-i-spokoystvie-vyv-vashiya-vhod

Всичко за вашата баня от Gaudi DS
Gaudi DS е директен вносител на мебели за баня от доказани в световен мащаб производители . Разположени в град
София ,както и в качеството си на непосредствен дистрибутор, сме в положение да представим богата гама от
продукти на невиждани цени.
http://obiavidnes.com/obiava/117845/vsichko-za-vashata-banya-ot-gaudi-ds

Курсове по арабски език в чужбина на Родина!
С езикова ваканция в Мароко можете да комбинирате незабравима ваканция с много полезен курс по арабски език.
Можете да изживеете невероятно приключение, докато се потапяте в тази цветна и мистериозна култура на
арабската страна, изучавайки нейните традиции.
Курсистите могат да избират от различни видове курсове по арабски език в нашия център в Рабат. Предлагаме ви
разнообразни предложения: курсове за начинаещи и напреднали, групови занимания, индивидуални и стандартни курсове.
Защо да не опознаете тази невероятна държава, докато усъвършенствате своите езикови умения по време на
незабравим курс по арабски език с Родина в спиращото дъха Кралство Мароко!
http://obiavidnes.com/obiava/117844/kursove-po-arabski-ezik-v-chujbina-na-rodina

Езикови ваканции и курсове по китайски език на Родина
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Най-ефективният и вълнуващ начин да учите чужд език или да усъвършенствате своите умения е да използвате
езиковите програми в чужбина.
Потопете се в завладяващия чар на китайската култура, докато учите китайски език и се насладете на незабравима
ваканция! Важно предимство на езиковите програми по китайски език е това, че можете да учите на място в Пекин,
близо до вълнуващия Забранен град. Обучението в тази среда ще ви накара да се почувствате знаещи и можещи, само
заради факта, че се намирате там.
Ние предлагаме курсове за начинаещи и за напреднали, групови или индивидуални занимания, краткосрочни и дългосрочни
курсове. В началото на вашия курс ще направите входящ тест с цел да се определи вашето ниво на владеене на китайски
език и да започнете своето обучение в правилната за вас група и ниво!
http://obiavidnes.com/obiava/117843/ezikovi-vakancii-i-kursove-po-kitayski-ezik-na-rodina

Езикови ваканции по немски в Германия
Езикова ваканция в Германия е сигурен и вълнуващ начин да подобрите своя немски език!
С една от детските езикови ваканции на Родина в Германия, бихте могли да учите немски език ефективно и в същото
време да изкарате една незабравима почивка. В прочутия град Франкфурт, Обервезел в долината на река Рейн или в
баварския град Аугсбург, заедно с останалите курсисти на вашата възраст ще попаднете във вълнуваща и изключително
интересна среда с една и съща цел: да учите немски език по време на ваканцията си и да се забавлявате с нови приятели
от цял свят.
http://obiavidnes.com/obiava/117842/ezikovi-vakancii-po-nemski-v-germaniya

Езикови ваканции по италиански език
Учете италиански език и се забавлявайте!
Ако искате да изживеете незабравима ваканция и в същото време ефективно да учите италиански език - езиковите
ваканции в Италия са идеален избор!
Нашите детски езикови ваканции предлагат курсове по италиански език, настаняване в общежития или приемни
семейства, а всички детски програми включват пълен пансион (закуска, обяд и вечеря). Ние организираме богата
развлекателна програма, вълнуващи екскурзии и детски партита, културни и спортни дейности. За всички желаещи,
които имат навършени 18 години, предлагаме също Курсове по италиански език за възрастни. Родина ще ви предложи
подходящата програма за вас!
http://obiavidnes.com/obiava/117841/ezikovi-vakancii-po-italianski-ezik

Офис столове
Офис столове от директен вносител. В електронния магазин на Онлайн Трейдинг БГ - Mebelipro.BG ще намерите
висококачествени офис столове на достъпни цени. Върхови модели на българския пазар : Recarro, Race, Bianka, Nelson, Air,
Jack, Signum, Largo и много други. Заповядайте на сайта ни http://mebelipro.bg и в мострената ни зала на адрес гр.София,
бул. Климент Охридски 105.'
http://obiavidnes.com/obiava/117840/ofis-stolove

Курсове по испански език в чужбина на Родина
Езиковите ваканции и курсовете по испански език са перфектният начин за езиково обучение както за начинаещи, така и
за напреднали.
С програма за обучение по испански език в чужбина ще комбинирате вълнуваща ваканция с ефективен курс по испански
език.
Можете да избирате от различни видове курсове по испански език: за начинаещи и напреднали, групови, индивидуални и
стандартни курсове. Просто трябва да решите кой курс по испански език ще изберете и в кой от учебните центрове да
учите!
Дестинациите за обучение по испански език и езикови ваканции с испански език в чужбина са Испания, Куба и Мексико.
С този богат избор от дестинации за обучение по испански език - от важни европейски културни центрове до смайващи
Карибски градове, няма как да не намерите офертата за езикова ваканция, която най-много ви приляга.
http://obiavidnes.com/obiava/117839/kursove-po-ispanski-ezik-v-chujbina-na-rodina

Езикови ваканции във Франция
Заповядайте на езикова ваканция във Франция и учете френски език, докато сте там!
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Подобрете езиковите си умения с предложенията на РОДИНА за езикова ваканция във Франция.
Комбинирайте една незабравима почивка с полезен курс по френски език.
Курсовете са подходящи за всички възрасти.
http://obiavidnes.com/obiava/117838/ezikovi-vakancii-vyv-franciya

Английски език в Малта
„Родина” предлага за Вас и вашето семейство многобройни възможности за езикови ваканции в Малта. Насладете се на
едно невероятно изживяване в красивия Сейнт Джулиънс, като изучавате английски език и се радвате на множество
забавления.
Курсовете са подходящи за ученици и студенти на възраст от 14 до 21 години. Обучението се извършва по специална
методика и предлага възможност за упражняване на езика в реална среда. Програмата Ви предоставя едно незабравимо
изживяване, безкрайни забавления, нови приятели и спомени за цял живот. Курсистите могат да избират измежду
разнообразни видове настаняване.
http://obiavidnes.com/obiava/117837/angliyski-ezik-v-malta

Продавам 27дка с. Братя Даскалови
Продавам земеделска земя 27дка на едно място, в землището на с. Братя Даскалови, област Стара загора. Води се лозе
но половин имот е младо но изоставено лозе и другия половин е нива. Наблизо минава и отклонение от газопровод.
Имот номер: 077070 - 27.001дка. Подходящ е за лозе, лавандула и други насаждения.
Цена: 650 лв/дка
http://obiavidnes.com/obiava/117836/prodavam-27dka-s-bratya-daskalovi

Продавам 9.682дка в с.Катуница общ.Садово , обл.Пловдив
Продавам отличен имот-обработваема нива, подходящ за инвестиция/финансиране по европейски програми за развитие
на селските райони, както и за подпомагане на развитие на неселскостопански дейности в земеделски региони, находящ
се в землището на с. Катуница, местността:Изгорялата Воденица, община Садово, с площ от 9.682 дка. Имот номер
020004. Имотът е със статут на нива, с категория на земята четвърта. Намира се до Чепеларската река. Почвените
характеристики правят имота подходящ за овoщни градини или зеленчукови градини, за пасищно животновъдство.
Имотът е подходящ за малка ферма. Районът е изключително живописен, екологично чист, добре развито
зеленчукопроизводство. До имота се стига по полски път, който отстои на около 400 м. от пътя между Катуница и
Кемера. Един собственик, имот без тежести,
цана:1000лв/дка
http://apollon.net/la/katunica.html
тел: 0887644838
Email: s@apollon.net
http://obiavidnes.com/obiava/117835/prodavam-9682dka--v-skatunica-obshtsadovo--oblplovdiv

Продавам нива 17.187дка с.Мокрище
Продавам земеделска земя на 5км от град Пазарджик, обработваема нива с площ 17.187дка, категория четвърта, в
землището на село Мокрище, имот номер:067010, местността:Чакъша.
До напоителен канал, подходяща е за зеленчуци, овощна градина.
Цена: 1100 лв/дка
http://apollon.net/la/mokrishte.html
http://obiavidnes.com/obiava/117834/prodavam-niva-17187dka-smokrishte

Давам под наем земеделска земя
Давам под наем земеделски земи в землищата:
Асеновград, Алдомировци, Белащица, Бенковски, Благоевград, Блатец, Боденец, Ботевград, Браниполе, Братя Даскалови,
Брестник, Брестовица, Бухово, Буковлък,Бургас, Варвара, Верен, Веслец, Виница, Владимирово, Войсил, Войводиново,
Враца, Гелеменово,Главиница-Силистренско, Главиница-Пазарджик, Голям чардак, Говедаре, Горни Воден,
Горно-Александрово, Градина, Граф-Игнатиево, Гранит, Димчево, Динката, Джигурово, Добровница, Долна Махала,
Долни Воден, Драгор, Желязно,Забърдо, Загоре, Златитрап, Златна Панега, Звъничево, Звездица, Злокучене,Ивайло,
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Извор, Иваняне,Игнатиево-Варна, Извор, Изгрев-Благоевград, Исперихово, Ихтиман, Кадиево,Калековец, Калояново,
Караджово, Караджалово, Кътина, Катуница, Козарско, Костиево, Кочево, Кортен, Костелево, Кричим, Крумово,
Куклен, Куртово-Конаре, Лозица, Лозен, Ловеч, Лозен-Стара Загора, Леново, Лом, Любимец, Луковит, Мало Конаре,
Манолово, Марково, Медковец, Мененкьово, Мездра, Милево, Мирово, Мокрище, Мулдава, Нови Искър, Ново Село,
Огняново, Опълченец, Оризари, Осеново, Отец Кирилово, Павелско, Пазарджик, Перущица,Перник, Питово, Плевен,
Пловдив-прослав, Пловдив-Коматево, Пловдив-север,Пожарево, Православен, Първенец, Паталеница, Радиново, Раднево,
Ракитово, Равда, Равнище, Рогош, Руен, Садово, Севлиево, Синитово, Симеоновец, Симеоновград, Скутаре, Смоляновци,
София-Връбница, Стамболийски, Стара Загора, Строево, Сухозем, Търняне, Тича, Тополчане, Тополи, Тянево, Триводици,
Труд, Твърдица, Устина, Хасково, Храбрино, Цалапица, Царацово, Церово, Черна гора, Чешнегирово, Чинтулово, Чурен,
Юнаците, Ягодово, Яхиново, Ямбол.
Може да се сключи и дългосрочен договор за наем
http://apollon.net/podnaemzemq.htm
http://obiavidnes.com/obiava/117833/davam-pod-naem-zemedelska-zemya

Под наем 140дка,на 8км от Варна на асфалт
Давам под наем земеделска земя- обработваема нива 140 дка на едно място, в землището на с.Звездица, община Варна.
Нивата има 565м лице на асфалт за квартал Боровец и Аспарухово, има ток и е на 8км от град Варна.
Може нотариално заверен дългосрочен договор.
http://apollon.net/la/zvezdica.html
http://obiavidnes.com/obiava/117832/pod-naem-140dkana-8km-ot-varna-na-asfalt

Продавам земеделска земя в област Пловдив-Пазарджик
Продава парцели и земеделски земи в общини: Пловдив, Пазарджик, Родопи, Марица, Асеновград, Кричим, Куклен, Лъки,
Перущица, Първомай, Садово, Стамболийски в землищата: Асеновград, Алдомировци, Белащица, Бенковски, Благоевград,
Блатец, Боденец, Ботевград, Браниполе, Братя Даскалови, Брестник, Брестовица, Бухово, Буковлък,Бургас, Варвара,
Верен, Веслец, Виница, Владимирово, Войсил, Войводиново, Враца, Гелеменово,Главиница-Силистренско,
Главиница-Пазарджик, Голям чардак, Говедаре, Горни Воден, Горно-Александрово, Градина, Граф-Игнатиево, Гранит,
Димчево, Динката, Джигурово, Добровница, Долна Махала, Долни Воден, Драгор, Желязно,Забърдо, Загоре, Златитрап,
Златна Панега, Звъничево, Звездица, Злокучене,Ивайло, Извор, Иваняне,Игнатиево-Варна, Извор, Изгрев-Благоевград,
Исперихово, Ихтиман, Кадиево,Калековец, Калояново, Караджово, Караджалово, Кътина, Катуница, Козарско,
Костиево, Кочево, Кортен, Костелево, Кричим, Крумово, Куклен, Куртово-Конаре, Лозица, Лозен, Ловеч, Лозен-Стара
Загора, Леново, Лом, Любимец, Луковит, Мало Конаре, Манолово, Марково, Медковец, Мененкьово, Мездра, Милево,
Мирово, Мокрище, Мулдава, Нови Искър, Ново Село, Огняново, Опълченец, Оризари, Осеново, Отец Кирилово, Павелско,
Пазарджик, Перущица,Перник, Питово, Плевен, Пловдив-прослав, Пловдив-Коматево,
Пловдив-север,Пожарево,
Православен, Първенец, Паталеница, Радиново, Раднево, Ракитово, Равда, Равнище, Рогош, Руен, Садово, Севлиево,
Синитово, Симеоновец, Симеоновград, Скутаре, Смоляновци, София-Връбница, Стамболийски, Стара Загора, Строево,
Сухозем, Търняне, Тича, Тополчане, Тополи, Тянево, Триводици, Труд, Твърдица, Устина, Хасково, Храбрино, Цалапица,
Царацово, Церово, Черна гора, Чешнегирово, Чинтулово, Чурен, Юнаците, Ягодово, Яхиново, Ямбол.
GSM: 0887644838
Email: S@APOLLON.NET
http://www.apollon.net
http://obiavidnes.com/obiava/117831/prodavam-zemedelska-zemya-v-oblast-plovdiv-pazardjik

Инкубатори лятна промоция
Вижте клипчетата в нашия сайт показващи работата на инкубаторите ни, a не обяснения по телефона (Често
откровени лъжи)
Инкубатор аналогов, полуавтоматичен:
40яйца - 95 лв
60яйца - 145 лв.
Инкубатор аналогов, автоматичен:
40яйца - 125 лв
60яйца - 175 лв.
Инкубатор цифров-Pic контролер и дисплей, полуавтоматичен:
40яйца - 125 лв
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60яйца -175 лв.
Инкубатор цифров-Pic контролер и дисплей, автоматичен:
40яйца - 150 лв
60яйца - 190 лв.
https://www.youtube.com/watch?v=QQx6cNgXIww
https://www.youtube.com/watch?v=gogKJ4hK7W4
Http://bginkubatori.tk
http://obiavidnes.com/obiava/117830/inkubatori--lyatna-promociya

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 www.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:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/117829/30-50-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 www.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:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/117828/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniya-vi-dom

sexstimulanti
Kamagra 4 x 100 mg е един много предпочитан секс стимулант поради своето качество и страхотна цена. Камагра е един
от най-известните секс стимуланти по целия свят, защото действа страхотно върху мъжкото либидо и е на страхотна
цена. Продукт номер едно Kamagra.www.topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/117827/sexstimulanti

sexstimulanti
Виагра 007 е многократно подобрената формула на виагра. Много по силна и много по качесвен секс стимулант. В
специална желязна кутия, удобна по всяко време!www.сексстимуланти.com
http://obiavidnes.com/obiava/117826/sexstimulanti
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КУРС ПО ФИНСКИ ЕЗИК за начинаещи
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
до 13.00, всичко 50 учебни часа. Цената на курса е 200 лева. Начало -24.07.2016г.
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/117825/kurs-po-finski-ezik-za-nachinaeshti

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: 13.07.2016г. 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/117824/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 10.00 до 13.00ч., всичко 50 учебни часа. Начало – 16.07.2016г. 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/117823/kurs-po-shvedski-ezik-za-nachinaeshti

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: 11.07.2016г. 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
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e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/117822/kurs-po-nemski-ezik--a1

КУРС ПО НЕМСКИ ЕЗИК – A2
Учебен център Орбис организира вечерен курс по немски език по системата Berliner Platz Neu, второ ниво. По време на
обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от
около 1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на немски език.
Курсът се провежда два пъти седмично – вторник и петък от 18.30 до 20.30 ч., всичко 80 учебни часа. Начало:
12.07.2016г. 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/117821/kurs-po-nemski-ezik--a2

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 руски език. Курсът се провежда
вторник и петък от 18.30 до 20.30 ч., общо 50 учебни часа. Цена 180 лв. Начало: 12.07.2016г.
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/117820/kurs-po-ruski-ezik--pyrvo-nivo

Курс по английски език – B1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по английски език, B1. По време на обучението се развиват всички езикови
елементи – четене, писане, слушане, говорене. Въвежда се необходимата за нивото лексика и граматика и се акцентира
върху уменията за изразяване на английски език. Курсът се провежда два пъти седмично – сряда и петък от 18.30 до
20.30 ч., всичко 80 учебни часа. Цена 250 лв. Начало: 13.07.2016г.
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/117819/kurs-po-angliyski-ezik--b1

Курс по английски език -Pre-Intermediate
Учебен център Орбис организира вечерен курс по английски език. По време на обучението се развиват всички езикови
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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: 13.07.2016г. 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/117818/kurs-po-angliyski-ezik--pre-intermediate

Курс по румънски език – ниво А1
Учебен център Орбис организира вечерен 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 два пъти седмично – понеделник и четвъртък от 18.30 до 20.30ч., всичко 60 учебни
часа. Цена – 250 лв. Начало: 11.07.2016г.
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/117817/kurs-po-rumynski-ezik--nivo-a1

Курс по румънски език – ниво А2
Учебен център Орбис организира вечерен курс по румънски език по системата PULS, ниво А2. 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 два пъти седмично – вторник и петък от 18.30 до 20.30ч., всичко 60 учебни часа. Цена
– 250 лв.
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/117816/kurs-po-rumynski-ezik--nivo-a2

Вечерен курс по испански език – А1
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 – вторник и петък от 18.30 до 20.30 ч., всичко 60 учебни часа. Начало:
19.07.2016г.
Цена 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
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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/117815/vecheren-kurs-po-ispanski-ezik--a1

Курс по испански език – A1
Учебен център Орбис организира съботен курс по испански език за начинаещи. Курсът се провежда по системата Eco.
По време на обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна
лексика от около 1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на
испански език. Курсът се провежда събота от 10.00 до 13.00 ч., всичко 60 учебни часа. Начало – 23.07.2016 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/117814/kurs-po-ispanski-ezik--a1

Курс по разговорен бразилски
Учебен център Орбис организира разговорен курс по бразилски португалски. Курсът е предназначен за хора учили или в
момента изучаващи португалски език от ниво А2 до В2. Целта на курса е да се развият умения за водене на разговор като
се работи по определени теми. Продължителност 30 часа, веднъж седмично – неделя от 13.30 до 15.30 часа. Начало на
курса: 17.07.2016г. 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/117813/kurs-po-razgovoren-brazilski

КУРС ПО БРАЗИЛСКИ ПОРТУГАЛСКИ - A1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по бразилски португалски А1. Курсът се провежда по системата Falar,
Ler, Escrever. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене.
Продължителност 50 учебни часа, понеделник и четвъртък от 18.30 до 20.30 часа. Цена 160 лв. Начало: 25.07.2016г.
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/117812/kurs-po-brazilski-portugalski-----a1

КУРС ПО ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК - A2
Учебен център Орбис организира неделен курс по португалски език, второ ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене.
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Продължителност 50 часа, веднъж седмично - неделя от 10.00 до 13.00 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/117811/kurs-po-portugalski-ezik----a2

КУРС ПО ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК - A1
Учебен център Орбис организира 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, веднъж седмично (събота) от 10.00 до 13.00 часа. Цена 160 лв. Начало: 16.07.16г.
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/117810/kurs-po-portugalski-ezik----a1

КУРС ПО ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК - първо ниво
Учебен център Орбис организира вечерен курс по португалски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1500 - 1800 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на португалски език.
Продължителност 50 часа, два пъти седмично (понеделник и сряда) от 18.30 до 20.30 часа. Цена 160 лв. Начало:
11.07.16г.
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/117809/kurs-po-portugalski-ezik----pyrvo-nivo

Курс по френски език – А2
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: 14.07.16г.
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
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Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/117808/kurs-po-frenski-ezik--a2

Курс по френски език – А1
Учебен център Орбис организира съботен курс по френски език по системата Echo, А1. По време на обучението се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от около 1800 – 2000
думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на френски език. Цена 230 лв.
Продължителност 70 часа, веднъж седмично – събота от 10.00 до 13.00 часа. Начало- 16.07.2016г.
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/117807/kurs-po-frenski-ezik--a1

Разговорен курс по италиански език
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:
18.07.16г. 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/117806/razgovoren-kurs-po-italianski-ezik

Курс по италиански език – А2
Учебен център Орбис организира вечерен курс по италиански език, ниво А2. Курсът се провежда по системата Progetto
Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото е с
продължителност 80 часа и се провежда два пъти в седмицата – понеделник и сряда 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/117805/kurs-po-italianski-ezik--a2

КУРС ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК – А1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по италиански език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
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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.
Начало 19.07.2016.
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/117804/kurs-po-italianski-ezik--a1

Съботен курс по италиански език – B2
Учебен център Орбис организира съботен курс по италиански език, B2. 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 – събота от 10.00 до 13.30 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/117803/syboten-kurs-po-italianski-ezik--b2

Езикови курсове за гимназисти – подготовка за сертификат
Учебен център Орбис организира летни интензивни курсове за гимназисти по английски, италиански, португалски,
испански и френски език. Курсовете са с продължителност един месец. Целта на курсовете е затвърждаване и
надграждане на знанията, както и подготовка за сертификат по съответния език. Часовете се провеждат всеки
делничен ден от 10.00 до 13.00 часа или от 13.00 до 16.00 часа. Цената е 200 лева за един месец. Начални дати: 04.07.16г.
и 01.08.16г.
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/117802/ezikovi-kursove-za-gimnazisti--podgotovka-za-sertifikat

Езикови курсове за деца
Учебен център Орбис организира летни интензивни курсове за деца по английски, италиански, португалски, испански и
френски език. Курсовете са предназначени за ученици от 9 до 13 години и са с продължителност един месец. В процеса на
обучение ще бъдат развивани и надграждани знанията на децата по съответния език. Часовете се провеждат всеки
делничен ден от 10.00 до 13.00 часа или от 13.00 до 16.00 часа. Цената е 200 лева за един месец. Начални дати: 04.07.16г.
и 01.08.16г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
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/117801/ezikovi-kursove-za-deca

отслабни с мейзитанг
Веднъж поръчате ли си и пробвате от натуралните, билково капсули Мейзитанг оригинал вие ще останете много
доволни и ще ги препоръчате на всички ваши приятели, познати и роднини.www.мейзитанг.com
http://obiavidnes.com/obiava/117800/otslabni-s-meyzitang

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/117799/30-50-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/117798/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniya-vi-dom

Евтини и качествени врати
Борман Бг ви предлага над 1000 комбинации модели и цветове на врати. Разполагаме и с част от тях на склад с
възможност за монтаж до 7 дни. Даваме ви и 2 години гаранция.
Сайта ни е: http://vrati-sofia.biz/
Можете да видите всичко на живо от 09:00 до 18:00 часа от понеделник до петък. Адреса е: Белите брези, ул. Дойран
9 Б, на ъгъла с улица Смърч, до гръцкият рибен магазин. Втората пряка след реката в ляво. с тролейбуси 2 и 9 се слиза на
спирка Дойран.
http://obiavidnes.com/obiava/117797/evtini-i-kachestveni-vrati

sexstimulanti
Viagra е много добре познат сексуален стимулант. Американската Viagra ще направи чудеса с вас и партньора ви.Когато
се заговори за American Viagra, винаги се вижда усмивка на лицето, ще попитате защо?Защото Виагра ще направи
вашата ерекция твърда и качествена.Viagra ще задържи вашето изпразване.www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/117796/sexstimulanti
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Порта Нова Бургас - качествени врати на достъпни цени
Врати Порта Нова предлага богато разнообразие от интериорни и входни врати на изключително атрактивни цени. В
шоурумa ще намерите богат избор от модели и цветове. Всички предлагани модели врати са с постоянна складова
наличност, което гарантира кратки срокове за изпълнение на поръчката Ви.
Заповядайте в нашия шоурум на адрес:
гр. Бургас, ул. Одрин №15
http://obiavidnes.com/obiava/117795/porta-nova-burgas---kachestveni-vrati-na-dostypni-ceni

Покупко-Продажба на Бизнес-Бизнес Активи
Купуваме Търговски и Акционерни дружества със Финансови , юридически и други проблеми-Гарантирано най-ниска цена,
без скрити такси и хонорари.
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 сделкат.
Investconsult Group ltd.
Работно време: понеделник-неделя: 09:00 - 19:00 Телефон за контакти:0886072288
За конкретна информация относно услугите (Изкупуване и Прехвърляне на Фирми) които предлагаме моля посетете
блога ни- https://topbg1.blogspot.bg
http://obiavidnes.com/obiava/117794/pokupko-prodajba-na-biznes-biznes-aktivi

Покупко-Продажба на Фирми-ЕООД ООД ЕАД АД
Купуваме Търговски и Акционерни дружества със Финансови , юридически и други проблеми-Гарантирано най-ниска цена,
без скрити такси и хонорари.
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 сделкат.
Investconsult Group ltd.
Работно време: понеделник-неделя: 09:00 - 19:00 Телефон за контакти:0886072288
За конкретна информация относно услугите (Изкупуване и Прехвърляне на Фирми) които предлагаме моля посетете
блога ни- https://topbg1.blogspot.bg
http://obiavidnes.com/obiava/117793/pokupko-prodajba-na-firmi-eood-ood-ead-ad

Монтаж на климатик
С времето климатиците се амортизират и се налага да бъдат сменени с други. Монтажът не е трудна задача, но има
определени правила, които трябва да се спазват. Монтажът на климатик се извършва задължително от специалисти.
М-Клима осигурява професионален монтаж на климатик на изгодни цени.
http://obiavidnes.com/obiava/117792/montaj-na-klimatik

Масажна кушетка MagicPRO 2
Масажна кушетка MagicPRO 2 Двусекционна

Страница 32/70

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

10.07.2016

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

Масажните легла "MagicPRO 2" се предлагат в следните цветове: кремав, бежов, черен, червен, кафяв, розов,червен и
лилав.
Професионална преносима кушетка за масаж "MagicPRO 2" - здрава, лесна за употреба, изключително комфортна и
удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас!
Кушетката е подходяща както за всички видове масажни и козметични процедури,
така и за иглотерапевтични и татуировъчни сеанси.
Красивата дървена рамка на козметичната кушетка, изработена от твърдата дървесина на германски европейски бук,
осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и предотвратява
възможността
от появата на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MagicPRO :
O Дъжина: 190 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 19 см
O Тегло: 15 кг
Преносимата масажна кушетката " MagicPRO 2" се състои от 2 секции. Дървеният материал, използван за направата
на сгъваемото козметично легло е германски европейски бук.
Масажната кушетка е тапицирана с винил -водоустойчив и устойчив на масажно олио материал на основата на
полимери.
http://obiavidnes.com/obiava/117791/masajna-kushetka-magicpro-2

Виброплейт фитнес урeд от ново поколение
Виброплейт фитнес урeд от ново поколение
Eдин специален метод за тренировка, базиран на бързи ритмични вибрации,
предизвикващи силни мускулни контракции, водещи до бързи резултати;
квантов анализатор – високотехнологично електронно устройство за преглед на здравното състояние на
човешкия организъм; продукти от КЪЩАТА НА БИЛКИТЕ ”Sanct Bernhard”
– АЛОЕ ВЕРА чист сок или капсули, ЖЕН ШЕН, Гинко Билоба, препарати за отслабване и т.н.
За повече информация посетете ”БГ магазин”.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/117790/vibropleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

Електронен нашийник за дресура на кучета
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Електронен нашийник за дресура на кучета (Телетакт)
Обхват на сигнала от телетакта: 300 м;
Излъчвани от нашийника за дресура сигнали: вибриращ, шоко, светлинен, звуков;
Електронният нашийник разполага със 100 степени на въздействие, LCD екран, фенерче и е удароустойчив;
Възможно е едновременното командване на 2 кучета - от едно дистанционно!
Кучето ви не знае как да се държи: бяга, лае, хапе, разкъсва и не отговоря на вашите команди.
Решението на проблема е нашийник за дресура на кучета с дистанционно управление - телетакт,
използващ вибрации или лек токов удар за премахване на всички лоши навици на кучето.
Електронният нашийник е много полезен при дресировка и обучение на домашни любимци, ловни кучета, кучета-водачи и
кучета-охрана,
независимо от теглото им (от 2 до 90 кг.).
При обучение и дресировка, електронният нашийник е незаменим помощник за формирането на желаното от вас
поведение на вашия любимец.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/117789/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta

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.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/117788/peynt-roler--komplekt-valyaci-za-byrzo-boyadisvane

Дарсонвал за тонизирана и еластична кожа
Дарсонвал за тонизирана и еластична кожа
Дарсонвал за козметични салони, така и за домашно ползване
Предназначен както за професионална употреба от козметични салони, така и за домашно ползване
Характеристики:
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Апаратът включва 4 приставки (електрода), които се подменят в зависимост от мястото на третиране.
Интензитетът на работа може да се променя според чувствителността на кожата.
Дарсонвализацията е лечебен метод.
Чрез нея се получава дразнене на нервните окончания и на нервните апарати в кожата и по рефлекторен
път се причинява кратко свиване на кръвоносните съдове, последвано от продължителното им разширение и засилване на
притока на кръв в кожата,
което води до подобряване на обмяната на веществата в нея. Токът на Дарсонвала намалява възбудимостта на нервните
окончания в кожата,
които възприемат болката и има обезболяващ ефект. В резултат на всичко това тонусът на кожата и подлежащите
тъкани се повишава,
увеличава се еластичността на кожата и на стените на кожните съдове, подобрява се дейността на мастните жлези.
Високочестотният ток,
действа антисептично на кожата, т.е. унищожава бактериите, които могат да предизвикат възпаления,
облекчава самите възпаления и стимулира кръвообращението на кожата. Резултатът е по-свежа, по-чиста и
по-тонизирана кожа.
Процедурите с дарсонвал трябва да бъдат част от всяко почистване на кожата.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/117787/darsonval-za-tonizirana-i-elastichna-koja

Детоксикатор
ДЕТОКСИКАТОР
Детоксикатор-моделът е с инфрачервен колан за подгряване, 5 режима на работа при йонна детоксикация.
Голям LCD дисплей, показващ режима и параметрите на работа. Алуминиев куфар Цена 245лв
ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ СЕГА !
КУПУВАЙКИ ДЕТОКСИКАТОР "ST-901C+" за 350.00 лв., Вие получавате като БОНУС : .
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ВТОРИ ЕЛЕКТРОД / 30 лв/ + 1 чифт ЕЛЕКТРОИМПУЛСНИ МАСАЖНИ ДЖАПАНКИ / 40лв./ +
АЛУМИНИЕВ, ЗАКЛЮЧВАЩ СЕ КУФАР / 36лв./ !
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/117786/detoksikator

Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
МОДЕЛ 2015 Г С ВГРАДЕН СОФТУЕР НА БЪЛГАРСКИ
Резултатите от диагностиката излизат директно на български език
Био скенерът изважда 39 подробни отчета (35 за мъж/35 за жена) с общо над 245 различни резултата от
диагностиката,
плюс обобщен пълен и обобщен кратък отчет на здръвословното състояние на пациента, явяващ се 40-я файл.
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Квантовият Анализатор е високотехнологичено електронно устройство за преглед на здравното състояние на човешкия
организъм.
Теоретически основан върху квантовата медицина, Квантовият анализатор използва научните постижения в
електронната техника,
за отчитане и анализ на слабото магнитно поле на човешката клетка и на базата на този анализ, дава здравния статус
на организма и проблемни зони в техния най-ранен стадий.
Квантовият Анализатор интегрира в себе си медицина, био-информатика, електро инженерство и други съвременни
науки.
Чрез сензорен проводник в рамките на минута от дланта Ви ще бъдат получени повече от 240 показатели за Вашето
здраве
Квантовият метод на диагностика е комплексен, неинвазивен, практичен, лесен, бърз и ефикасен.
Цена 450 лв
0877540309
0895611643
БГ-Магазин
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/117785/kvantov-analizator---bioskener-3to-pokolenie-na-bylgarski-ezik

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:
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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/117784/limfopresa---aparat-za-presoterapiya

Сервиз за автоклиматици - АВТОКЛИМАТИК.BG
АВТОКЛИМАТИК.BG - ние сме организация оперираща на територията на гр.София и страната*, имаща за цел да Ви
предостави висококачествена услуга по зареждане/пълнене с фреон и ремонт/сервиз на вашият автоклиматик или
автоклиматици, независимо дали сте собственик на автобус, камион, багер, комбайн или автомобил. За повече
информация, моля посетете сайта ни или директно позвънете на 0999-033-034 - АВТОКЛИМАТИК.BG
http://obiavidnes.com/obiava/117783/serviz-za-avtoklimatici---avtoklimatikbg

Приставка биде за топла и студена вода с 2 дюзи
Приставка биде за топла и студена вода с 2 дюзи – с приятен италиански дизайн и удобна, елегантна странична метална
ръкохватка-смесител за едновременно управление на температурата и силата на водната струя. С въртящ ключ за
избор от 3 възможни функции (1.Нормално задно измиване; 2.Дамско измиване; 3.Миене на дюзите). С две скрити
подвижни дюзи. В пълен комплект с необходимите за монтажа водни съединители и маркучи. Съвместимо с нормалните
тоалетни чинии. За съжаление, все още много хора у нас смятат едва ли не за лукс бидето в тоалетната. И не си дават
сметка, че с него могат да се отърват и забравят за модерните болести на седящите хора, като хемороиди, инфекции на
дебелото черво, запек, уретрит, цистит и т.н. (Доказано е, не е просто реклама)! За подробности и поръчки посетете
интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/117782/pristavka-bide-za-topla-i-studena-voda-s-2-dyuzi

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/117781/aktivator-za-jiva-i-myrtva-voda--69-leva

Домашен дестилатор за вода
За ефикасно и безопасно приготвяне на качествена дестилирана вода (най-чистата вода на планетата) за пиене, за
готвене, за лечение, за битови уреди (ютии, овлажнители), за автомобилни акумулатори и т.н. Производителност 1
л/час. С едно зареждане можете да пречистите максимално 3,5 л вода. Цена: 335 лв. с ДДС. Две години гаранция. За
подробности и поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
http://obiavidnes.com/obiava/117780/domashen-destilator-za-voda

Озонатор за въздух и вода – здраве у дома
Пречиства вода за пиене и миене, дезинфекцира и лекува (зъби, венци, стомашно-чревни болести, кожни заболявания и
всякакви рани; за дълбоко почистване, омекотяване и предпазване от стареене на кожата). Почиства и обезпаразитява
месо, риба, плодове и зеленчуци. Предпазва от всякакви зарази, ако сте обработили хранителните продукти с озонирана
вода. Пречиства въздуха, премахва лошите миризми от риба, зеле, цигарен дим, мухъл и др. Предпазва от заразни
болести, които се разпространяват чрез въздуха. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина ТехноМаг или на
тел.02/8298504, 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/117779/ozonator-za-vyzduh-i-voda--zdrave-u-doma
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Йонизатор и озонатор на въздуха
Йонизатор, озонатор и ароматизатор – настолен уред - най-съвременен мултифункционален настолен
въздухопречиствател. Може да произвежда отрицателни йони, да генерира озон и дифузира есенции за ароматерапия.
Уредът ефективно пречиства миризми, прах, алергени, въздушни микроби, спори на плесени, гъбички и др. Осигурява чист
и здравословен въздух, ароматизира помещението с успокояващи благоухания. С повишена ефективност, благодарение на
мини вграден вентилатор. Предпазва от зарази по въздушен път, както и от вредното действие на телевизори и
компютри. Противодейства на вредните положителни йони, излъчвани от други ел.уреди в помещението. Цена 69,00 лв. с
ДДС. За подробности и поръчки посетете е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/4224228, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/117778/yonizator-i-ozonator-na-vyzduha

Мултифункционален дигитален компас – идеален подарък
Мултифункционален дигитален компас 8 в 1 – този уред се отличава с висока точност, защото работи с оригинален
швейцарски сензор. Освен като компас, уредът може да бъде използван още като висотомер (алтиметър), термометър,
барометър с 24-часова прогноза на времето, влагомер (хигрометър), часовник с аларма, „вечен“ календар и мощно LED
фенерче. Необходим помощник при активни занимания, като туризъм, катерене на скали, обхождане на пещери,
туристическо колоездене, къмпингуване, риболов, рафтинг, яхтинг и други подобни. Високо качество на най-добра цена!
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/117777/multifunkcionalen-digitalen-kompas--idealen-podaryk

Персонален алкохолен тестер - дрегер
Персонален алкохолен тестер - ТехноМаг
За измерване процента на алкохол във Вашия дъх. За да узнаете навреме дали изпитото от Вас количество алкохол може
да е опасно за управляване на автомобила. Цена: 35 лева с ДДС. Запитвания и поръчки в е-магазина ТехноМаг или на
тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994
http://obiavidnes.com/obiava/117776/personalen-alkoholen-tester---dreger

Ултразвукова вана за почистване 2 л - София
Цифрова ултразвукова двулитрова вана за почистване – с нагревател, таймер и дега функция. Професионален помощник
за бързо и ефективно почистване на предмети и детайли. Идеалено за приложение в някое от следните направления:
производство и търговия на бижута, стоматология, магазини и лаборатории за оптика, сервизи за електроника и
мобилни телефони, автосервизи, копирни студия, био и химически лаборатории, сребърни, медни и месингови прибори и
инкрустации, ловно и бойно оръжие, гледане на деца и бебета, домакинска работа. Вижте подробности и поръчайте в
е-магазина «ТехноМаг» или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/117775/ultrazvukova-vana-za-pochistvane-2-l---sofiya

Автомобилен озонатор за чист въздух в купето
Автомобилен озонатор за чист въздух в купето - посредством активен кислород осъществява високоефективна
дезинфекция на въздуха, отстранява вредни елементи и газове, премахва неприятни миризми (от изгорели газове,
тютюнев дим, алкохол и др.), убива бактериите, предотвратява зарази по въздушен път, обогатява въздуха с кислород.
Няма вредно въздействие върху хора и домашни любимци. Няма консумативи. Вижте подробности и поръчайте в
е-магазина ТехноМаг или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/117774/avtomobilen-ozonator-za-chist-vyzduh-v-kupeto

Инфрачервен енергиен стимулатор за очи FIR 3D с ароматерапия
Патентован продукт по най-нова технология за справяне със стреса и преумората на зрителните органи, и за
преодоляване на т. н компютърна болест на очите. 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. Проникващата равномерно нежна дълговълнова инфрачервена топлина (35C до 50С с
терморегулатор на 3 степени) води до стимулиране на кръвообръщението в областта на очите, подобряване на
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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). 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, 02/4224228, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/117773/infracherven-energien-stimulator-za-ochi-fir-3d-s-aromaterapiya

КРЕДИТИРАНЕ - заеми, кредити - съдействие
КРЕДИТИРАНЕ - заеми, кредити - съдействие
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Предлагане кредитиране – консултации, информация, съдействие;
Финансова информация и анализиране;
Проучване на пазара за кредитиране лично за Вас;
Организиране дейности по кредитиране;
Информация и проучвания във връзка с предлагани финансови услуги – заеми, кредити, рефинансиране;
Дейности по финализиране на проблемни кредити, дългове по договори, вземания;
Съдейства при кредитиране и рефинансиране.

Адрес за контакти: „ДЕЛОВИ ГРУП” ООД
град Пловдив, ул. „Драва” № 5
Телефони: 0898 82 97 24
http://obiavidnes.com/obiava/117772/kreditirane----zaemi-krediti---sydeystvie

отслабни с мейзитанг
Тези гел капсули мейзитанг са здравословен и траен начин за да отслабнете. Те действат на всеки, независимо от
възрастта и пола.www.meizitangoriginal.com
http://obiavidnes.com/obiava/117771/otslabni-s-meyzitang

sexstimulanti
Cialis е един много използван продукт със състав таданафил. На изключителна цена.http://sexstimulantibg.com
http://obiavidnes.com/obiava/117770/sexstimulanti

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/117769/30-50-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/ !
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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/117768/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniya-vi-dom

Блиндирани врати
Борман Бг ви предлага няколко модела в няколко цвята налични блиндирани врати с възможност за монтаж до 7 дни. 2
години гаранция.
Сайта ни е: http://vrati-borman.com/vhodni-vrati/
Можете да видите всичко на живо от 09:00 до 18:00 часа от понеделник до петък. Адреса е: Белите брези, ул. Дойран
9 Б, на ъгъла с улица Смърч, до гръцкият рибен магазин. Втората пряка след реката в ляво. с тролейбуси 2 и 9 се слиза на
спирка Дойран.
http://obiavidnes.com/obiava/117767/blindirani-vrati

sexstimulanti
Черна Мравка е по качествен и по силен продукт от Виагра и Силденафил, но напълно безопасен.Черна мравка действа
без отказ и е доказан продукт номер едно на пазар.Идеален продукт за всеки мъж с реален резултат, като повишава
многократно либидото, здрава ерекция, по голям пенис.www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/117766/sexstimulanti

Интериорни врати
Борман БГ ви предлага полски интериорни врати над 100 модела в над 100 цвята. 2 години гаранция, качествен монтаж.
има и модели на склад с възможност за монтаж до 7 дни.
Сайта ни е : http://vrati-borman.com/interiorni-vrati/
Можете да видите всичко на живо от 09:00 до 18:00 часа от понеделник до петък. Адреса е: Белите брези, ул. Дойран 9
Б, на ъгъла с улица Смърч, до гръцкият рибен магазин. Втората пряка след реката в ляво. с тролейбуси 2 и 9 се слиза на
спирка Дойран.
http://obiavidnes.com/obiava/117765/interiorni-vrati

Магазин за мебели Согал
Согал е представителен магазин на фирма Негова ЕООД за френските системи за плъзгащи се врати от Согал - един от
лидерите на европейския пазар в тази област.
http://sogal-bg.com/
http://obiavidnes.com/obiava/117764/magazin-za-mebeli-sogal

Индивидуални уроци 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
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http://obiavidnes.com/obiava/117763/individualni-uroci-po-italianski-ezik

Интериорни врати на топ цени Европейско качество
В магазин „Доорманн” предлагаме интериорни врати, изработени от HDF- материал със 3D PP ламинатно покритие!
Както и GRADDE Немско качество и дизайн,със специално покритие Hartfein клас А и клас А++. Разполагаме с
разнообразни модели в различни цветове. За съвет и компетентно мнение, заповядайте на бул. „Източен” 121 А.
http://obiavidnes.com/obiava/117762/interiorni-vrati-na-top-ceni-evropeysko-kachestvo

Интериорни врати на топ цени Европейско качество
В магазин „Доорманн” предлагаме интериорни врати, изработени от HDF- материал със 3D PP ламинатно покритие!
Както и GRADDE Немско качество и дизайн,със специално покритие Hartfein клас А и клас А++. Разполагаме с
разнообразни модели в различни цветове. За съвет и компетентно мнение, заповядайте на бул. „Източен” 121 А.
http://obiavidnes.com/obiava/117761/interiorni-vrati-na-top-ceni-evropeysko-kachestvo

Страхотни цени на интериорни врати в Пловдив!
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/117760/strahotni-ceni-na-interiorni-vrati-v-plovdiv

Покупко-Продажба на Бизнес-Бизнес Активи..........
Купуваме Търговски и Акционерни дружества със Финансови , юридически и други проблеми-Гарантирано най-ниска цена,
без скрити такси и хонорари.
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 сделкат.
Investconsult Group ltd.
Работно време: понеделник-неделя: 09:00 - 19:00 Телефон за контакти:0886072288
За конкретна информация относно услугите (Изкупуване и Прехвърляне на Фирми) които предлагаме моля посетете
блога ни- https://topbg1.blogspot.bg
http://obiavidnes.com/obiava/117759/pokupko-prodajba-na-biznes-biznes-aktivi

Покупко-Продажба на Бизнес-Бизнес Активи..........
Купуваме Търговски и Акционерни дружества със Финансови , юридически и други проблеми-Гарантирано най-ниска цена,
без скрити такси и хонорари.
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
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на обстоятелствата.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделкат.
Investconsult Group ltd.
Работно време: понеделник-неделя: 09:00 - 19:00 Телефон за контакти:0886072288
За конкретна информация относно услугите (Изкупуване и Прехвърляне на Фирми) които предлагаме моля посетете
блога ни- https://topbg1.blogspot.bg
http://obiavidnes.com/obiava/117758/pokupko-prodajba-na-biznes-biznes-aktivi

отслабни с липовон
Специалната комбинация в Lipovon от двете билки го правят уникален по действие и резултати.Само с една таблетка
от Липовон вие ще свалите за месец от 6 до 10 килограма без никакви усилия. www.липовон.com
http://obiavidnes.com/obiava/117757/otslabni-s-lipovon

Покупко-Продажба на Бизнес-Бизнес Активи
Купуваме Търговски и Акционерни дружества със Финансови , юридически и други проблеми-Гарантирано най-ниска цена,
без скрити такси и хонорари.
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 сделкат.
Investconsult Group ltd.
Работно време: понеделник-неделя: 09:00 - 19:00 Телефон за контакти:0886072288
За конкретна информация относно услугите (Изкупуване и Прехвърляне на Фирми) които предлагаме моля посетете
блога ни- https://topbg1.blogspot.bg
http://obiavidnes.com/obiava/117756/pokupko-prodajba-na-biznes-biznes-aktivi

Покупко-Продажба на Фирми-ЕООД ООД ЕАД АД
Купуваме Търговски и Акционерни дружества със Финансови , юридически и други проблеми-Гарантирано най-ниска цена,
без скрити такси и хонорари.
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 сделкат.
Investconsult Group ltd.
Работно време: понеделник-неделя: 09:00 - 19:00 Телефон за контакти:0886072288
За конкретна информация относно услугите (Изкупуване и Прехвърляне на Фирми) които предлагаме моля посетете
блога ни- https://topbg1.blogspot.bg
http://obiavidnes.com/obiava/117755/pokupko-prodajba-na-firmi-eood-ood-ead-ad
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30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/117754/30-50-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/117753/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniya-vi-dom

Фирма за химически продукти
Химснаб - Пловдив ООД е утвърден лидер в областта на вноса и търговията с химични продукти с повече от 40 годишна
традиция. Фирмата търгува с киселини, основи, хранителни добавки, суровини за леката, хранително - вкусовата и
текстилната промишлености. Разполагаме с над 20 дка търговска площ, от к
http://obiavidnes.com/obiava/117752/firma-za-himicheski-produkti

отслабни с мейзитанг
Веднъж поръчате ли си и пробвате от натуралните, билково капсули Мейзитанг оригинал вие ще останете много
доволни и ще ги препоръчате на всички ваши приятели, познати и роднини.
НИЕ ГАРАНТИРАМЕ ЗА 100 % ЕФЕКТ И КАЧЕСТВО НА ПРОДУКТА. НИЕ СМЕ ДИРЕКТНИ ВНОСИТЕЛИ НА ТЕЗИ
БИЛКОВИ ХАПЧЕТА (КАПСУЛИ), MEIZITANG BOTANICAL SLIMMING.www.мейзитанг.com
http://obiavidnes.com/obiava/117751/otslabni-s-meyzitang

Ремонт на покриви - Бургас
.пренареждане (претърсване) на керемиди
.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
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ИЗПРАТЕТЕ ВАШЕТО ЗАПИТВАНЕ ПО Е-mail:angeliy@abv.bg И НИЕ ЩЕ ВИ ВЪРНЕМ С ГОТОВА ОФЕРТА.
http://obiavidnes.com/obiava/117750/remont-na-pokrivi---burgas

Ремонт на покриви - Пловдив
.пренареждане (претърсване) на керемиди
.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/117749/remont-na-pokrivi---plovdiv

Хидроизолация
хидроизолация с български и вносни материали.
залепване на битумни керемиди върху OSB.
отстраняване на течове
всякакви 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/117748/hidroizolaciya

Строителни услуги
-монтаж на Американски безшевни улуци и тръби.
-пренареждане на керемиди.
-отстраняване на течове.
-обшиване на комини,капандури.
-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/117747/stroitelni-uslugi

Стархотни летни цени на входни, стъклени и интериорни врати
Предлагаме голямо разнообразие от модели и цветове, качество на достъпни цени и бързи монтажи! Заповядайте в
шоурум Врати Експерт гр Варна. Очакваме Ви!
http://obiavidnes.com/obiava/117746/starhotni-letni-ceni-na-vhodni-stykleni-i-interiorni-vrati
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Георги Илиев Инженеринг ЕООД
Разнообразните технологични проекти, които фирма “Георги Илиев Инженеринг” ЕООД изпълнява и финализира
успешно, могат да се отнесат към различни индустриални браншове. Специалистите от фирма “Георги Илиев
Инженеринг” ЕООД, които притежават ППП - пълна проектантска правоспособност, са изпълнявали технологични
проекти в сферата на: циментовo производство, инсталации за сухи строителни смеси, стъкларско производство,
инсталация за изработка на пелети от биомаси, инсталация за бетонови възли, фуражни инсталации, аспирационни
инсталации, инсталации за преработване на отпадъци, мелнични инсталации и пречиствателни станции за отпадни
води.
За успешното финализиране на технологични проекти в тези области се грижи екипът на фирмата. Той обединява
специалисти с дългогодишен опит в различни области и членове, притежаващи ППП - пълна проектантска
правоспособност в камара на инженерите в инвестиционното проектиране КИИП.
Фирма “Георги Илиев Инженеринг” ЕООД предлага и изпитани продукти, които са доказали качествата си като:
лентови транспортьори, елелвароти, шнекови транспортьори, детайли и резервни части, пакетажни машини, силози,
филтри за обезпрашаване, хомогенизатори.
Компанията от една страна осигурява висококачествено изпълнение на редица технологични проекти, а от друга предлага надеждни продукти.
http://obiavidnes.com/obiava/117745/georgi-iliev-injenering-eood

Достъпни цени за блиндирани, интериорни, алуминиеви и стъклени врати
Предлагаме Ви висококачествени входни и интериорни врати на добри цени!Заповядайте при нас и се уверете сами в
качеството и разнообразието от модели и цветове,които предлагаме!
http://obiavidnes.com/obiava/117744/dostypni-ceni-za-blindirani-interiorni-aluminievi-i-stykleni-vrati

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/117743/bylgarski-ezik-za-chujdenci

Руски език – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по руски език в удобно за курсиста и преподавателя време. Работи
се по системата ЖИЛИ-БЫЛИ . 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
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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/117742/ruski-ezik--individualno-obuchenie

Индивидуално обучение по РУМЪНСКИ език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по румънски език в удобно за курсиста и преподавателя време.
Работи се по системата „Puls”, всички нива. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене,
писане, слушане, говорене. Цена: 15 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/117741/individualno-obuchenie-po-rumynski-ezik

Индивидуални уроци 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/117740/individualni-uroci-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
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/117739/individualno-obuchenie-po-finski-ezik

Индивидуално обучение по турски език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по турски език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системата „Hitit”. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи –
четене, писане, слушане, говорене. Цена: 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/117738/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/117737/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/117736/individualno-obuchenie-po-shvedski-ezik

Магазин за мебели Негова
NEGOVA STYLE е регистрирана търговска марка, създадена през 1998 г. с мисията да изгражда за своите клиенти
функционални и красиви интериори, посредством мебели и обзавеждане с качествени оригинални системи за плъзгащи се
врати.
http://www.negova-style.com/
http://obiavidnes.com/obiava/117735/magazin-za-mebeli-negova

Френски език – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по френски език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. Работи се по
системата „Echo” или друга система по избор. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи. Цена: 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/117734/frenski-ezik--individualno-obuchenie

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.
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Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/117733/angliyski-ezik--individualno-obuchenie

Индивидуално обучение по НЕМСКИ език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по немски език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системите „Themen Aktuell” , „Em neu” или система по избор, всички нива.
Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. Цена: 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/117732/individualno-obuchenie-po-nemski-ezik

Индивидуални уроци по испански език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по испански език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системите „Nuevo Ven”, „Espanol en marcha” или друга система по избор.
Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се развиват всички
езикови елементи. Цена: 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/117731/individualni-uroci-po-ispanski-ezik

Индивидуално обучение по ИТАЛИАНСКИ език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по италиански език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Работи се по системата Progetto Italiano или друга
система по избор. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Цена: 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/117730/individualno-obuchenie-po-italianski-ezik

ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по португалски език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен
център Орбис или онлайн. Работи се по системата „Aprender portugues” или друга система по избор. В процеса на
обучение се развиват всички езикови елементи. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
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Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/117729/portugalski--ezik--individualno-obuchenie

Индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по италиански, френски, испански, португалски, румънски,
английски, немски, фински, унгарски, гръцки, турски, шведски. Обучението се провежда във всички нива според
Европейската езикова рамка (А1-C2) в удобно за курсиста и преподавателя време. Цената е 12 лева на учебен час (A1 –
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/117728/individualno-obuchenie

сексуални стимуланти
Виагра е много добре познат сексуален стимулант. Когато се заговори за Viagra, винаги се вижда усмивка на лицето.
Това е може би един от най-известните секс хапчета, добре познати на пазара и използвани от хиляди мъже за
повдигане на сексуалното либидо (мощ), подобряване на ерекцията, задържане на преждевременна еякулация и подобрено
усещане при възбуда.www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/117727/seksualni-stimulanti

Интериорна врата Gradde Simpel, цвят Орех Рибейра
Интериорна врата Gradde, изработена по иновативна технология, която позволява цялостно обличане на крилото, без
видимо прекъсване на покритието. Това прави вратите много по-устойчиви на повреди и износване от стандартните
интериорни врати, особено в ръбовете.
Крилото е фалцово – 40 мм от HDF плоскости. Заобленият фалцов ръб ляга върху уплътнителя на касата и така
сцеплението е много по-добро, а затварянето е леко и плътно. Посоката на отваряне може да бъде лява или дясна.
Пълнежът е тип „пчелна пита„.
Рамката е дървена (усилена) от HDF. Касата е от HDF с прави первази, с възможност за регулиране от едната страна.
Това позволява разширяване на обхвата с до 20 мм. Касите Gradde могат да обхванат зидове от 60 до 340 мм.
Покритието на крилото и касата е Graddex Klasse A++, многопластово покритие от вертикално разположени слоеве
дървесни частици, импрегнирани със защитен лак, меламинови и синтетични смоли по иновативната технология Hartfein
на Gradde.
Възможните размери на вратата с касата са:
648/1995, 748/1995, 848/1995 мм
Възможните размери на крилото са:
644/1990, 744/1990, 844/1990 мм
В базовия комплект се включва:
крило, права каса за зид от 75 до 139 мм, первази за двете страни, гумено уплътнение, насрещник, стандартна брава с
PVC език и един ключ, три осови панти.
http://obiavidnes.com/obiava/117726/interiorna-vrata-gradde-simpel-cvyat-oreh-ribeyra

Специални цени на входни и интериорни врати!
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Заедно можем да направим дома Ви по - уютен! Предлагаме свежи идеи и изгодни предложения! Очакваме Ви!
http://obiavidnes.com/obiava/117725/specialni-ceni-na-vhodni-i-interiorni-vrati

Качествени врати за дома на достъпни цени от Врати Express
При нас ще намерите интериорни врати с марка – „Стандарт” ( български), „Gradde”( немски).Касите са обли с
плаващи первази или прави с възможност за регулиране само от едната страна на касата. Обхващат както по-тесни
зидове от 7 см.,така и по-широки -до 50 см.
Входни врати – висок клас китайски врати с дебелина на металните листове 1,2мм.,турски врати, български врати.
Вратите са подходящи както за апартаменти, така и за къщи.Предлагаме и врати за мазета.
Продуктите са налични на склад. Разполагаме с различни размери и посоки на отваряне.
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/117724/kachestveni-vrati-za-doma-na-dostypni-ceni-ot-vrati-express

Входни турски врати по поръчка от Врати Експрес
Приемаме поръчки за входни турски врати по индивидуални размери на клиента.Срок за изпълнение – до 50 работни дни.
Предлагаме голям избор от модели, богата гама от цветове( Африка, Спарта, Златен дъб, Бяло, Абанос, Клен, Зебра,
Дарк Антик и др. ) , разновидности на фрез.
Има възможност за комбинация на вратата с метални елементи ( ковано желязо).Създайте неповторимия облик на своя
дом! Ще Ви очакваме на адрес бул. Акад. Иван Гешов № 102 ( в близост до Центъра по хигиена, до шоурума ни има 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/117723/vhodni-turski-vrati-po-porychka--ot-vrati-ekspres

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/117722/30-50-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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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/117721/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniya-vi-dom

3DKOEV-DESIGN 3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro
3DKOEV-DESIGN 3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
индустриален дизайн. Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или
хотел. tel.0882870171 http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с
професионална визия http://3dkoev-design.net46.net/
http://obiavidnes.com/obiava/117720/3dkoev-design-3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro

3DKOEV-DESIGN 3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro
3DKOEV-DESIGN 3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
индустриален дизайн. Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или
хотел. tel.0882870171 http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с
професионална визия http://3dkoev-design.net46.net/
http://obiavidnes.com/obiava/117719/3dkoev-design-3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro

Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe,
видео клипове и др 3DKoev-HD-Studio I-Pro
Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe, видео клипове и др
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/117718/video-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientsk

отслабни с lida
Колко ще сваля с Lida daidaihua (стара формула)?
С Лида за 30 дни ще свалите от 7 до 10 килограма.Този продукт за отслабване е доказал бързия си ефект за сваляне на
килограми.С лида ще свалите до 10 килограма в някои случаи дори 12 килограма за месец бързо, лесно и трайно.
http://obiavidnes.com/obiava/117717/otslabni-s-lida

Работа от вкъщи с компютър
Ако имате свободно време използвайте го рационално и си спечелете допълнителен доход над 300 лева. Ще бъдете
финансово независим, ще имате време за себе си и за семейството си, ще сбъднете мечтите си. Може да работите в
екип и във всяко населено място с напълно разработена онлайн –бизнес система.
Елате и се регистрирайте на линка за безплатен уебинар за да научите повече : http://bit.ly/20TdRVw
Местата са ограничени!!!
http://obiavidnes.com/obiava/117716/rabota-ot-vkyshti-s-kompyutyr

Хотел в Цигов Чарк
Хотел La casa се на мира на брега на язовир Батак, в прекрасната планинска местност Цигов Чарк с надморска височина
1100 метр
http://obiavidnes.com/obiava/117715/hotel-v-cigov-chark

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/117714/30-50-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/117713/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniya-vi-dom

отслабни с lida
Резултатите идват още на първата седмица.С ЛИДА резултата е гарантиран и действа на всеки.Можем да сравним
всяка една капсула на Lida Daidaihua ( Lida Slim), като вълшебно хапче, тези билкови хапчета са една магия.Лида е
продукт, който ще сбъдне мечтите ви.Искате да отслабнете?www.otslabnah.com
http://obiavidnes.com/obiava/117712/otslabni-s-lida

Преводи за граждани и фирми
Преводаческа агенция ”Ексклузив плюс” е лицензирана агенция за превод и легализация на документи от/на над 30 езика
към Консулски отдел на МВнР на Република България. Работим с професионални преводачи с дългогодишен опит в
писмените и устните преводи. Агенцията осигурява за клиентите си заверка с Апостил и легализация на лични и
официални фирмени документи във всички държавни ведомства и чуждестранни консулства в Република България.
Нашите преводачи са лицензирани от Дирекция „Консулски отношения“ към МВнР, работещи с повече от 30 езика. За
въпроси и поръчки ще ни намерите на следния адрес : www.prevodi-online.net
http://obiavidnes.com/obiava/117710/prevodi-za-grajdani-i-firmi

SEO оптимизация на уеб сайтове за ТОП резултати от SEO агенция МОНТЕДИ
SEO агенция МОНТЕДИ предлага професионална SEO оптимизация на уеб сайтове за ТОП резултати.
Достъпни SEO услуги за по-доброто класиране на Вашият сайт в Google, Yahoo, Bing и Yandex.
Изработка на уеб сайтове и онлайн магазини и техническата им поддръжка, SEO консултации и SEO одити от
http://montedi.com.
http://obiavidnes.com/obiava/117709/seo-optimizaciya-na-ueb-saytove-za-top-rezultati-ot-seo-agenciya-montedi

Хотел "Бриз-2" Варна
Хотел „Бриз-2“ е невероятен хотел, в който Вие и Вашето семейство ще намерите нужното спокойствие и уют в
близост до морето. Консултирайте се с нас за повече информация.
http://obiavidnes.com/obiava/117708/hotel-briz-2-varna

Технологични проекти,
правоспособност

реализирани

от

специалисти

с

ППП

-

пълна

проектантска

Разнообразните технологични проекти, които фирма “Георги Илиев Инженеринг” ЕООД изпълнява и финализира
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успешно, могат да се отнесат към различни индустриални браншове. Специалистите от фирма “Георги Илиев
Инженеринг” ЕООД, които притежават ППП - пълна проектантска правоспособност, са изпълнявали технологични
проекти в сферата на: циментовo производство, инсталации за сухи строителни смеси, стъкларско производство,
инсталация за изработка на пелети от биомаси, инсталация за бетонови възли, фуражни инсталации, аспирационни
инсталации, инсталации за преработване на отпадъци, мелнични инсталации и пречиствателни станции за отпадни
води.
За успешното финализиране на технологични проекти в тези области се грижи екипът на фирмата. Той обединява
специалисти с дългогодишен опит в различни области и членове, притежаващи ППП - пълна проектантска
правоспособност в камара на инженерите в инвестиционното проектиране КИИП.
Фирма “Георги Илиев Инженеринг” ЕООД предлага и изпитани продукти, които са доказали качествата си като:
лентови транспортьори, елелвароти, шнекови транспортьори, детайли и резервни части, пакетажни машини, силози,
филтри за обезпрашаване, хомогенизатори.
Компанията от една страна осигурява висококачествено изпълнение на редица технологични проекти, а от друга предлага надеждни продукти.
http://obiavidnes.com/obiava/117707/tehnologichni-proekti-realizirani-ot-specialisti-s-ppp---pylna-proektantska-prav

отслабни с мейзитанг
MEIZITANG Е ЕДИН НАИСТИНА УНИКАЛЕН ПРОДУКТ С КОЙТО ВИЕ ЩЕ ОТСЛАБНЕТЕ МНОГО БЪРЗО, ЛЕСНО И
ЕФЕКТИВНО.Meizitang Botanical Slimming е продукта с който ще отслабнете от 7 до 12 килограма и то за един
месец.Ние ви гарантираме, че този билков продукт за отслабване Meizitang е използван от милиони хора по света, които
имат проблеми с наднорменото тегло.www.lidaoriginalna.com
http://obiavidnes.com/obiava/117706/otslabni-s-meyzitang

Качествени интериорни и входни врати на супер цени
Врати Порта Нова предлага богато разнообразие от интериорни и входни врати на изключително атрактивни цени. В
шоурумa, 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/117705/kachestveni-interiorni-i-vhodni-vrati-na-super-ceni

Заря и Фойерверки в Ловеч и Троян
Фойерверките - звук,светлина и много красота за всеки повод.Сватбена и парти агенция Прециз е лицензирана фирма за
извършване на пиротехнически мероприятия (заря) на територията на цялата страна.Има склад и магазин. Фирмата е
директен представител на лидерът на фойерверките в страната „Енигма-фойерверк” това е най-доброто в областа за
нашите клиенти – за външна и вътрешна употреба .Многобройни ефекти и феерия от красота,звук и светлина ще
оставят незабравими мигове от красиви спомени за вашето тържество. И не само това , за децата и любителите на
балоните само при нас ще ви предложим арки , цветя от балони, цифри , надписи, фигури,балони с хелий, печатани
балони и печат върху балони по ваш избор,каталог с различни цветове-пастел и металик, фолиеви балони и всичко това
от най-добрите световните производители BELBAL , GEMAR ,QUALLATEX . Уверете се сами ! Ние и нашият екип от
професионалисти Ви предлагаме 100% гаранция професионално изпълнение за вашето добро настроение
http://obiavidnes.com/obiava/117704/zarya-i-foyerverki-v-lovech-i-troyan

Заря и Фойерверки Плевен
Искате заря,пироефекти,фонтани,вулкани и др. заповядайте при нас!Сватбена и парти агенция Прециз е лицензирана
фирма за извършване на пиротехнически мероприятия (заря) на територията на цялата страна.Има склад и магазин.
Фирмата е директен представител на лидерът на фойерверките в страната „Енигма-фойерверк” това е най-доброто в
областа за нашите клиенти – за външна и вътрешна употреба .Многобройни ефекти и феерия от красота,звук и
светлина ще оставят незабравими мигове от красиви спомени за вашето тържество. И не само това , за децата и
любителите на балоните само при нас ще ви предложим арки , цветя от балони, цифри , надписи, фигури,балони с хелий,
печатани балони и печат върху балони по ваш избор,каталог с различни цветове-пастел и металик, фолиеви балони и
всичко това от най-добрите световните производители BELBAL , GEMAR ,QUALLATEX . Уверете се сами ! Ние и
нашият екип от професионалисти Ви предлагаме 100% гаранция професионално изпълнение за вашето добро настроение.
http://obiavidnes.com/obiava/117703/zarya-i-foyerverki-pleven
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сексуални стимуланти
P-force / Super P-force
12 таблетлки в опаковка
P-Force е комбинация между Sildenafil (Kamagra, Viagra) и Depoxetine. Тази уникална
комбинация прави ерекцията здрава, много по трайна, и преждевременната еякулация вече
няма да я има (преждевременно изпразване)
http://obiavidnes.com/obiava/117702/seksualni-stimulanti

Сватбена агенция Прециз - Плевен
Сватбена и парти агенция Прециз е специализирана в организиране, подготовка и реализиране на масови мероприятия,
сватбени,фирмени и лични тържества, кетъринг сервиз-услуги,инвентар и посуда под наем за до 500 човека, шатри за
парти под наем,презентации на открито,коктейли,откриване на нови обекти, украси и извършване на професионални
пироспектакли – зари придружени от светещи небесни фенери. 100% гаранция професионално изпълнение за вашето
добро настроение се грижи нашият екип от професионалисти – водещи , фото и видеооператори , DJ ,танцьори,
дизайнери,аранжори и пиротехници. Прекрасни мигове и много усмивки е нашата идея за вашето тържество. С много
внимание към вашите мечти и желания ние ще ги превърнем в незабравими спомени и изживявания.
http://obiavidnes.com/obiava/117701/svatbena--agenciya-preciz---pleven

Индивидуално Български език за чужденци
Индивидуален пакет нива А1, А2
В диапазона от понеделник до петък между 11:00 – 16:00 часа, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 280 лв.
Извън диапазона / сутрешен/вечерен седмичен и/или съботно – неделен график /, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 340
Индивидуални пакети нива А1, А2 за двама:
В диапазона от понеделник до петък между 11:00 – 16:00 часа, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 240 лв
Извън диапазона / сутрешен/вечерен седмичен и/или съботно – неделен график /, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 290 лв.
Индивидуален пакет нива В1, В2
В диапазона от понеделник до петък между 11:00 – 16:00 часа, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 320 лв.
Извън диапазона / сутрешен/вечерен седмичен и/или съботно – неделен график /, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 380
Индивидуални пакети нива B1, B2 за двама:
В диапазона от понеделник до петък между 11:00 – 16:00 часа, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 280 лв
Извън диапазона / сутрешен/вечерен седмичен и/или съботно – неделен график /, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 330 лв.
гр. Варна, ул. Цар Симеон 1 6А, 0884123908
http://obiavidnes.com/obiava/117700/individualno-bylgarski-ezik-za-chujdenci

Фойерверки Плевен - най - богат избор при нас !
Фойерверките - звук,светлина и много красота за всеки повод.Сватбена и парти агенция Прециз е лицензирана фирма за
извършване на пиротехнически мероприятия (заря) на територията на цялата страна.Има склад и магазин. Фирмата е
директен представител на лидерът на фойерверките в страната „Енигма-фойерверк” това е най-доброто в областа за
нашите клиенти – за външна и вътрешна употреба .Многобройни ефекти и феерия от красота,звук и светлина ще
оставят незабравими мигове от красиви спомени за вашето тържество. И не само това , за децата и любителите на
балоните само при нас ще ви предложим арки , цветя от балони, цифри , надписи, фигури,балони с хелий, печатани
балони и печат върху балони по ваш избор,каталог с различни цветове-пастел и металик, фолиеви балони и всичко това
от най-добрите световните производители BELBAL , GEMAR ,QUALLATEX . Уверете се сами ! Ние и нашият екип от
професионалисти Ви предлагаме 100% гаранция професионално изпълнение за вашето добро настроение.
http://obiavidnes.com/obiava/117699/foyerverki-pleven---nay---bogat-izbor-pri-nas-

Превод на документи
Превод на документи (Цени за страница):
До 3 /три/ работни дни:
- български език - 5 лв
- френски език - 12 лв..
- английски език - 7 лв.
- руски език - 8 лв.
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- немски език - 10 лв.
До 1 / един / работен ден:
- български език - 10 лв.
- английски език - 12 лв.
- руски език - 13 лв.
- немски език - 15 лв. френски език - 17 лв.
До 4 / четири / работни часа:
- български език - 20 лв.
- английски език - 22 лв.
- руски език - 23 лв.
- немски език - 25 лв.
- френски език - 27 лв.
гр. Варна, ул. Цар Симеон 1 6А, 0884123908
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https://new-way.alle.bg/

http://obiavidnes.com/obiava/117698/prevod-na-dokumenti

Изработка на автобиография, Мотивационно писмо
До 3 / три / работни дни :
български език - 15 лв.
английски език - 20 лв.
руски език - 20 лв.
немски език - 23 лв.
френски език - 25 лв.
До 1 / един / работен ден :
български език - 20 лв.
английски език - 25 лв.
руски език - 25 лв.
немски език - 28 лв.
френски език - 30 лв.
До 4 / четири / работни часа :
български език - 30 лв.
английски език - 35 лв.
руски език - 35 лв.
немски език - 38 лв.
френски език - 40 лв.
гр. Варна, ул. Цар Симеон 1 6А, 0884123908

https://new-way.alle.bg/

http://obiavidnes.com/obiava/117697/izrabotka-na-avtobiografiya-motivacionno-pismo

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
!
Офертата е валидна за Търговски и Акционерни Дружества от всички бизнес сектори и региони на страната .
Оказваме перфектно съдействие и на фирми , регистрирани и работещи на територията на Европа .
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
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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 вписване , 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 !
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53 - Е. Сандов
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/117696/sydeystvie-za-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya---izkupuvane--prehvyrlya

Компютърни обучения
• Офис Пакет – 10 лв./час
• Acrobat Reader – 10 лв./час
• Adobe Reader – 10 лв./час
• АutoCAD, MathCAD – 20лв./час
• Math LAB, GeoGebra – 20лв./час
• HTML – 20 лв./час
гр. Варна, ул. Цар Симеон 1 6А, 0884123908

http://astoria-academy.com/

http://obiavidnes.com/obiava/117695/kompyutyrni-obucheniya

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
!
Офертата е валидна за Търговски и Акционерни Дружества от всички бизнес сектори и региони на страната .
Оказваме перфектно съдействие и на фирми , регистрирани и работещи на територията на Европа .
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 !

Страница 56/70

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

10.07.2016

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 вписване , 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 !
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53 - Е. Сандов
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/117694/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
!
Офертата е валидна за Търговски и Акционерни Дружества от всички бизнес сектори и региони на страната .
Оказваме перфектно съдействие и на фирми , регистрирани и работещи на територията на Европа .
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ, които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, съдебни изпълнения,
административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в
съответствие с действащата нормативна уредба .
Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма :
ОСИГУРЯВАМЕ нов Собственик и Управител , ново Седалище , Адресна регистрация и всичко необходимо , което
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изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ !
Гарантирано вписване , 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 !
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53 - Е. Сандов
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/117693/sydeystvie-za-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya---izkupuvane--prehvyrlya

Групови езикови курсове
Групово обучение по Английски, Немски, Френски, Италиански, Испански, Руски или Арабски език.
Запишете се сега за курс (60 учебни часа) групово обучение - нива А1, А2 на удивителната цена от 130 лева и нива В1, В2
само за 180 лева!!!Завършете сезона с тази прекрасна стъпка напред!
Курсът включва:
• входящ тест;
• двама преподаватели (теория и практика);
• текстове за слушане с разбиране;
• текстове за четене с разбиране;
• допълнителни учебни материали за часовете;
• примерни тестове;
• удостоверение при успешно взет финален изпит и за брой часове.
Адрес: гр. Варна, ул. Цар Симеон 1 6А
Телефон за връзка: 0890320053
Официален сайт: http://astoria-academy.com/
http://obiavidnes.com/obiava/117692/grupovi-ezikovi-kursove

Индивидуално Арабски, нива А1, А2
Индивидуален пакет нива А1, А2
В диапазона от понеделник до петък между 11:00 – 16:00 часа, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 280 лв.
Извън диапазона / сутрешен/вечерен седмичен и/или съботно – неделен график /, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 340
Индивидуални пакети нива А1, А2 за двама:
В диапазона от понеделник до петък между 11:00 – 16:00 часа, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 240 лв
Извън диапазона / сутрешен/вечерен седмичен и/или съботно – неделен график /, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 290 лв.
гр. Варна, ул. Цар Симеон 1 6А, 0890320053
Индивидуално Немски, нива А1, А2
Индивидуален пакет нива А1, А2
В диапазона от понеделник до петък между 11:00 – 16:00 часа, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 280 лв.
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Извън диапазона / сутрешен/вечерен седмичен и/или съботно – неделен график /, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 340
Индивидуални пакети нива А1, А2 за двама:
В диапазона от понеделник до петък между 11:00 – 16:00 часа, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 240 лв
Извън диапазона / сутрешен/вечерен седмичен и/или съботно – неделен график /, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 290 лв.
гр. Варна, ул. Цар Симеон 1 6А, 0890320053
http://obiavidnes.com/obiava/117691/individualno-arabski-niva-a1-a2

Индивидуално Френски, нива А1, А2
Индивидуален пакет нива А1, А2
В диапазона от понеделник до петък между 11:00 – 16:00 часа, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 280 лв.
Извън диапазона / сутрешен/вечерен седмичен и/или съботно – неделен график /, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 340
Индивидуални пакети нива А1, А2 за двама:
В диапазона от понеделник до петък между 11:00 – 16:00 часа, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 240 лв
Извън диапазона / сутрешен/вечерен седмичен и/или съботно – неделен график /, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 290 лв.
гр. Варна, ул. Цар Симеон 1 6А, 0890320053
Индивидуално Немски, нива А1, А2
Индивидуален пакет нива А1, А2
В диапазона от понеделник до петък между 11:00 – 16:00 часа, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 280 лв.
Извън диапазона / сутрешен/вечерен седмичен и/или съботно – неделен график /, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 340
Индивидуални пакети нива А1, А2 за двама:
В диапазона от понеделник до петък между 11:00 – 16:00 часа, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 240 лв
Извън диапазона / сутрешен/вечерен седмичен и/или съботно – неделен график /, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 290 лв.
гр. Варна, ул. Цар Симеон 1 6А, 0890320053
http://obiavidnes.com/obiava/117690/individualno-frenski-niva-a1-a2

Индивидуално Италиански, нива А1, А2
Индивидуален пакет нива А1, А2
В диапазона от понеделник до петък между 11:00 – 16:00 часа, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 280 лв.
Извън диапазона / сутрешен/вечерен седмичен и/или съботно – неделен график /, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 340
Индивидуални пакети нива А1, А2 за двама:
В диапазона от понеделник до петък между 11:00 – 16:00 часа, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 240 лв
Извън диапазона / сутрешен/вечерен седмичен и/или съботно – неделен график /, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 290 лв.
гр. Варна, ул. Цар Симеон 1 6А, 0890320053
Индивидуално Немски, нива А1, А2
Индивидуален пакет нива А1, А2
В диапазона от понеделник до петък между 11:00 – 16:00 часа, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 280 лв.
Извън диапазона / сутрешен/вечерен седмичен и/или съботно – неделен график /, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 340
Индивидуални пакети нива А1, А2 за двама:
В диапазона от понеделник до петък между 11:00 – 16:00 часа, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 240 лв
Извън диапазона / сутрешен/вечерен седмичен и/или съботно – неделен график /, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 290 лв.
гр. Варна, ул. Цар Симеон 1 6А, 0890320053
http://obiavidnes.com/obiava/117689/individualno-italianski-niva-a1-a2

Индивидуално Испански, нива А1, А2
Индивидуален пакет нива А1, А2
В диапазона от понеделник до петък между 11:00 – 16:00 часа, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 280 лв.
Извън диапазона / сутрешен/вечерен седмичен и/или съботно – неделен график /, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 340
Индивидуални пакети нива А1, А2 за двама:
В диапазона от понеделник до петък между 11:00 – 16:00 часа, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 240 лв
Извън диапазона / сутрешен/вечерен седмичен и/или съботно – неделен график /, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 290 лв.
гр. Варна, ул. Цар Симеон 1 6А, 0890320053
Индивидуално Немски, нива А1, А2
Индивидуален пакет нива А1, А2
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В диапазона от понеделник до петък между 11:00 – 16:00 часа, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 280 лв.
Извън диапазона / сутрешен/вечерен седмичен и/или съботно – неделен график /, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 340
Индивидуални пакети нива А1, А2 за двама:
В диапазона от понеделник до петък между 11:00 – 16:00 часа, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 240 лв
Извън диапазона / сутрешен/вечерен седмичен и/или съботно – неделен график /, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 290 лв.
гр. Варна, ул. Цар Симеон 1 6А, 0890320053
http://obiavidnes.com/obiava/117688/individualno-ispanski-niva-a1-a2

Индивидуално Руски, нива А1, А2
Индивидуален пакет нива А1, А2
В диапазона от понеделник до петък между 11:00 – 16:00 часа, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 280 лв.
Извън диапазона / сутрешен/вечерен седмичен и/или съботно – неделен график /, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 340
Индивидуални пакети нива А1, А2 за двама:
В диапазона от понеделник до петък между 11:00 – 16:00 часа, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 240 лв
Извън диапазона / сутрешен/вечерен седмичен и/или съботно – неделен график /, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 290 лв.
гр. Варна, ул. Цар Симеон 1 6А, 0890320053
Индивидуално Немски, нива А1, А2
Индивидуален пакет нива А1, А2
В диапазона от понеделник до петък между 11:00 – 16:00 часа, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 280 лв.
Извън диапазона / сутрешен/вечерен седмичен и/или съботно – неделен график /, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 340
Индивидуални пакети нива А1, А2 за двама:
В диапазона от понеделник до петък между 11:00 – 16:00 часа, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 240 лв
Извън диапазона / сутрешен/вечерен седмичен и/или съботно – неделен график /, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 290 лв.
гр. Варна, ул. Цар Симеон 1 6А, 0890320053
http://obiavidnes.com/obiava/117687/individualno-ruski-niva-a1-a2

Индивидуално Немски, нива А1, А2
Индивидуален пакет нива А1, А2
В диапазона от понеделник до петък между 11:00 – 16:00 часа, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 280 лв.
Извън диапазона / сутрешен/вечерен седмичен и/или съботно – неделен график /, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 340
Индивидуални пакети нива А1, А2 за двама:
В диапазона от понеделник до петък между 11:00 – 16:00 часа, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 240 лв
Извън диапазона / сутрешен/вечерен седмичен и/или съботно – неделен график /, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 290 лв.
гр. Варна, ул. Цар Симеон 1 6А, 0890320053
Индивидуално Немски, нива А1, А2
Индивидуален пакет нива А1, А2
В диапазона от понеделник до петък между 11:00 – 16:00 часа, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 280 лв.
Извън диапазона / сутрешен/вечерен седмичен и/или съботно – неделен график /, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 340
Индивидуални пакети нива А1, А2 за двама:
В диапазона от понеделник до петък между 11:00 – 16:00 часа, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 240 лв
Извън диапазона / сутрешен/вечерен седмичен и/или съботно – неделен график /, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 290 лв.
гр. Варна, ул. Цар Симеон 1 6А, 0890320053
http://obiavidnes.com/obiava/117686/individualno-nemski-niva-a1-a2

Индивидуално Английски, нива А1, А2
Индивидуален пакет нива А1, А2
В диапазона от понеделник до петък между 11:00 – 16:00 часа, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 280 лв.
Извън диапазона / сутрешен/вечерен седмичен и/или съботно – неделен график /, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 340
Индивидуални пакети нива А1, А2 за двама:
В диапазона от понеделник до петък между 11:00 – 16:00 часа, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 240 лв
Извън диапазона / сутрешен/вечерен седмичен и/или съботно – неделен график /, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 290 лв.
гр. Варна, ул. Цар Симеон 1 6А, 0890320053
Индивидуално Немски, нива А1, А2
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Индивидуален пакет нива А1, А2
В диапазона от понеделник до петък между 11:00 – 16:00 часа, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 280 лв.
Извън диапазона / сутрешен/вечерен седмичен и/или съботно – неделен график /, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 340
Индивидуални пакети нива А1, А2 за двама:
В диапазона от понеделник до петък между 11:00 – 16:00 часа, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 240 лв
Извън диапазона / сутрешен/вечерен седмичен и/или съботно – неделен график /, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 290 лв.
гр. Варна, ул. Цар Симеон 1 6А, 0890320053
http://obiavidnes.com/obiava/117685/individualno-angliyski-niva-a1-a2

Фойерверки и балони за вашите щури купони - в Плевен.
Балони с хелий над 30 вида за вашето парти.И не само това , за децата и любителите на балоните само при нас ще ви
предложим арки , цветя от балони, цифри , надписи, фигури,балони с хелий, печатани балони и печат върху балони по ваш
избор,каталог с различни цветове-пастел и металик, фолиеви балони и всичко това от най-добрите световните
производители BELBAL, GEMAR, QUALLATEX.Уверете се сами ! Ние и нашият екип от професионалисти Ви предлагаме
100% гаранция професионално изпълнение за вашето добро настроение.При количества по договаряне,доставката е
безплатна.
http://obiavidnes.com/obiava/117684/foyerverki-i-baloni-za-vashite-shturi-kuponi---v-pleven

Индивидуално Арабски, нива В1, В2
Индивидуален пакет нива В1, В2
В диапазона от понеделник до петък между 11:00 – 16:00 часа, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 320 лв.
Извън диапазона / сутрешен/вечерен седмичен и/или съботно – неделен график /, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 380
Индивидуални пакети нива B1, B2 за двама:
В диапазона от понеделник до петък между 11:00 – 16:00 часа, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 280 лв
Извън диапазона / сутрешен/вечерен седмичен и/или съботно – неделен график /, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 330 лв.
гр. Варна, ул. Цар Симеон 1 6А, 0890320053
http://obiavidnes.com/obiava/117683/individualno-arabski-niva-v1-v2

Индивидуално Руски, нива В1, В2
Индивидуален пакет нива В1, В2
В диапазона от понеделник до петък между 11:00 – 16:00 часа, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 320 лв.
Извън диапазона / сутрешен/вечерен седмичен и/или съботно – неделен график /, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 380
Индивидуални пакети нива B1, B2 за двама:
В диапазона от понеделник до петък между 11:00 – 16:00 часа, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 280 лв
Извън диапазона / сутрешен/вечерен седмичен и/или съботно – неделен график /, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 330 лв.
гр. Варна, ул. Цар Симеон 1 6А, 0890320053
http://obiavidnes.com/obiava/117682/individualno-ruski-niva-v1-v2

Индивидуално Испански, нива В1, В2
Индивидуален пакет нива В1, В2
В диапазона от понеделник до петък между 11:00 – 16:00 часа, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 320 лв.
Извън диапазона / сутрешен/вечерен седмичен и/или съботно – неделен график /, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 380
Индивидуални пакети нива B1, B2 за двама:
В диапазона от понеделник до петък между 11:00 – 16:00 часа, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 280 лв
Извън диапазона / сутрешен/вечерен седмичен и/или съботно – неделен график /, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 330 лв.
гр. Варна, ул. Цар Симеон 1 6А, 0890320053
http://obiavidnes.com/obiava/117681/individualno-ispanski-niva-v1-v2

Индивидуално Италиански, нива В1, В2
Индивидуален пакет нива В1, В2
В диапазона от понеделник до петък между 11:00 – 16:00 часа, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 320 лв.
Извън диапазона / сутрешен/вечерен седмичен и/или съботно – неделен график /, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 380
Индивидуални пакети нива B1, B2 за двама:
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В диапазона от понеделник до петък между 11:00 – 16:00 часа, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 280 лв
Извън диапазона / сутрешен/вечерен седмичен и/или съботно – неделен график /, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 330 лв.
гр. Варна, ул. Цар Симеон 1 6А, 0890320053
http://obiavidnes.com/obiava/117680/individualno-italianski-niva-v1-v2

Индивидуално Френски, нива В1, В2
Индивидуален пакет нива В1, В2
В диапазона от понеделник до петък между 11:00 – 16:00 часа, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 320 лв.
Извън диапазона / сутрешен/вечерен седмичен и/или съботно – неделен график /, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 380
Индивидуални пакети нива B1, B2 за двама:
В диапазона от понеделник до петък между 11:00 – 16:00 часа, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 280 лв
Извън диапазона / сутрешен/вечерен седмичен и/или съботно – неделен график /, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 330 лв.
гр. Варна, ул. Цар Симеон 1 6А, 0890320053
http://obiavidnes.com/obiava/117679/individualno-frenski-niva-v1-v2

Индивидуално Немски, нива В1, В2
Индивидуален пакет нива В1, В2
В диапазона от понеделник до петък между 11:00 – 16:00 часа, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 320 лв.
Извън диапазона / сутрешен/вечерен седмичен и/или съботно – неделен график /, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 380
Индивидуални пакети нива B1, B2 за двама:
В диапазона от понеделник до петък между 11:00 – 16:00 часа, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 280 лв
Извън диапазона / сутрешен/вечерен седмичен и/или съботно – неделен график /, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 330 лв.
гр. Варна, ул. Цар Симеон 1 6А, 0890320053
http://obiavidnes.com/obiava/117678/individualno-nemski-niva-v1-v2

Сватбена украса и заря в Ловеч
Сватбена и парти агенция Прециз е специализирана в организиране, подготовка и реализиране на масови мероприятия,
сватбени,фирмени и лични тържества, кетъринг сервиз-услуги,инвентар и посуда под наем за до 500 човека, шатри за
парти под наем,презентации на открито,коктейли,откриване на нови обекти, украси и извършване на професионални
пироспектакли – зари придружени от светещи небесни фенери. 100% гаранция професионално изпълнение за вашето
добро настроение се грижи нашият екип от професионалисти – водещи , фото и видеооператори , DJ ,танцьори,
дизайнери,аранжори и пиротехници. Прекрасни мигове и много усмивки е нашата идея за вашето тържество. С много
внимание към вашите мечти и желания ние ще ги превърнем в незабравими спомени и изживявания.
http://obiavidnes.com/obiava/117677/svatbena-ukrasa-i-zarya-v-lovech

Индивидуално Английски, нива В1, В2
Индивидуален пакет нива В1, В2
В диапазона от понеделник до петък между 11:00 – 16:00 часа, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 320 лв.
Извън диапазона / сутрешен/вечерен седмичен и/или съботно – неделен график /, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 380
Индивидуални пакети нива B1, B2 за двама:
В диапазона от понеделник до петък между 11:00 – 16:00 часа, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 280 лв
Извън диапазона / сутрешен/вечерен седмичен и/или съботно – неделен график /, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 330 лв.
гр. Варна, ул. Цар Симеон 1 6А, 0890320053
http://obiavidnes.com/obiava/117676/individualno-angliyski-niva-v1-v2

Програма Омниум
Ако искаш да успееш, учи при нас
За пръв път в България се предлага отворена програма за индивидуален подбор от обучения на абонаментен принцип.
Приложени са най-съвременните методики за дистанционно обучение, които са напълно свързани с практиката и
изискванията на пазара.
Обученията ни са без ограничения за място и време.
Залагаме на качеството и гарантираме успехи.
Академия ЕЛЕА - Център “WISDOM”
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За подробности - http://www.elea.bg и 0877 646 506
Скайп: ctowisdom
http://obiavidnes.com/obiava/117675/programa-omnium

Сватбена и парти агенция Прециз - Ловеч
Сватбена и парти агенция Прециз е специализирана в организиране, подготовка и реализиране на масови мероприятия,
сватбени,фирмени и лични тържества, кетъринг сервиз-услуги,инвентар и посуда под наем за до 500 човека, шатри за
парти под наем,презентации на открито,коктейли,откриване на нови обекти, украси и извършване на професионални
пироспектакли – зари придружени от светещи небесни фенери. 100% гаранция професионално изпълнение за вашето
добро настроение се грижи нашият екип от професионалисти – водещи , фото и видеооператори , DJ ,танцьори,
дизайнери,аранжори и пиротехници. Прекрасни мигове и много усмивки е нашата идея за вашето тържество. С много
внимание към вашите мечти и желания ние ще ги превърнем в незабравими спомени и изживявания.
http://obiavidnes.com/obiava/117674/svatbena-i-parti-agenciya-preciz---lovech

Фойерверки и балони за вашите щури купони - в Ловеч.
Всичко за вашето тържество,сватба,парти, детско,клоун,кетъринг,украси,цветя,балони,откриване на нови
обекти,фойерверки,заря,балони с хелий,народни,фото,видео,водещ и др.в новият офис магазин в Сити Център ЛОвеч
ет.3.Сватбена и парти агенция Прециз е лицензирана фирма за извършване на пиротехнически мероприятия (заря) на
територията на цялата страна.Има склад и магазин. Фирмата е директен представител на лидерът на фойерверките в
страната „Енигма-фойерверк” това е най-доброто в областа за нашите клиенти – за външна и вътрешна употреба
.Многобройни ефекти и феерия от красота,звук и светлина ще оставят незабравими мигове от красиви спомени за
вашето тържество. И не само това , за децата и любителите на балоните само при нас ще ви предложим арки , цветя
от балони, цифри , надписи, фигури,балони с хелий, печатани балони и печат върху балони по ваш избор,каталог с
различни цветове-пастел и металик, фолиеви балони и всичко това от най-добрите световните производители BELBAL ,
GEMAR ,QUALLATEX . Уверете се сами ! Ние и нашият екип от професионалисти Ви предлагаме 100% гаранция
професионално изпълнение за вашето добро настроение.
http://obiavidnes.com/obiava/117673/foyerverki-i-baloni-za-vashite-shturi-kuponi---v-lovech

Евтини блиндирани врати – Пловдив
Директен вносител- най-добрите врати, на най-добри цени!
Страхотни цени на блиндирани врати в Пловдив!
Заповядайте в нашия шоурум на адрес пл. "Антон Чехов" 5 (до моста на Герджика)!
Предлагаме разнообразие от модели и цветове!Нови модели блиндирани врати!
телефони за контакт:
032207039
0899691016
http://www.vrati-plovdiv.com/?cat=7
http://obiavidnes.com/obiava/117672/evtini-blindirani-vrati--plovdiv

Индивидуално Английски, нива В1, В2
Индивидуален пакет нива В1, В2
В диапазона от понеделник до петък между 11:00 – 16:00 часа, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 320 лв.
Извън диапазона / сутрешен/вечерен седмичен и/или съботно – неделен график /, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 380
Индивидуални пакети нива B1, B2 за двама:
В диапазона от понеделник до петък между 11:00 – 16:00 часа, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 280 лв
Извън диапазона / сутрешен/вечерен седмичен и/или съботно – неделен график /, Пакет 60 уч. часа цяло ниво, цена 330 лв.
гр. Варна, ул. Цар Симеон 1 6А, 0890320053
http://obiavidnes.com/obiava/117671/individualno-angliyski-niva-v1-v2

Интериорни врати 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!
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http://obiavidnes.com/obiava/117670/interiorni-vrati-ot-porta-nova-plovdiv

Обединявам Кредити
Обединявам кредити и отпускам суми от 100 до 5000 лева. Телефон за връзка 0877 09 09 08 Минчо Минчев.
http://obiavidnes.com/obiava/117669/obedinyavam-krediti

сексуални стимуланти
Циsex_stimulansi-036алис / Cialis е с основна съставка таданафил. Много качествен продукт за мъжка ерекция на
страхотна цена.Sex stimulant CIALIS е един много търсен продукт.http://sexstimulanti.biz
http://obiavidnes.com/obiava/117668/seksualni-stimulanti

Блиндирана входна врата код T686 Спарта
Блиндирана входна врата, изработена от 1,5 мм прахово боядисан метал и 10 мм MDF-фрезовани панели с ламинатно
покритие.
Размерите на вратата с касата са 92/200 см.
Дебелината на крилото е 70 мм, а възможните посоки на отваряне са: навътре/лява, навътре/дясна, навън/лява,
навън/дясна. Структурата на крилото представлява два MDF-ламинирани панела, всеки по 10 мм, а за шумо- и
термоизолация е поставен полистирен.
Лицевият и задният панел са с красива фрезована шарка, която придава стилна завършеност на модела. Касата е
регулируема и може да облече зид с дебелина до 34 см.
Моделът е с фабрично поставено гумено уплътнение по протежението на касата, също и с „Г-образна“ лайсна на прага,
което спомага за по-добра изолация и изграждане на праг. Вратата е снабдена с две независими заключващи системи
DAF-моноблок, всяка с по три активни шипа.
В комплекта са включени:
Крило 7 см, изработено от метал, полистирен и MDF-плоскости;
Регулируема каса за зид с дебелина до 34 см, с фабрично поставено гумено уплътнение по нея;
Обков: иноксова сатенирана подвижна дръжка за вътрешната страна на вратата и по избор подвижна или пасивна
дръжка за външната страна /тип – „полумесец“/; шпионка с метално чукче; панти;
Два секретни патрона с по три ключа; бронировка на патрона с вдлъбнати капачки против разбиване;
От страната на пантите крилото е подсилено с три пасивни шипа, които при затворено положение на вратата са
скрити в касата.
**Повърхността на вратата подлежи на захабяване вследствие на слънчевите UV-лъчи и влагата. Моделът не е
подходящ за излагане на директни атмосферни влияния, освен ако няма изграден навес, който да предпазва вратата.
http://obiavidnes.com/obiava/117667/blindirana-vhodna-vrata-kod-t686-sparta

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/
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http://obiavidnes.com/obiava/117666/30-50-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/117665/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniya-vi-dom

сексуални стимуланти
Секс стимулант черна мравка е наистина страхотен продукт с който ще задоволите и най – претенциозния си партньор.
Черна мравка се използва от милиони мъже. Искате да подобрите сексуалния си живот? Решението е едно Черна
мравка! http://topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/117664/seksualni-stimulanti

сексуални стимуланти
RED CHERRY 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/117663/seksualni-stimulanti

Айрес България – уреди за защита от електромагнитни влияния
Защитете се от вредното влияние на електромагнитните вълни, излъчвани всекидневно от електронните устройства!
Ефeктивни технологични решения, които могат да неутрализират вредните електромагнитни излъчвания и да ги
направят напълно безвредни за хората.
Айрес България ЕООД е ексклузивен дистрибутор за България на продуктите на American Aires Inc. Айрестекнолоджи
Литва.
От самото си създаване през 2000 година продуктите печелят множество награди, златни медали и сертификати.
Първата си награда – златен медал за постижения, получават на Изложението за иновации ЕУРЕКА, проведено през
2002 г. в Брюксел, Белгия.
Защитете се от вредното влияние на електромагнитните вълни, излъчвани всекидневно от електронните устройства!
Ефeктивни технологични решения, които могат да неутрализират вредните електромагнитни излъчвания и да ги
направят напълно безвредни за хората.
НАШИТЕ ПРОДУКТИ:
- Aires Shield - “Aires Shield” представлява микропроцесор на силициева основа, който неутрализира вредното
въздействие на лъчението от електромагнитни вълни. За да задействате “Aires Shield” е необходимо единствено да го
поставите върху избраното от Вас устройство. Уредът отстранява опасните аномалии, създадени от
електромагнитните полета.
- Aires Defender Infinity – „Aires Defender Infinity“ е снабден с два 9-ядрени силициеви микропроцесора от най-ново
поколение, които осигуряват универсална защита от електромагнитната радиация, излъчвана от широко
разпространените лични комуникационни устройства, електропреносната мрежа и клетъчни кули.
Aires Defender Infinity представлява универсален стабилизатор за функционалното състояние на тялото. Човешкото
тяло е отворена физическа система, която постоянно обменя енергия и материя с околната среда. Aires Defender Infinity
е устройство, което хармонизира взаимодействието на външните електромагнитни полета с базовото излъчване на
тялото, като уравнява параметрите им. Чрез действието си като адаптор между околната среда и даден обект и
обратното, Aires Defender Infinity стабилизира функционалното състояние на тялото.
- Aires Black Crystal - Аires Black Crystal преобразува електромагнитните вълни, които атакуват телата ни всеки ден в
много по-безопасни дължини на вълните. Устройството разполага с две присъединени вериги, които са
електропроводими и отделени от изолирания слой чрез кондензатор, който генерира предпазно поле и анулира вредната
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радиация.
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ, ПОРЪЧКИ И КОНТАКТИ:
Адрес: гр. София, България 1527
бул. „ген. Данаил Николаев“ №18
вх. Б, ап. 2
Тел: +359 (0)2 843 91 52
E-mail: aires.bulgaria@gmail.com
Уебсайт: http://airesbulgaria.com/
http://obiavidnes.com/obiava/117662/ayres-bylgariya--uredi-za-zashtita-ot-elektromagnitni-vliyaniya

Допълмнителни доходи, Печеливш онлайн бизнес
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи. Това е чудесен избор за постигане на вашите
цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър, лаптоп, таблет или смартфон и връзка
с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си пожелаете и където си пожелаете!
Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка по- долу към моят сайт, е разяснено всичко
което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате за бърз и сигурен успех!
Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще прочетете много
полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800 лева.
http: //www. rabotazavseki. simplesite. com
Може да използвате този линк за да научите как работят сайтовете. Ако имате въпроси, пишете ми. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/117661/dopylmnitelni-dohodi-pechelivsh-onlayn-biznes

Допълмнителни доходи, Печеливш онлайн бизнес
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи. Това е чудесен избор за постигане на вашите
цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър, лаптоп, таблет или смартфон и връзка
с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си пожелаете и където си пожелаете!
Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка по- долу към моят сайт, е разяснено всичко
което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате за бърз и сигурен успех!
Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще прочетете много
полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800 лева.
http: //www. rabotazavseki. simplesite. com
Може да използвате този линк за да научите как работят сайтовете. Ако имате въпроси, пишете ми. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/117660/dopylmnitelni-dohodi-pechelivsh-onlayn-biznes

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/117659/30-50-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
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познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/117658/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniya-vi-dom

Покупко-Продажба на Бизнес-Бизнес Активи..........
Изкупуване и Прехвърляне на Фирми ЕООД ООД Дружествени дялове ЕАД АД-акции.Прехвърляне (продажба) на
търговско предприятие.
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!
Осигуряване на нов собственик на Вашата фирма със задължения, ново седалище и адрес за кореспонденция, извършване
на пълна промяна на обстоятелствата.
Продажба на Фирма- ЕООД ООД-Дружествени дялове-Чл. 129. (1) (2) Търговски закон.
ОТГОВОРНОСТ ПРИ ПРЕХВЪРЛЯНЕ- Чл. 130. Търговски закон.
Чл. 130. Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски
срещу дела в капитала.
Какво включва услугата Продажба на фирма
Изготвяне и подаване на всички необходими документи в Търговския регистър, без риск от отказ.
Съпровождане до Нотариус, без излишно чакане.
Изваждане на удостоверение за актуално състояние
И всичко това с едно посещение в офиса ни
- Срок – 4 работни дни
500 лв /вкл. Държавна такса,
Нотариус,
Гарантирано най-ниска цена, без скрити такси и хонорари.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката.
Investconsult Group ltd.
Работно време: понеделник-неделя: 09:00 - 19:00
Телефон за контакти и обслужване на клиенти:0886072288
За повече информация относно услугите които предлагаме - моля посетете блога ни https://topbg1.blogspot.bg
http://obiavidnes.com/obiava/117657/pokupko-prodajba-na-biznes-biznes-aktivi

Покупко-Продажба на Бизнес-Бизнес Активи
Изкупуване и Прехвърляне на Фирми ЕООД ООД Дружествени дялове ЕАД АД-акции.Прехвърляне (продажба) на
търговско предприятие.
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!
Осигуряване на нов собственик на Вашата фирма със задължения, ново седалище и адрес за кореспонденция, извършване
на пълна промяна на обстоятелствата.
Продажба на Фирма- ЕООД ООД-Дружествени дялове-Чл. 129. (1) (2) Търговски закон.
ОТГОВОРНОСТ ПРИ ПРЕХВЪРЛЯНЕ- Чл. 130. Търговски закон.
Чл. 130. Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски
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срещу дела в капитала.
Какво включва услугата Продажба на фирма
Изготвяне и подаване на всички необходими документи в Търговския регистър, без риск от отказ.
Съпровождане до Нотариус, без излишно чакане.
Изваждане на удостоверение за актуално състояние
И всичко това с едно посещение в офиса ни
- Срок – 4 работни дни
500 лв /вкл. Държавна такса,
Нотариус,
Гарантирано най-ниска цена, без скрити такси и хонорари.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката.
Investconsult Group ltd.
Работно време: понеделник-неделя: 09:00 - 19:00
Телефон за контакти и обслужване на клиенти:0886072288
За повече информация относно услугите които предлагаме - моля посетете блога ни https://topbg1.blogspot.bg
http://obiavidnes.com/obiava/117656/pokupko-prodajba-na-biznes-biznes-aktivi

Покупко-Продажба на Фирми-ЕООД ООД ЕАД АД
Изкупуване и Прехвърляне на Фирми ЕООД ООД Дружествени дялове ЕАД АД-акции.Прехвърляне (продажба) на
търговско предприятие.
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!
Осигуряване на нов собственик на Вашата фирма със задължения, ново седалище и адрес за кореспонденция, извършване
на пълна промяна на обстоятелствата.
Продажба на Фирма- ЕООД ООД-Дружествени дялове-Чл. 129. (1) (2) Търговски закон.
ОТГОВОРНОСТ ПРИ ПРЕХВЪРЛЯНЕ- Чл. 130. Търговски закон.
Чл. 130. Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски
срещу дела в капитала.
Какво включва услугата Продажба на фирма
Изготвяне и подаване на всички необходими документи в Търговския регистър, без риск от отказ.
Съпровождане до Нотариус, без излишно чакане.
Изваждане на удостоверение за актуално състояние
И всичко това с едно посещение в офиса ни
- Срок – 4 работни дни
500 лв /вкл. Държавна такса,
Нотариус,
Гарантирано най-ниска цена, без скрити такси и хонорари.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката.
Investconsult Group ltd.
Работно време: понеделник-неделя: 09:00 - 19:00
Телефон за контакти и обслужване на клиенти:0886072288
За повече информация относно услугите които предлагаме - моля посетете блога ни https://topbg1.blogspot.bg
http://obiavidnes.com/obiava/117655/pokupko-prodajba-na-firmi-eood-ood-ead-ad
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2 бр очила за нощно и дневно шофиране HD Vision
2 бр очила за нощно и дневно шофиране HD Vision
2 бр очила за нощно и дневно шофиране HD Vision WrapArounds
HD Vision & NightVision - 2 чифта очила за перфектна видимост на пътя! Шофирате, четете или играете голф тези
очила ще ви направят свидетели на изцяло ново преживяване!
Тегло - 0.200 кг.HD NightVision - очила за нощно шофиране
Изработени специално за акцентиране върху релефите. Подобряват визуалния комфорт по време на шофиране и
допринасят за отчетливото разпознаване на обектите, за перфектна яснота през нощта.
Намаляват вероятността от заслепяване, причинено от фарове и улично осветление.
Подобряват видимостта при здрач и при лоши атмосферни условия.
Прилягат добре, могат да се носят върху диоптрични очила.
Комбиниран модел с широки стъкла и с малки отстрани, от жълт акрил.Рамка от пластмаса.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/117654/2-br-ochila-za-noshtno-i-dnevno-shofirane-hd-vision

2 бр очила за нощно и дневно шофиране HD Vision
2 бр очила за нощно и дневно шофиране HD Vision
2 бр очила за нощно и дневно шофиране HD Vision WrapArounds
HD Vision & NightVision - 2 чифта очила за перфектна видимост на пътя! Шофирате, четете или играете голф тези
очила ще ви направят свидетели на изцяло ново преживяване!
Тегло - 0.200 кг.HD NightVision - очила за нощно шофиране
Изработени специално за акцентиране върху релефите. Подобряват визуалния комфорт по време на шофиране и
допринасят за отчетливото разпознаване на обектите, за перфектна яснота през нощта.
Намаляват вероятността от заслепяване, причинено от фарове и улично осветление.
Подобряват видимостта при здрач и при лоши атмосферни условия.
Прилягат добре, могат да се носят върху диоптрични очила.
Комбиниран модел с широки стъкла и с малки отстрани, от жълт акрил.Рамка от пластмаса.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/117653/2-br-ochila-za-noshtno-i-dnevno-shofirane-hd-vision

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.
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Капацитет на батерията: 45mAh.
Зареждане напрежение: DC 5V.
Време за зареждане: 1 час.
Време на готовност: 100 часа.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/117652/stik-za-selfi-s-vgraden-bluetooth

Магнитна титаниева гривна
Магнитна титаниева гривна
МАГНИТНА ГРИВНА - ПРОТИВОДЕЙСТВАЙТЕ НА ВИСОКОТО КРЪВНО НАЛЯГАНЕ!
Искате да намалите високото кръвно, да премахнете главоболието,
шума в ушите и виенето на свят, да повишите имунитета и др.?
Използвайте световния хит на доказалата се високоефективна титано магнитна гривна!
Гривната влияе на сърдечно-съдовата система и кръвообращението и спомага за намаляване на високото кръвно,
укрепва жизнените функции на организма, повишава имунитета, регулира хемоглобина и намалява болките в ставите.
Магнитната гривна е мощен източник на магнитно поле, което нормализира артериалното налягане дори при хронична
хипертония.
ПРЕДИМСТВА:
- дизайн съчетаващ здраве и красота;
- поддържане на имунната система;
- адаптиране към промените в околната среда;
- осигуряване на здравословен комфорт на организма;
- подобряване на кръвообращението;
- съчетаване на съвременни технологии с благоприятен
Магнитната гривна е със сребрист цвят, дължината и е 20,5 см., ширината: 11 мм.
Магнитната гривна е със сребрист цвят, дължината и е 21.00 см., ширината: 13 мм.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/117651/magnitna-titanieva-grivna
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