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сексуални стимуланти
Kamagra Gel са едни от най-предпочитаните секс стимуланти поради своето лесно приемане и бързо действие, ниска
цена, страхотни вкусове и никакви странични ефекти. Страхотни седем вкуса. Камагра гел е наистина най-доброто
решение за всеки мъж! http://topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/118783/seksualni-stimulanti

отслабни с мейзитанг
Нека започнем така.Това е единствения напълно натурален продукт, който е създаден от точна комбинация на билки,
които на 100 % ще ви накарат да отслабнете и то значително без каквито и да е лишения, досадни диети, тежки
тренировки и странични ефекти, както при някои други хапчета за отслабване! www.мейзитанг.com
http://obiavidnes.com/obiava/118782/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 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/118781/30-50-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/118780/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniya-vi-dom

Търговски везни на супер цени, с гаранция и бърза доставка
Фирма Десис е специализирана в продажбата на прецизни везни, които покриват всички международни изисквания и
притежават нужните сертификати. В допълнение на това, поръчаната везна идва с гаранция и с бърза доставка. Не
оставяйте търговията на случайността!
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http://obiavidnes.com/obiava/118779/tyrgovski-vezni-na-super-ceni-s-garanciya-i-byrza-dostavka

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/118778/peynt-roler--komplekt-valyaci-za-byrzo-boyadisvane

Magic Ex Hose маркуч екс хос Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Magic Ex Hose маркуч екс хос
Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Сгънат 8 метра - разгънат 23 метра
Подарък пистолет с 5 режима на пръскане
без да се усуква, сгъва и заплита
разгъвате и сгъвате за секунди
устойчив на износване
миете двора и колата
поливате-градината, тревата и цветята
Лесно се плъзга през градината, по стълбите, без да се пречупва или усуква!
Маркучът е изработен от висококачествен материал, който го прави здрав и в същото време много гъвкав.
Дебелите стени осигуряват надеждност и дълъг живот на материала.
Градински "магически" маркуч - характеристика:
Размери: 8м./22.5м.
Тегло: 1 кг.
Произход: Китай
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Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/118777/magic-ex-hose-markuch-eks-hos--magicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-

Електронен нашийник за дресура на кучета
Електронен нашийник за дресура на кучета (Телетакт)
Обхват на сигнала от телетакта: 300 м;
Излъчвани от нашийника за дресура сигнали: вибриращ, шоко, светлинен, звуков;
Електронният нашийник разполага със 100 степени на въздействие, LCD екран, фенерче и е удароустойчив;
Възможно е едновременното командване на 2 кучета - от едно дистанционно!
Кучето ви не знае как да се държи: бяга, лае, хапе, разкъсва и не отговоря на вашите команди.
Решението на проблема е нашийник за дресура на кучета с дистанционно управление - телетакт,
използващ вибрации или лек токов удар за премахване на всички лоши навици на кучето.
Електронният нашийник е много полезен при дресировка и обучение на домашни любимци, ловни кучета, кучета-водачи и
кучета-охрана,
независимо от теглото им (от 2 до 90 кг.).
При обучение и дресировка, електронният нашийник е незаменим помощник за формирането на желаното от вас
поведение на вашия любимец.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/118776/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta

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

Масажните легла "MagicPRO 2" се предлагат в следните цветове: кремав, бежов, черен, червен, кафяв, розов,червен и
лилав.
Професионална преносима кушетка за масаж "MagicPRO 2" - здрава, лесна за употреба, изключително комфортна и
удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас!
Кушетката е подходяща както за всички видове масажни и козметични процедури,
така и за иглотерапевтични и татуировъчни сеанси.
Красивата дървена рамка на козметичната кушетка, изработена от твърдата дървесина на германски европейски бук,
осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и предотвратява
възможността
от появата на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MagicPRO :
O Дъжина: 190 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
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O Статично натоварване: 950 кг.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 19 см
O Тегло: 15 кг
Преносимата масажна кушетката " MagicPRO 2" се състои от 2 секции. Дървеният материал, използван за направата
на сгъваемото козметично легло е германски европейски бук.
Масажната кушетка е тапицирана с винил -водоустойчив и устойчив на масажно олио материал на основата на
полимери.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/118775/masajna-kushetka-magicpro-2

Вибро плейт/Пауър плейт Фитнес уред от ново поколение
Вибро плейт/Пауър плейт Фитнес уред от ново поколение
10 минутна тренировка с ”ВИБРО ПЛЕЙТ”, замества едночасово "блъскане” по различните уреди във фитнес залите !
Това е един специален иновационен метод за тренировка – ”Whole body vibration”, който се базира на дългогодишни
международни клинични изследвания и има много широко поле на приложение
в областта на здравето, спорта и фитнеса.Той се състои в използването на бързи ритмични вибрации, които
предизвикват силни мускулни контракции,
тренирайки цялото тяло и и водещи до бързи резултати.
А те са впечатляващи и се проявяват още през първата седмица на използуване на уреда- увеличава се мускулната сила и
гъвкавост, усъвършенства се формата на тялото и мускулатурата,
намалява се подкожната мастна тъкан на местата с големи натрупва- ния,
премахва се целулита ,увеличава се виталността на организма, постига се хормонално равновесие, създава се чувсво на
телесно и психическо благосъстояние, премахва се стреса и напрежението,
повишава се метаболизма и се постига цялостно подмладяване на организма.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/118774/vibro-pleytpauyr-pleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

ВОДОНАГРЯВАЩА СМЕСИТЕЛНА БАТЕРИЯ
ВОДОНАГРЯВАЩА СМЕСИТЕЛНА БАТЕРИЯ
Проточни електрически смесителни батерии - това са водонагреватели с мигновено действие,
загряващи протичащата вода до 30-60 градуса в рамките от 3 до 5 секунди.
Водонагряващите смесителни батерии са високоефективни малогабаритни уреди,
които осигуряват топла вода за битови нужди с желаната от потребителя температура.
Те заместват напълно акумулиращите водонагреватели, които са с голям водосъдържател
за съхранение на предварително затоплената вода и големи размери.
Проточните бойлери, вградени в смесителни батерии са подходящи както за дома,
офиса, заведението, двора, лятната градина, така и за всяко друго място,
до което има осигурен достъп на студена вода и ел. захранване.
Интернет магазини
www.bgmag.net
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http://obiavidnes.com/obiava/118773/vodonagryavashta-smesitelna-bateriya

Уред за състаряване на алкохол Volcano Expert
Уред за състаряване на алкохол
Volcano Expert - световен хит !
Ултразвуков уред за дезинфекция и състаряване на алкохол по японски лиценз ! 20 минути обработка с уреда, състарява
алкохола с около 1 година !
Мощното ултразвуково поле, създавано при работа на уреда гарантира: премахване на вредни интермолекулярни и
разграждане на високомолекулни съединения в алкохола; активиране процесите на естерификация, които подобряват
вкусовите качества, получавани при продължително стареене на алкохола; пълна дезинфекция и удължаване срока на
съхранение на всякакъв вид течности;
Производство : България (по японски патент) Гаранционен срок : 12 месеца
http://obiavidnes.com/obiava/118772/ured-za-systaryavane-na-alkohol-volcano-expert

Уред за сребърна вода Volcano Dr. Silver 101+
Уред за сребърна вода Volcano Dr. Silver 101+
Volcano Dr. Silver 101+
Сребърната вода е най-мощният и безопасен природен антисептик, който ефективно унищожава повече от 700 вида
болестотворни микроорганизми, вируси, гъбички и паразити.
Повече от 20 000 литра сребърна и структурирана вода;
Пълен електронен контрол
Генератор на сребърни йони
Уникален дизайн и качество
Надеждност, компактност, ефективност
Гаранционен срок 12 месеца Производител: GM Pharma Ltd, България
http://obiavidnes.com/obiava/118771/ured-za-srebyrna-voda-volcano-dr-silver-101

Ремонт на покриви Лом
Фирма Предлагаме професионални и качествени услуги за ремонт на покриви. Независимо от вида на конструкцията,
Благодарение на професионализма и дългогодишния опит, натрупан от нашите специалисти.
http://obiavidnes.com/obiava/118770/remont-na-pokrivi-lom

сексуални стимуланти
CIALIS АПТЕЧЕН Циалис / Cialis е с основна съставка таданафил. Много качествен продукт за мъжка ерекция на
страхотна цена. http://topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/118769/seksualni-stimulanti

Комбинирай интериорни и входни врати на супер цени!
Предстои Ви ремонт и бързате да смените старите врати, заповядайте при нас!
В шоурумите на Врати София ще откриете качествени входни блиндирани и интериорни врати на възможно най - ниски
цени! Всички модели, размери и цветове са налични на склад. Компетентното и любезно обслужване е гарантирано!
http://obiavidnes.com/obiava/118768/kombiniray-interiorni-i-vhodni-vrati-na-super-ceni

отслабни с мейзитанг
Нека започнем така.Това е единствения напълно натурален продукт, който е създаден от точна комбинация на билки,
които на 100 % ще ви накарат да отслабнете и то значително без каквито и да е лишения, досадни диети, тежки
тренировки и странични ефекти, както при някои други хапчета за отслабване! www.мейзитанг.com
http://obiavidnes.com/obiava/118767/otslabni-s-meyzitang

Юридическо Съдействие за Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения +
Освобождаване от Солидарната Отговорност .
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ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за 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
изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ !
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/118766/yuridichesko-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeni

Изкупуване и Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения + Освобождаваме
от Солидарната Отговорност ...
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за 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,
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административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в
съответствие с действащата нормативна уредба .
Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма :
ОСИГУРЯВАМЕ нов Собственик и Управител , ново Седалище , Адресна регистрация и всичко необходимо , което
изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ !
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/118765/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojd

Покупко - Продажба на Фирми - АД, ЕАД, ООД, ЕООД със Задължения + Освобождаваме от
Солидарната Отговорност за 1 Час
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за 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
изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ !
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката .
НЕ разглеждаме казуси относно задлъжнели Еднолични Търговци – ЕТ !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
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Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение !
Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !
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/118764/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-

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/118763/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

Юридическо Съдействие за Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения +
Освобождаване от Солидарната Отговорност .
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за 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
изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ !
Гарантирано качество , без притеснение от отказ !
Няма проблем Ваш адвокат да присъства при процедурата по прехвърляне на фирмата !
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Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката .
НЕ разглеждаме казуси относно задлъжнели Еднолични Търговци – ЕТ !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка :
ПРЕДУПРЕЖДАВАМЕ : Осъждан за ИЗМАМИ предлага Адвокатски Услуги !
Измамникът предлага “съдействие” за фирми със задължения, копира съдържанието на НАШИ ОБЯВИ , завлича
клиентите със солидни суми без да е свършил обещаното , няма адв. права , няма понятие от материята Търговско Право
, наизустил е няколко изречения с които зарибява жертвите си и се представя от името на НЕСЪЩЕСТВУВАЩИ
“правни кантори” :
INVESTCONSULT Group Ltd. - 0886072288 ,0878751033 , 0894061289 , 0898795302
Elite Consulting Ltd
http://obiavidnes.com/obiava/118762/yuridichesko-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeni

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/118761/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniya-vi-dom

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!
http://obiavidnes.com/obiava/118760/interiorni-vrati-ot-porta-nova-plovdiv

Ремонт на покриви, хидроизолация, керемиди и улуци в цяла на България
Ремонт и изграждане на покриви в цялата страна. Ние предлагаме следните услуги: - Хидроизолации на фундаменти,
основи и стени, Ремонт на дъсчена обшивка по скатни покриви, Изграждане на кътове за барбекю, Хидроизолации на
мостове, Подмяна на улуци и водостоци, Покрив с ондулин или поликарбонат, Изграждане на нови и ремонт на скатни
покриви, Нови и ремонт на медни обшивки, бордове и ламаринени обшивки, Измазване и обшивки на комин, коминни шапки.
Не се колебайте а се обадете на телефон + 359 895 09 71 12.
http://obiavidnes.com/obiava/118759/remont-na-pokrivi-hidroizolaciya-keremidi-i-uluci-v-cyala-na-bylgariya

отслабни с lida
Lida Slim или както я знем Lida стара формула е най-силния и качествен билков продукт за много бързо и лесно
отслабване.Само за месец ще свалите от 6 до 12 килограма, без диети или тренировки. Гарантираме, че всеки един
използвал от нашата оригинална Lida Slim е отслабнал и е останал наш клиент, който ни е благодарил и препоръчал на
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близки и познати. www.lidaoriginalna.com
http://obiavidnes.com/obiava/118758/otslabni-s-lida

Еротичен магазин Sextoys София
Всеки секс шоп трябва да умее да предразположи своите клиенти да развихрят своята еротична фантазия. Sextoys.bg е
онлайн секс магазин, който се справя отлично с тази задача, успявайки да задоволи желанията на дори най-дръзките
любители на сексуалните приключения. Ако искате да опитате нещо ново със своята половинка или самостоятелно, то
изборът от възможности е огромен. Предлагаме ви изгодно и дискретно пазаруване и много възможности да изпитате и
доставите удоволствие.
http://obiavidnes.com/obiava/118757/erotichen-magazin-sextoys-sofiya

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук 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/118756/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

сексуални стимуланти
Черната мравка (Black Ant) е един от най-предпочитаните сексуални хапчета известени с това, че действат много добре
на мъжкото либидо, като се изразява с многократно увеличаване на сексуалното желание, удължена ерекция, вкарва
повече кръв в пениса и така той става по голям и по- твърд от обикновено, предпазва от преждевременна еякулация,
засилва се насладата от сексуален акт.Освен всички тези качества Black Ant е предпочитан, защото не се наблюдават
странични действия.www.steroidi.net
http://obiavidnes.com/obiava/118755/seksualni-stimulanti

Входни и интериорни врати на изключителни цени!
Искате качество, стил и съвършенство?
c
Вратите, за които твоят дом мечтае!
За контакти:
Варна, бул. Христо Смирненски 13
Тел.: 0894/614-730
Офис: 0899/691-096
e-mail: officevarna@doormann.bg
http://varna.doormann.bg
Входни и интериорни врати на изключителни цени!
http://obiavidnes.com/obiava/118754/vhodni-i-interiorni-vrati-na-izklyuchitelni-ceni

viagra за мъже
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
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повдигане на сексуалното либидо (мощ), подобряване на ерекцията, задържане на преждевременна еякулация и подобрено
усещане при възбуда.www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/118753/viagra-za-myje

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/118752/seksualni-stimulanti

КАК ДА ПЕЧЕЛИМ ПАРИ ОТ ИНТЕРНЕТ !
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/118751/kak-da-pechelim-pari-ot-internet-

Специални цени на входни и интериорни врати!
Заедно можем да направим дома Ви по - уютен! Предлагаме свежи идеи и изгодни предложения! Очакваме Ви!
http://obiavidnes.com/obiava/118750/specialni-ceni-na-vhodni-i-interiorni-vrati

Юридическо Съдействие за Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения +
Освобождаване от Солидарната Отговорност .
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за 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
изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ !
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Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката .
НЕ разглеждаме казуси относно задлъжнели Еднолични Търговци – ЕТ !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение !
Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !
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/118749/yuridichesko-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeni

Пик Компютър ООД - сервиз за компютри
Пик Компютър ООД вече 15 години на българския пазар изпълнява всяко желание на своите клиенти. С богатия си
асортимент от ИТ технологии и професионален сервиз за компютри в и извън гаранция, ние сме идеалният партньор в
света на високите технологии. Посетете ни сега.
http://obiavidnes.com/obiava/118612/pik-kompyutyr-ood---serviz-za-kompyutri

отслабни с мейзитанг
Нека започнем така.Това е единствения напълно натурален продукт, който е създаден от точна комбинация на билки,
които на 100 % ще ви накарат да отслабнете и то значително без каквито и да е лишения, досадни диети, тежки
тренировки и странични ефекти, както при някои други хапчета за отслабване! www.мейзитанг.com
http://obiavidnes.com/obiava/118748/otslabni-s-meyzitang

Настолни машни на най-добри цени от ик Компютър ООД
Горещи летни оферти на пълни конфигурации на настолни компютри от Пик Компютър ООД. Ние сме повече от 15
години на българския пазар и можем да ви предложим най-изодните оферти съобразно индивидуалните потребности на
всеки. Пазарувай разумно от най-доказаните световни марки в IT техниката.
http://obiavidnes.com/obiava/118641/nastolni-mashni-na-nay-dobri-ceni-ot-ik-kompyutyr-ood

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/118747/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-
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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/118746/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniya-vi-dom

Уроци по математика в Пловдив
Школа по математика и компютърни науки Питагор=======
http://obiavidnes.com/obiava/118745/uroci-po-matematika-v-plovdiv

kamagra за жени
Искате вашата половинка да се възбуди до неознаваемост, Искате луд секс с нея, вече има и камагра гел за жени със
страхотен вкус на ягода. Само едно шасе (едно пакетче) ще възбуди всяка цена.kamagra-oral-jelly-for-women.Всяка
опаковка камагра гел за жени съдърца 5 броя гелчета с много приятен вкус на ягода. Секс стимулант за жени е един от
най-препоръчваните, зашото прави секса много добър и възбужда много силно всяка жена.
Ако искате да изненадате жена си, приятелката си и дори любовницара вземете секс стимулант за жени kamagra orall
jelly.www.erkciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/118744/kamagra-za-jeni

kamagra gold за мъже
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. http://topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/118743/kamagra-gold-za-myje

отслабни с lida
стара формула или както я знаем Lida Slim – силна Лида е един от най-мощните билкови продукти за отслабване.С Lida
стара формула – Лида Слим вие ще отслабенете за месец от от 7 до 10 килограма ГАРАНТИРАНО !!! без диети или
тренировки.Lida е най-доказания продукт в света за трайно и бързо отслабване.www.otslabnah.com
http://obiavidnes.com/obiava/118742/otslabni-s-lida

Фирмени курсове и тренинги за мениджъри. Научете как да продавате по-успешно Вашите
продукти и услуги!
Ние, от фирма Вижън Т предлагаме професионални фирмени обучения за развиване на мениджърските умения и
способностите за реализиране на по-ефектвини продажби. Ние се стремим да предоставяме най-качествените услуги в
тази сфера, като се специализиране в различни направления от стартегическото управление на една компания като:
развиване както на продажбени, така и умения за водене на преговори, способности за ефективно управление на времето,
по-добре обслужване на клиенти и създаване на екипна ефикастност. Ние работим с екип от професионалисти, които
имат дългогодишен опит на ръководни позиици в компании от различни бизнес сектори. Поради тази причина, не се
колебайте, а се свържете с нас и ние ще направим всичко възможно, за да създадем заедно с Вас решения за
по-ефективно ръководене на Вашия бизнес.
http://obiavidnes.com/obiava/118741/firmeni-kursove-i-treningi-za-menidjyri-nauchete-kak-da-prodavate-po-uspeshno-vash

Страница 13/49

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

07.08.2016

kamagra gel за мъже
Kamagra Gel са едни от най-предпочитаните секс стимуланти поради своето лесно приемане и бързо действие, ниска
цена, страхотни вкусове и никакви странични ефекти.http://sexstimulanti.biz
http://obiavidnes.com/obiava/118740/kamagra-gel-za-myje

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/118739/30-50-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/118738/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniya-vi-dom

КАК ДА ПЕЧЕЛИМ ПАРИ ОТ ИНТЕРНЕТ !
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/118737/kak-da-pechelim-pari-ot-internet-
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черна мравка за мъже
екс 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/118736/cherna-mravka-za-myje

Най-изгодните цени на интериорни и входни врати!
Искате качество, стил и съвършенство?
c
Вратите, за които твоят дом мечтае!
За контакти:
Варна, бул. Христо Смирненски 13
Тел.: 0894/614-730
Офис: 0899/691-096
e-mail: officevarna@doormann.bg
http://varna.doormann.bg
http://obiavidnes.com/obiava/118735/nay-izgodnite-ceni-na-interiorni-i-vhodni-vrati

Интериорна врата Gama с код 201p, цвят Венге
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.
Касата е изработена от HDF плоскости и е подсилена в средата с висококачествена масивна дървесина, която
http://obiavidnes.com/obiava/118734/interiorna-vrata-gama-s-kod-201p-cvyat-venge

Юридическо Съдействие за Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения +
Освобождаване от Солидарната Отговорност .
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за 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
изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ !
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката .
НЕ разглеждаме казуси относно задлъжнели Еднолични Търговци – ЕТ !
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ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение !
Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !
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/118733/yuridichesko-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeni

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 -11.09.2016г.
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/118732/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: 07.09.2016г. 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/118731/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 – 10.09.2016г. 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
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http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/118730/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: 12.09.2016г. 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/118729/kurs-po-nemski-ezik--a1

КУРС ПО НЕМСКИ ЕЗИК второ ниво
Учебен център Орбис организира вечерен курс по немски език по системата Berliner Platz Neu, второ ниво. По време на
обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от
около 1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на немски език.
Курсът се провежда два пъти седмично – вторник и петък от 18.30 до 20.30 ч., всичко 80 учебни часа. Начало:
13.09.2016г. 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/118728/kurs-po-nemski-ezik-vtoro-nivo

Курс по руски език за начинаещи
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: 13.09.2016г.
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/118727/kurs-po-ruski-ezik-za-nachinaeshti

Вечерен курс – английски език В1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по английски език, B1. По време на обучението се развиват всички езикови
елементи – четене, писане, слушане, говорене. Въвежда се необходимата за нивото лексика и граматика и се акцентира
върху уменията за изразяване на английски език. Курсът се провежда два пъти седмично – сряда и петък от 18.30 до
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20.30 ч., всичко 80 учебни часа. Цена 250 лв. Начало: 14.09.2016г.
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/118726/vecheren-kurs--angliyski-ezik-v1

Курс по английски език -Pre-Intermediate
Учебен център Орбис организира вечерен курс по английски език. По време на обучението се развиват всички езикови
елементи – четене, писане, слушане, говорене. Въвежда се необходимата за нивото лексика и граматика и се акцентира
върху уменията за изразяване на английски език. Курсът се провежда два пъти седмично – сряда и петък от 18.30 до
20.30 ч., всичко 80 учебни часа. Начало: 14.09.2016г. 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/118725/kurs-po-angliyski-ezik--pre-intermediate

Вечерен 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: 12.09.2016г.
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/118724/vecheren-kurs-po-rumynski-ezik--nivo-a1

Вечерен 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
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e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/118723/vecheren-kurs-po-rumynski-ezik--nivo-a2

Вечерен курс по испански език за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по испански език по системата Espanol en marcha, начално ниво. По време
на обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от
около 1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на испански
език. Курсът се провежда два пъти седмично – вторник и петък от 18.30 до 20.30 ч., всичко 60 учебни часа. Начало:
13.09.2016г.
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/118722/vecheren-kurs-po-ispanski-ezik-za-nachinaeshti

Курс по испански език – начално ниво
Учебен център Орбис организира съботен курс по испански език за начинаещи. Курсът се провежда по системата Eco.
По време на обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна
лексика от около 1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на
испански език. Курсът се провежда събота от 13.30 до 16.30 ч., всичко 60 учебни часа. Начало – 10.09.2016 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/118721/kurs-po-ispanski-ezik--nachalno-nivo

Неделен курс по бразилски португалски за начинаещи
Учебен център Орбис организира неделен 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, всяка неделя от 10.00 до 13.00 часа. Цена 160 лв. Начало: 11.09.2016г.
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/118720/nedelen-kurs-po-brazilski-portugalski-za-nachinaeshti

Вечерен курс по бразилски португалски за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по бразилски португалски А1. Курсът се провежда по системата Falar,
Ler, Escrever. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене.
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Продължителност 50 учебни часа, понеделник и четвъртък от 18.30 до 20.30 часа. Цена 160 лв. Начало: 12.09.2016г.
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/118719/vecheren-kurs-po-brazilski-portugalski-za-nachinaeshti

Курс по португалски език, ниво В2
Учебен център Орбис организира вечерен курс по португалски език, ниво В2. Курсът се провежда по системата Aprender
portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Провежда се
всяка събота от 10.00 до 13.00, продължителност 80 учебни часа. Цена 250 лв. Начало 17.09.2016г.
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/118718/kurs-po-portugalski-ezik-nivo-v2

Курс по португалски език ниво В2
Учебен център Орбис организира вечерен курс по португалски език, ниво В2. Курсът се провежда по системата Aprender
portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Провежда се
всеки понеделник и четвъртък от 18.30 до 20.30, продължителност 80 учебни часа. Цена 250 лв. Начало 26.09.2016г.
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/118717/kurs-po-portugalski-ezik-nivo-v2

КУРС ПО ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК - A1
Учебен център Орбис организира курс по португалски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата Aprender
portugu
http://obiavidnes.com/obiava/118716/kurs-po-portugalski-ezik----a1

Курс по португалски език за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по португалски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1500 - 1800 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на португалски език.
Продължителност 50 часа, два пъти седмично (вторник и петък) от 18.30 до 20.30 часа. Цена 160 лв. Начало: 09.09.16г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
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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/118715/kurs-po-portugalski-ezik-za-nachinaeshti

Курс по френски език за начинаещи
Учебен център Орбис организира съботен курс по френски език по системата Echo, А1. По време на обучението се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от около 1800 – 2000
думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на френски език. Цена 230 лв.
Продължителност 70 часа, веднъж седмично – събота от 10.00 до 13.00 часа. Начало- 10.09.2016г.
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/118714/kurs-po-frenski-ezik-za-nachinaeshti

Съботен курс по италиански език – А1
Учебен център Орбис организира съботен курс по италиански език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Progetto Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1800-2000 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на италиански език.
Нивото е с продължителност 80 часа и се провежда веднъж седмично - събота от 14.00 до 17.00 часа. Цена: 250 лева.
Начало 10.09.2016.
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/118713/syboten-kurs-po-italianski-ezik--a1

Курс по италиански език – първо ниво
Учебен център Орбис организира вечерен курс по италиански език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Progetto Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1800-2000 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на италиански език.
Нивото е с продължителност 80 часа и се провежда два пъти в седмицата- понеделник и четвъртък от 18.30 до 20.30
часа. Цена: 250 лева.
Начало 26.09.2016.
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
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e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/118712/kurs-po-italianski-ezik--pyrvo-nivo

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/118711/syboten-kurs-po-italianski-ezik--b2

Гроу Комб лазерна четка за коса
Гроу Комб лазерна четка за коса
Гроу Комб използва инфрачервени и лазерни лъчи с терапевтично действие. Тяхната енергия достига корените и
подобрява кръвообращението на скалпа!
Тя предизвиква появата на нови корени в кожните торбички и растеж на нова коса!
Резултатът е стимулация и обновяване на отделните кожни торбички на косъма,
водещи до възстановяване растежа на косата!
Гроу Комб има режим на вибрация за приятен масаж на скалпа. Ускорява кръвообращението и повишава притока на
кръв!
Използвайте 10 минути на ден и вижте резултата!
Ако косата отдавна ви е казала 'Сбогом', отстранете приставката и използвайте направо върху скалпа!
Гроу Комб е лесна за използване, получавате и 3 подаръка:
1 ръчен масажор
2 четка за коса
3 комплект за маникюр
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/118710/grou-komb-lazerna-chetka-za-kosa

Електрическа подочистачка Twister Sweeper
Електрическа подочистачка Twister Sweeper
Twister Sweeper е универсална триъгълна подочистачка за бързо почистване на Вашия дом.
С модерната му триъгълна форма с почистващи четки Twister Sweeper ще е Вашия пръв помощник,
когато нямате време да чистите с прахосмукачка всеки ден и да опъвате така досадните кабели.
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Ултра лека, супер маневрена и многофункционална. Триъгълна подочистачка със спираловидни четки,
въртящи се на 2000 оборота в минута и събираща отпадъците от 3 страни.
Пълна свобода на движение на 360 градуса. Чисти напред, назад, настрани, в кръг и дори на зиг-заг.
Лек, плосък и компактен. Twister Sweeper е идеалното решение за Вас.
Без колелца, а с 3 силиконови плъзгача, които го правят подходящ за използване и върху най-фините и скъпи подови
покрития.
Работи с акумулаторна батерия, което позволява пълна свобода на движение, без да се съобразявате с кабели!
Комплектът включва подочистачка и акумулаторна батерия / 7,2 V - NI -MH/.
0877540309
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/118709/elektricheska-podochistachka-twister-sweeper

черна мравка за мъже
Черна мравка (Black Ant) е един от най-предпочитаните сексуални хапчета от мъже, известени с това, че действат
много добре на мъжкото либидо.Черна Мравка се изразява с многократно увеличаване на сексуалното желание,
удължена ерекция, здрава и твърда ерекция, вкарва повече кръв в пениса и така той става по голям и по- твърд от
обикновено.www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/118708/cherna-mravka-za-myje

Вибро плейт/Пауър плейт Фитнес уред от ново поколение
Вибро плейт/Пауър плейт Фитнес уред от ново поколение
10 минутна тренировка с ”ВИБРО ПЛЕЙТ”, замества едночасово "блъскане” по различните уреди във фитнес залите !
Това е един специален иновационен метод за тренировка – ”Whole body vibration”, който се базира на дългогодишни
международни клинични изследвания и има много широко поле на приложение
в областта на здравето, спорта и фитнеса.Той се състои в използването на бързи ритмични вибрации, които
предизвикват силни мускулни контракции,
тренирайки цялото тяло и и водещи до бързи резултати.
А те са впечатляващи и се проявяват още през първата седмица на използуване на уреда- увеличава се мускулната сила и
гъвкавост, усъвършенства се формата на тялото и мускулатурата,
намалява се подкожната мастна тъкан на местата с големи натрупва- ния,
премахва се целулита ,увеличава се виталността на организма, постига се хормонално равновесие, създава се чувсво на
телесно и психическо благосъстояние, премахва се стреса и напрежението,
повишава се метаболизма и се постига цялостно подмладяване на организма.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/118707/vibro-pleytpauyr-pleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

Масажна-масажираща седалка
Масажна-масажираща седалка
Масажиращата седалка осигурява успокояващ и тонизиращ масаж на гърба,
кръста и бедрата, премахва болките в мускулите чрез китайските методи "Шиатсу масаж"
за разлика от традиционните вибрации, използвани при другите подобни масажори.
Масажорът е уникален със своята масажираща глава, която се движи под повърхността на седалката
и осъществява масаж имитиращ натиска на палците, който е основен похват при масажа "Шиатсу".
Неповторимо е усещането, създадено от механичното движение по предварително зададена траектория
на масажиращата глава. Предлагат се различни степени на интензивност за различните области на тялото: долната
част на бедрата,
кръста и гърба. Масажиращата седалка е единствения продукт на българския пазар,
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създаден и използван в Северна Америка за рехабилитация на хора с проблеми в
опорнодвигателния апарат. Масажорът се захранва от електрическата мрежа,
но може да се използва и в автомобил, като захранването се извършва от гнездото на запалката.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/118706/masajna-masajirashta-sedalka

Електронен нашийник за дресура на кучета
Електронен нашийник за дресура на кучета (Телетакт)
Обхват на сигнала от телетакта: 300 м;
Излъчвани от нашийника за дресура сигнали: вибриращ, шоко, светлинен, звуков;
Електронният нашийник разполага със 100 степени на въздействие, LCD екран, фенерче и е удароустойчив;
Възможно е едновременното командване на 2 кучета - от едно дистанционно!
Кучето ви не знае как да се държи: бяга, лае, хапе, разкъсва и не отговоря на вашите команди.
Решението на проблема е нашийник за дресура на кучета с дистанционно управление - телетакт,
използващ вибрации или лек токов удар за премахване на всички лоши навици на кучето.
Електронният нашийник е много полезен при дресировка и обучение на домашни любимци, ловни кучета, кучета-водачи и
кучета-охрана,
независимо от теглото им (от 2 до 90 кг.).
При обучение и дресировка, електронният нашийник е незаменим помощник за формирането на желаното от вас
поведение на вашия любимец.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/118705/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta

Масажна кушетка MagicPRO
Масажна кушетка MagicPRO
Дървени ,Алуминиеви ,Двусекторни Трисекторни
Кушетки за масаж - перфектното съотношение между качество и цена!
Кушетки за масаж Цвят дървени двусекторни:черен,шампанско,кафяв,лилав,син,червен,винено червен,розов и оранжев
Дървени трисекторни цветове:
Двуцветни черен+червен,черен+оранж ,черен и бежав
Алуминиеви двусекторни :цвят черен и бежав
Алуминиеви трисекторни: Двуцветни черен+червен,черен+оранж черен и бежав
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 :
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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
http://obiavidnes.com/obiava/118704/masajna-kushetka-magicpro

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

Апаратът за лимфодренаж има четири работни режима на работа и три степени на натиск – нисък среден и висок.
Четирите работни програми на апарата за пресотерапия са следните:
Програма 1 – Oтслабване 1
Програма 2 - Oтслабване 2
Програма 3 - Лимфодренаж
Програма 4 - Ръчен режим
Пресотерапията е детоксикираща процедура, която чрез лимфен дренаж помага на тялото да се освободи от
подкожните токсини и мазнини. Лимфодренажният масаж стимулира метаболизма на кожните клетки; подобрява
циркулацията на кръвта; подобрява лимфопотока; спомага за изхвърлянето на излишните течности; редуцира
подкожните мазнини и се бори успешно с целулита.
Костюмът на лимфодренажния апарат е с шест въздушни възглавници, които упражняват цикличен натиск или на
цялото тяло, или на избрани части от тялото.
Апарат за пресотерапия:
1. Извършва високотехнологичен ефективен лимфен дренаж.
2. Осигурява надеждна борба с целулита.
3. Подпомага отслабването и детоксикацията; оформяне и профилиране на тялото.
4. Редуцира отоци, намалява болката и създава комфорт;
5. Придава по-добра форма на краката, корема и ръцете, като същевременно се подобрява и тонусът на кожата.
Лимфопресата може да се ползва и просто за приятен релаксиращ масаж.
http://obiavidnes.com/obiava/118703/limfopresa---aparat-za-presoterapiya
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Германският комик Кристиан Майер (Чин) за финансовите балони
Почти като филма "Кит". Как се надуват финансовите балони? За измислените финансови инструменти на банки,
финансови институции, рейтингови агенции и др. "паразити". Поднесено с хумор, но "право в десятката"...
http://obiavidnes.com/obiava/118702/germanskiyat-komik-kristian-mayer-chin-za-finansovite-baloni

Детски дрешки от производител на супер цени
Kindermania.biz е онлайн магазин на "Петя-Стил 55" ООД - производител на детски и бебешки дрешки и аксесоари с над
10 год. присъствие на Българския пазар. Предлагаме голямо разнообразие от артикули и модели с високо качество на
добри цени. Всяка седмица допълваме асортимента с най-новите ни изделия в малки серии и модерен дизайн. Разполагаме
и с физически магазин в гр.Варна на Колхозен /Централен/ пазар. Продажби на едро и дребно.
http://obiavidnes.com/obiava/118701/detski-dreshki-ot-proizvoditel-na-super-ceni

Маркови часовници от thetime.bg
Маркови часовници с отстъпка до -70% - Часовници Fossil, Candino, Tissot, Casio, Diesel ...
Безплатна доставка за цялата страна 36 мессеца международна гаранция. за повече инофрмация 0878 40 40 38 office@thetime.bg
http://obiavidnes.com/obiava/118700/markovi-chasovnici-ot-thetimebg

cialis за мъже
Cialis е с основна съставка таданафил. Много качествен продукт за мъжка ерекция на страхотна цена.
www.сексстимуланти.com
http://obiavidnes.com/obiava/118699/cialis-za-myje

УПРАВЛЕНИЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ
Управление и извозване на отпадъци във Велико Търново и региона. Изкупуване на отпадъци с осигурен транспорт и
квалифициран персонал за товаро-разтоварна дейност. Изграждане на локални контейнери за периодично извозване на
отпадъци Изхвърляне на депо на битови, строителни и други отпадъци Управление на опасни отпадъци. Консултация за
водене на отчетност на генерираните отпадъци. Изкупуване на вторични суровини. При необходимост с осигуряване на
транспорт и работници за товарна дейност.
http://obiavidnes.com/obiava/118698/upravlenie-i-izvozvane-na-otpadyci

Входни и интериорни врати на изключителни цени!
Предлагаме голямо разнообразие от модели и цветове, качество на достъпни цени и бързи монтажи! Заповядайте в
шоурум Врати Експерт гр Варна. Очакваме Ви!
гр. Варна Бул. Цар Освободител 189
тел. 0899691001
http://obiavidnes.com/obiava/118697/vhodni-i-interiorni-vrati-na-izklyuchitelni-ceni

Лятна промоция на врати
Борман България и производителите от турция ви предлагаме серията парк доор намалена от 549 на 509.
Сайта ни е: http://vrati-sofia.biz/vrati-vhodni-borman/
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/118696/lyatna-promociya-na-vrati

Бизнес Развитие - Постройте нов бизнес модел за конкурентоспособност и развитие
За развитието на един бизнес е необходим партньор, партньор, който да сътворява смислени и иновативни идеи всеки
ден, партньор със задълбочени познания в различни сфери на бизнеса и с широк спектър от възможности, партньор,
който да свърже бизнеса с ключови партньори от съответния бранш от Европа и Света, партньор, който да представи
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бизнеса пред други още
по-влиятелни и престижни съдружници/инвеститори, партньор, който да работи рамо до рамо с бизнеса, за да може
бизнесът да бъде изведен до следващите високи нива на развитие.
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/118695/biznes-razvitie---postroyte-nov-biznes-model-za-konkurentosposobnost-i-razvitie

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/118694/slivaniya-i-pridobivaniya

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/118693/dyalovo-uchastie-vyv-firmi-orientirani-kym-rastej

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.
http://obiavidnes.com/obiava/118692/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.
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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/118691/vryzki-s-investitori-investor-relations

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
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
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развитие, допълнителни инвестиции, връзки с инвеститори, сливания и придобивания, преструктуриране на бизнеса и
продажба на бизнес.
http://obiavidnes.com/obiava/118690/prodajba-na-biznes

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/118689/ocenka-na-biznes

Най-добри цени за входни, интериорни, алуминиеви и стъклени врати в София
Стилни и качествени интериорни врати на едро и дребно. Складова наличност, богат избор на цветове, модели и размери
60, 70, 80, 90 / 201 см. на изключително достъпни цени!
http://obiavidnes.com/obiava/118688/nay-dobri-ceni-za-vhodni-interiorni-aluminievi-i-stykleni-vrati-v-sofiya

Стилни и качествени врати, богат избор от модели и цветове на достъпни цени
Шоурум Doormann Добрич предлага на своите клиенти изцяло нова Гама от модели
интериорни врати със високо качество и на много достъпни цени, както и богат избор
от стилни входни врати… Може да ни намерите в гр. Добрич, ул. Ген. Гурко 11-13
/срещу спирката на Бакарди/ или посетете сайта ни http://dobrich.doormann.bg/ .
Може да се свържете с нас и на тел: 0895/691093, 0894/627383, 0894/623022
http://obiavidnes.com/obiava/118687/stilni-i-kachestveni-vrati-bogat-izbor-ot-modeli-i-cvetove-na-dostypni-ceni

Компютърни обучения
* 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. Мусала №1, 0890320053, http://astoria-academy.com/
http://obiavidnes.com/obiava/118686/kompyutyrni-obucheniya

Компютърни обучения
* Компютърни обучения
• Офис Пакет – 10 лв./час
• Acrobat Reader – 10 лв./час
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• Adobe Reader – 10 лв./час
• АutoCAD, MathCAD – 20лв./час
• Math LAB, GeoGebra – 20лв./час
• HTML – 20 лв./час
гр. Варна, ул. Мусала №1, 0890320053, http://astoria-academy.com/
http://obiavidnes.com/obiava/118685/kompyutyrni-obucheniya

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. Мусала №1, 0890320053, http://astoria-academy.com/
http://obiavidnes.com/obiava/118684/izrabotka-na-avtobiografiya-motivacionno-pismo

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.
- 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. Мусала №1, 0890320053, http://astoria-academy.com/
http://obiavidnes.com/obiava/118683/prevod-na-dokumenti

Езиков Център Асториа Груп – 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
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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. Мусала 1
Телефон за връзка: 0890320053
Официален сайт: http://astoria-academy.com/
http://obiavidnes.com/obiava/118682/ezikov-centyr-astoria-grup--grupovi-ezikovi-kursove

Индивидуално Английски, Немски, Италиански, Испански, Руски, Френски, Арабски нива А1,
А2
Индивидуален пакет нива А1, А2
В диапазона от понеделник до петък между 12:00 – 17:00 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 12:00 – 17:00 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.
Адрес: гр. Варна, ул. Мусала 1
Телефон за връзка: 0890320053
Официален сайт: http://astoria-academy.com/
http://obiavidnes.com/obiava/118681/individualno-angliyski-nemski-italianski-ispanski-ruski-frenski-arabski-ni

Индивидуално Английски, нива А1, А2
Индивидуален пакет нива А1, А2
В диапазона от понеделник до петък между 12:00 – 17:00 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 12:00 – 17:00 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.
Адрес: гр. Варна, ул. Мусала 1
Телефон за връзка: 0890320053
Официален сайт: http://astoria-academy.com/
http://obiavidnes.com/obiava/118680/individualno-angliyski-niva-a1-a2

Индивидуално Английски, нива А1, А2
Индивидуален пакет нива А1, А2
В диапазона от понеделник до петък между 12:00 – 17:00 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 12:00 – 17:00 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.
Адрес: гр. Варна, ул. Мусала 1
Телефон за връзка: 0890320053
Официален сайт: http://astoria-academy.com/
http://obiavidnes.com/obiava/118679/individualno-angliyski-niva-a1-a2

Индивидуално Немски, Руски, Италиански,Испански, Френски, Арабски нива В1, В2
Индивидуален пакет нива В1, В2
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В диапазона от понеделник до петък между 12:00 – 17:00 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 12:00 – 17:00 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. Мусала №1, 0890320053, http://astoria-academy.com/
http://obiavidnes.com/obiava/118678/individualno-nemski-ruski-italianskiispanski-frenski-arabski-niva-v1-v2

Индивидуално Немски, Руски, Италиански,Испански, Френски, Арабски нива В1, В2
Индивидуален пакет нива В1, В2
В диапазона от понеделник до петък между 12:00 – 17:00 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 12:00 – 17:00 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. Мусала №1, 0890320053, http://astoria-academy.com/
http://obiavidnes.com/obiava/118677/individualno-nemski-ruski-italianskiispanski-frenski-arabski-niva-v1-v2

Индивидуално Английски, нива В1, В2
Индивидуален пакет нива В1, В2
В диапазона от понеделник до петък между 12:00 – 17:00 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 12:00 – 17:00 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. Мусала №1, 0890320053, http://astoria-academy.com/
http://obiavidnes.com/obiava/118676/individualno-angliyski-niva-v1-v2

сексуални стимуланти
Kamagra Gel са едни от най-предпочитаните секс стимуланти поради своето лесно приемане и бързо действие, ниска
цена, страхотни вкусове и никакви странични ефекти. http://сексстимуланти.cоm
http://obiavidnes.com/obiava/118675/seksualni-stimulanti

Курсове по математика за кандидат-студенти!
Център Родина организира кандидатстудентски курсове по математика за кандидатстване във всички университети.
Малки групи, опитни преподаватели, постоянен контрол и висока успеваемост. Записванията за тази учебна година са до
изчерпване на местата! Моля, не чакайте последния момент, за да успеете да се включите в курсовете!
Подготвителните курсове по математика за кандидат-студенти на Родина включват всичко необходимо за учебния
процес на курсистите: опитни преподаватели, обучение в малки групи, постоянен контрол.
Целогодишни курсове за кандидат-студенти
• 4 учебни часа на седмица
• 1 учебен час = 45 минути, два блока с 30 минути почивка
• График: събота или неделя
• Учебни материали за работа в час
• Пробни изпити
• Проверка на домашни работи
• Постоянен контрол върху учебния прогрес
http://obiavidnes.com/obiava/118674/kursove-po-matematika-za-kandidat-studenti

Езикови ваканции по немски в Германия
Курсовете за кандидат-студенти по География на Родина включват подготовка за кандидатстване във всички
университети и техните приемни изпити по География.
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Подготвителните курсове по География за кандидат-студенти на Родина включват всичко необходимо за учебния процес
на курсистите: опитни преподаватели, обучение в малки групи, постоянен контрол.
Целогодишни курсове за кандидат-студенти
• 4 учебни часа на седмица
• 1 учебен час = 45 минути, два блока с 30 минути почивка
• График: събота или неделя
• Учебни материали за работа в час
• Седмични тестове
• Проверка на разработени теми
• Постоянен контрол върху учебния прогрес
http://obiavidnes.com/obiava/118673/ezikovi-vakancii-po-nemski-v-germaniya

Курсове по История за кандидат-студенти на Родина!
Курсовете за кандидат-студенти по История на Родина включват подготовка за кандидатстване във всички
университети и техните приемни изпити по История.
Вашата подготовка ще премине поетапно през историческите събития от българската история. Обучението се
провежда в малки групи. Курсовете включват седмични тестове, домашни работи и постоянен контрол върху учебния
прогрес. Гарантираме ви, че с нашите курсовете по история ще учите с интерес и ще постигнете отлични резултати!
Целогодишни курсове за кандидат-студенти
• 4 учебни часа на седмица
• 1 учебен час = 45 минути, два блока с 30 минути почивка
• График: събота или неделя
• Учебни материали за работа в час
• Седмични тестове
• Проверка на разработени теми
• Постоянен контрол върху учебния прогрес
http://obiavidnes.com/obiava/118672/kursove-po-istoriya-za-kandidat-studenti-na-rodina

Подготвителни курсове по Химия за кандидат-студенти на Родина!
Курсовете за кандидат-студенти по Химия на Родина включват подготовка за кандидатстване във всички университети
и техните приемни изпити по Химия.
Курсовете по Химия се провеждат в малки групи. Курсистите в групите по Химия са на различна възраст - от ученици в
десети клас до завършили професионалисти.
Подготвителните курсове по Химия за кандидат-студенти на Родина включват всичко необходимо за учебния процес на
курсистите: качествени преподаватели, обучение в малки групи, постоянен контрол.
Целогодишни курсове за кандидат-студенти
• 4 учебни часа на седмица
• 1 учебен час = 45 минути, два блока с 30 минути почивка
• График: събота или неделя
• Учебни материали за работа в час
• Пробни изпити
• Проверка на разработени теми
• Постоянен контрол върху учебния прогрес
http://obiavidnes.com/obiava/118671/podgotvitelni-kursove-po-himiya-za-kandidat-studenti-na-rodina

Курсове по биология за кандидат-студенти!
Курсовете за кандидат-студенти по Биология на Родина включват подготовка за кандидатстване във всички
университети и техните приемни изпити по Биология.
Малки групи, опитни преподаватели, постоянен контрол и висока успеваемост. Записванията за тази учебна година са до
изчерпване на местата! Моля, не чакайте последния момент, за да успеете да се включите в курсовете!
Подготвителните курсове по Биология за кандидат-студенти на Родина включват всичко необходимо за учебния процес
на курсистите: качествени преподаватели, обучение в малки групи, постоянен контрол.
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Целогодишни курсове за кандидат-студенти
• 4 учебни часа на седмица
• 1 учебен час = 45 минути, два блока с 30 минути почивка
• График: събота или неделя
• Учебни материали за работа в час
• Пробни изпити
• Проверка на разработени теми
• Постоянен контрол върху учебния прогрес
http://obiavidnes.com/obiava/118670/kursove-po-biologiya-za-kandidat-studenti

Курсове по английски език за кандидат-студенти!
Център Родина организира кандидатстудентски курсове по английски език за кандидатстване във всички университети.
Малки групи, опитни преподаватели, постоянен контрол и висока успеваемост. Записванията за тази учебна година са до
изчерпване на местата! Моля, не чакайте последния момент, за да успеете да се включите в курсовете!
Целогодишни курсове за кандидат-студенти
• 4 учебни часа на седмица
• 1 учебен час = 45 минути, два блока с 30 минути почивка
• График: събота или неделя
• Учебни материали за работа в час
• Седмични тестове и упражнения
• Проверка на домашни работи
• Постоянен контрол върху учебния прогрес
http://obiavidnes.com/obiava/118669/kursove-po-angliyski-ezik-za-kandidat-studenti

Apple IPhone 6s Plus A1687 4G телефон (64GB, золото)
ПРОДАЖА PROMO: BUY 3 GET 1 FREE, купить 5 получить 2 бесплатно
E-mail: simaoshopt@gmail.com
SKYPE: simaoshopt
WhatsApp: +2349059685562
Apple IPhone 6s $ 400 USD
Apple, iPhone 6 $ 350 USD
Apple, iPhone 6 Plus $ 450 USD
Apple IPhone 5S $ 280 USD, iPhone 5 $ 250USD
Samsung Galaxy s6 $ 370
Samsung Galaxy s6 Край $ 350
Samsung Galaxy Примечание $ 330
Samsung Galaxy s5 $ 250
Htc M9 $ 320, $ 300 M8, M7 $ 300
Sony z3 $ 300, $ 200 z2
BB PasSport $ 300, $ 200 BBQ10
LG G3 $ 300 .... и т.д.
Sony PS4 $ 250
Все наши продукты Real Brand New Оригинал Factory Unlocked С 1 год международной гарантии.
Мы делаем доставку через (DHL, FedEx, UPS, EMS .... и т.д.)
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА И ДОСТАВКА ПО ВСЕМУ МИРУ
ПРОДАЖА PROMO: BUY 3 GET 1 FREE, купить 5 получить 2 бесплатно
Серьезные покупатели должны любезно добавить и InBox меня или обратитесь ниже:
E-MAIL ID: simaoshopt@gmail.com
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SKYPE: simaoshopt
WhatsApp: +2349059685562
http://obiavidnes.com/obiava/118668/apple-iphone-6s-plus-a1687-4g-telefon-64gb-zoloto

Ремонт на покриви Видин
Фирма Предлагаме професионални и качествени услуги за ремонт на покриви. Независимо от вида на конструкцията,
Благодарение на професионализма и дългогодишния опит, натрупан от нашите специалисти.
http://obiavidnes.com/obiava/118667/remont-na-pokrivi-vidin

Ремонт на покриви гр.Враца
Фирма Предлагаме професионални и качествени услуги за ремонт на покриви. Независимо от вида на конструкцията,
Благодарение на професионализма и дългогодишния опит, натрупан от нашите специалисти.
http://obiavidnes.com/obiava/118666/remont-na-pokrivi-grvraca

Логопед за възрастни - София
Възстановяване на речта след мозъчен инсулт и черепно-мозъчна травма (афазия или дизартрия). Домашни посещения.
Логопедичен кабинет - гр.София, офис срещу Централни хали/до метростанция Сердика/.
http://obiavidnes.com/obiava/118665/logoped-za-vyzrastni---sofiya

Частно лице продава къща с дворно място в село на 35км.от София
Продавам къща в село на 35 км. от София. Двор 700кв.м., ток, вода, регулация. Имотът се намира в самото село.
Къщата е нова, тухлена, 120kв.м., за довършване, два етажа. Първи ет.-3 помещения,WC, втория ет.-спалня, тераса,
голям хол с красива панорама към зелени хълмове. В околността - красиви места за туризъм и отдих, добре поддържани
микроязовири за риболов. Много близо до старинния град Брезник - с много магазини, кафенета, атрактивни заведения в
местностите около градчето. Може замяна.
http://obiavidnes.com/obiava/118664/chastno-lice-prodava-kyshta-s-dvorno-myasto-v-selo-na-35kmot-sofiya

Заменям /продавам етаж от къща с двор за имот - Варна или Бургас
Собственик заменя /продава първи самостоятелен етаж/плоча/ 65kв.м. и сутерен 32 кв.м. от масивна двуетажна къща с
двор в центъра на София, до ул.Пиротска и бул.Христо Ботев. Състои се от 4 стаи без коридори, с преход. Зад къщата
има 200кв.м. незастроени от двора за паркинг на коли или за строителство на друга къща. Дворът е заграден с
двуметрова тухлена ограда. Къщата е лицева. Имотът е на тихо и озеленено и същевременно комуникативно, бизнес
място - до метро, трамваи, банки, офиси. Етажът е с отделен вход и е подходящ за кантора, заведение, кабинет,
представителство, живеене. Имотът е с двор 435кв.м., 80% плътност, кинт 5 и е с перспектива за жилищно
строителство.
http://obiavidnes.com/obiava/118663/zamenyam-prodavam-etaj-ot-kyshta-s-dvor-za-imot---varna-ili-burgas

Бригади с опит извършват абсолютно всякакви строителни услуги
Бригади от строителни майстори с дългогодишен опит в областта на строителството извършват всякакви строителни
услуги и жилищни ( домашни ) ремонти :
- груб строеж и зидария
- направа и ремонт на покриви
- асфалтиране и направа на тротоари
- къртене и извозване
- вътрешни и външни топлоизолации
- машинна мазилка и замазка , маш . боядисване
- хидроизолации
- гипсокартон ,окачени тавани , преградни стени
- скрито осветление , разчупени тавани ( на различни нива ) и др.
- усвояване на тераси и всякакви преустройства
- всякакви обръщания на ъгли на врати и прозорци
- шпакловка със сатен гипс и колор кит , латекс
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- всякакви декорации и декоративни мазилки
- поставяне на теракот , фаянс и гранитогрес
- облицовка с всички видове камък
- шлайфан и щампован бетон
- всички видове метални конструкции и навеси
- Ел. инсталации , ОиВ , ВиК , и други .
Безплатен , неангажиращ оглед и консултации , оферта , договор , професинализъм , коректност , кратки срокове . Тел.
за контакт - 0878 78 23 88 - Антон Стоянов .
http://obiavidnes.com/obiava/118662/brigadi-s-opit-izvyrshvat-absolyutno-vsyakakvi-stroitelni-uslugi

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/118661/kachestveni-interiorni-i-vhodni-vrati-na-super-ceni

Блиндирана входна врата 141-5 Y
Блиндирана входна врата, изработена от метал и размери с касата 90/197 см.
Дебелината на крилото е 50 мм, а възможните посоки на отваряне на вратата са: навътре/ляво, навътре/дясно,
навън/ляво, навън/дясно. Покритието на вратата е машинно поставено и топло пренесено PVC. Вратата е в комплект с
крилото, 10см фиксирана каса, гумени уплътнения на крилото и касата, метален обков - брава, иноксови дръжки,
секретен патрон с 5 секретни ключа + 2 монтажни ключа, вградени в касата регулируеми панти, праг, крепежни
елементи за монтажа на вратата и шпионка.
Моделът има изключително интересен кафяв цвят с добре изразена дървесна шарка, която трудно се запечатва в снимка.
Орнаментът на модела е традиционен и същевременно много красив. Също така е с много подходящи размери, както за
панелни жилища, така и за тухлени апартаменти. Поддържаме на склад всички посоки на отваряне, като с това не Ви
ограничаваме в избора.
http://obiavidnes.com/obiava/118660/blindirana-vhodna-vrata-141-5-y

Съдействие за Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения - Изкупуване , Прехвърляне +
Освобождаване от Солидарната Отговорност .
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за 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
изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ !
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Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката .
НЕ разглеждаме казуси относно задлъжнели Еднолични Търговци – ЕТ !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение !
Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !
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/118659/sydeystvie-za-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya---izkupuvane--prehvyrlya

BULGARIAN FOR FOREIGNERS
Learn Bulgarian
Know Bulgarian
Orbis Educational Centre organizes individual classes
in Bulgarian for foreigners taught by experienced
proffesionals
For information and application:
Educational Centre Orbis,
19 Mizia Str., Sofia
Tel.: 02/8438363; 0898714495.
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/118658/bulgarian-for-foreigners

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
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http://obiavidnes.com/obiava/118657/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
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/118656/ruski-ezik--individualno-obuchenie

РУМЪНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по румънски език в удобно за курсиста и преподавателя време.
Работи се по системата „Puls”, всички нива. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене,
писане, слушане, говорене. Цена: 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/118655/rumynski--ezik--individualno-obuchenie

УНГАРСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по унгарски език в удобно за курсиста и за преподавателя време и с
подходяща интензивност по системите "Hungaro Lingua" и "Hallo! Itt Magyarorszag!, всички нива. Уроците може да се
провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи.
Цена: 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/118654/ungarski-ezik--individualno-obuchenie

ФИНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по фински език в удобно за Вас и преподавателя време и с
подходяща интензивност по системата Suomen Kielen Alkeisoppikirja. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен
център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи. Цена: 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/118653/finski-ezik--individualno-obuchenie

ТУРСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по турски език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
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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
http://obiavidnes.com/obiava/118652/turski--ezik--individualno-obuchenie

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/118651/grycki--ezik--individualno-obuchenie

ШВЕДСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
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/118650/shvedski-ezik--individualno-obuchenie

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/118649/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.
Допълнителна информация и записване:
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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/118648/angliyski-ezik--individualno-obuchenie

НЕМСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
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/118647/nemski-ezik--individualno-obuchenie

ИСПАНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по испански език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системите „Nuevo Ven”, „Espanol en marcha” или друга система по избор.
Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се развиват всички
езикови елементи. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/118646/ispanski--ezik--individualno-obuchenie

ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
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/118645/italianski--ezik--individualno-obuchenie

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
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
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e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/118644/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/118643/individualno-obuchenie

Stelkite.com- тунинг за колата ви
Страхотни намаления на стелки за кола от stelkite.com. За допълнителен комфорт при пътувания, естетика и чистота
на вашия автомобил, заповядайте на обновения ни сайт и разгледайте горещите ни летни предложения. Големи
намаления на оригинални стоки!
http://obiavidnes.com/obiava/118604/stelkitecom--tuning-za-kolata-vi

Pharmalife.bg - Козметика
Интернет аптека Фармалайф предоставя възможност при поръчение на цена от 30 лева безвъзмездна доставка . На
нашата електронна страница бихте могли да заплащате посредством Epay и снабдявате се с отстъпка . Изберете
хранителни добавки !
http://obiavidnes.com/obiava/118642/pharmalifebg---kozmetika

Изработка на детайли от стъклопласт
Широката гама от изделия, които изработваме намират приложение в много и различни отрасли, както на
промишлеността така и в бита. Над 80% от клиентите ни са хора, с които работим повече от 20
http://obiavidnes.com/obiava/118640/izrabotka-na-detayli-ot-stykloplast

Изработка на детайли от стъклопласт
Широката гама от изделия, които изработваме намират приложение в много и различни отрасли, както на
промишлеността така и в бита. Над 80% от клиентите ни са хора, с които работим повече от 20
http://obiavidnes.com/obiava/118639/izrabotka-na-detayli-ot-stykloplast

0882551735 - ДОГОВАРЯНЕ. . фини шпакловки. гипсова шпакловка.
фини шпакловки, гипсови шпакловки, топлоизолация, обръщане покрай pvc дограма и врати с поставияне на лайсни или
измазване, минерална мазилка, пръскана мазилка, влачена мазилка. и др. мазилки, замазки, зидария, и др. довършителни
ремонти. започване веднага, работи се чисто, корекно и реални цени. КАЧЕСТВОТО Е ГАРАНТИРАНО. 0882551735.
http://obiavidnes.com/obiava/118638/0882551735---dogovaryane--fini-shpaklovki-gipsova-shpaklovka

Ниски и изгодни цени само във Врати Русе!
Не изтървайте възможността си да се „запознаете” с най-новите модели интериорни и входни врати, които ви
предагаме на висок стандарт и задоволителни цени. На ул. Борисова 44, срещу Художествената изложба се намира
нашият богат на мостри Шоурум в който ви очакваме. www.vratiruse.com
Моб: 0894627366
Моб: 0895691033
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Тел: 082/ 59 45 23
Email: vratiruse.1@gmail.com
web: http://www.vratiruse.com/
http://obiavidnes.com/obiava/118637/niski-i-izgodni-ceni-samo-vyv-vrati-ruse

сексуални стимуланти
ЧЕРНА МРАВКА е най-продавания мъжки секс стимулант за подобряване на ерекцията. Доказано е , че секс стимулант
ЧЕРНА МРАВКА значително увеличава притока на кръв към пениса, което допринася за много, яка и качествена ерекция,
която ще задоволи всеки партньор. Black Ant е секс хапче с което ще сте лъв в леглото.http://сексстимуланти.com
http://obiavidnes.com/obiava/118636/seksualni-stimulanti

kamagra gel за мъже
Kamagra Gel са едни от най-предпочитаните секс стимуланти поради своето лесно приемане и бързо действие, ниска
цена, страхотни вкусове и никакви странични ефекти. http://sexstimulanti.biz
http://obiavidnes.com/obiava/118635/kamagra-gel-za-myje

Легализация на документи от чужбина
Преводаческа агенция Нов Век Перник.
Легализация в Консулски отдел на МВнР на официални документи, издадени в чужбина.
Заверки в посолствата на държавите от които произхождат, подлежащите на легализация документи.
Легализация на чуждестранни дипломи, академични справки, удостоверения от университети, актове за раждане,
актове за граждански брак, съдебни решения и др.под.
гр.Перник, ул.Ленински проспект 1, ет.2 /сградата на Банка ДСК Изток/
тел.: 0888935515; 0888647650
www.facebook.com/prevodipernik
www.nov-vek.org
E-mail: pernik@nov-vek.org
Skype: pernik.nov-vek
http://obiavidnes.com/obiava/118634/legalizaciya-na-dokumenti-ot-chujbina

отслабни с lida
Lida Slim или както я знем Lida стара формула е най-силния и качествен билков продукт за много бързо и лесно
отслабване.Само за месец ще свалите от 6 до 12 килограма, без диети или тренировки. Гарантираме, че всеки един
използвал от нашата оригинална Lida Slim е отслабнал и е останал наш клиент, който ни е благодарил и препоръчал на
близки и познати.www.lidaoriginalna.com
http://obiavidnes.com/obiava/118633/otslabni-s-lida

Курсове за шести клас на Родина
Подготвителни курсове и уроци за 6 клас от Родина!
РОДИНА – България организира курсове за подготовка на шестокласници.
Изберете курсовете за 6 клас на Родина:
• Български език и Литература (БЕЛ)
• Математика
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
http://obiavidnes.com/obiava/118632/kursove-za-shesti-klas-na-rodina

Курсове за седми клас на Родина
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Подготвителни курсове и уроци за кандидатстване след 7 клас от Родина!
РОДИНА – България организира курсове за подготовка на седмокласници.
Изберете курсовете за 7 клас на Родина:
• Български език и Литература (БЕЛ)
• Математика
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
http://obiavidnes.com/obiava/118631/kursove-za-sedmi-klas-na-rodina

Блиндирана входна врата
Входна блиндирана врата, изработена от 1.5 мм прахово боядисан метал и 5 мм HDF дълбоко фрезовани релефни панели
покрити с PVC фолио.*
Структурата на крилото представлява два 5 мм HDF дизайнерски панела, между които е поставен метален лист с
дебелина 1.0 мм. Крилото е с пълнеж за шумо и топло изолация от полипропилен и полиуретанова пяна, с допълнително
метално оребряване от П-образни профили с дебелина 1.5 мм. Дебелината на крилото е 70 мм. Лицевият и задният панел
са с красива фрезована шарка, която придава стилна завършеност на моделите. От страната на пантите крилото е
подсилено с шест пасивни шипа, които при затворено положение навратата влизат в касата.
Размери на крилото с касата - 92/200см. Касата е регулируема, изцяло облечена с HDF, с первази за от двете страни,
като има възможност да обхване зид с дебелина от 15 см до 34 см.
Вратата 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. Снабдена е с две независими заключващи системи, всяка с по
три активни шипа.
Възможните посоки на отваряне са: навътре/лява и навътре/дясна, с възможност за обратен монтаж (навън/лява,
навън/дясна). В комплекта са включени: крило, регулируема каса и обков, който включва: иноксова сатенирана подвижна
дръжка за от двете страни на вратата, шпионка, панти, два секретни патрона.
Представяме Ви блиндирана входна врата, изработена от боядисан метал - тип лаково покритие. Размери с касата
90/197 см.
http://obiavidnes.com/obiava/118630/blindirana-vhodna-vrata

Входни,интериорни,стъклени и алуминиеви врати
Шоурум „Врати Бургас” Ви предлага богат избор от модели и цветова гама входни и интериорни врати на добри
цени!Направете правилния избор като изберете нас!
http://obiavidnes.com/obiava/118629/vhodniinteriornistykleni-i-aluminievi-vrati

сексуални стимуланти
Kamagra Gel са едни от най-предпочитаните секс стимуланти поради своето лесно приемане и бързо действие, ниска
цена, страхотни вкусове и никакви странични ефекти. Страхотни седем вкуса. Камагра гел е наистина най-доброто
решение за всеки мъж! http://topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/118628/seksualni-stimulanti

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук 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.
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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/118627/30-50-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/118626/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniya-vi-dom

kamagra за мъже
Kamagra (Камагра) e сексуален стимулант за увеличаванена ерекцията и удоволствието от сексуалния акт. Камагра е
произведена за мъже, които искат да подобрят сексуалната си мощ и да получат здрава, твърда и качествена ерекция.
Камагра / Kamagra е точно този сексуален продукт, който действа много благоприятно върху ерекцията и
преждевременната еякулация (спира и забaвq изпразването).www.erkciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/118625/kamagra-za-myje

отслабни с мейзитанг
Нека започнем така.Това е единствения напълно натурален продукт, който е създаден от точна комбинация на билки,
които на 100 % ще ви накарат да отслабнете и то значително без каквито и да е лишения, досадни диети, тежки
тренировки и странични ефекти, както при някои други хапчета за отслабване! www.мейзитанг.com
http://obiavidnes.com/obiava/118624/otslabni-s-meyzitang

kamagra gold за мъже
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. http://topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/118623/kamagra-gold-za-myje

Валяк за боядисване без мръсотия E-Z Paint
Валяк за боядисване без мръсотия E-Z Paint
Получавате
Валяк Easy Paint
4 Разширителни дръжки
Мерителен съд
Боядисвайте бързо и лесно БЕЗ мръсотия и бъркотия с E-Z Paint
Отново е време за ремонти, боядисване на тавани, пълнене на съдове с боя, слизане и качване по стълби- истински
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кошмар, нали!
Представяме ви Easy Paint – самостоятелна система за боядисване на всички трудно достъпни места. Без мръсотия и
бъркотия!
Просто напълнете резервоара на Е-Z Paint с боя, затворете капачката и започвайте.
С едно напълване на Е-Z Paint боядисвате повече от 15 кв. м, страхотно нали?
Освен това спестявате и боя, тъй като Е-Z Paint има специална мембрана и разпределителна система,
която изпуска само необходимото количество боя.
Интернет магазини
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/118622/valyak-za-boyadisvane-bez-mrysotiya-e-z-paint

Терапевтичен апарат за повлияване на дископатии
Терапевтичен апарат за повлияване на дископатии
Терапевтичен апарат за физиотерапевтично лечение на болки в гърба, дискова херния
ДИСКОПАТИЯ , ошипяване на гръбнака, деформации на гръбначните дискове, дископатии !!!
Уред за терапия на кръста и гръбначния стълб .
АШИ ЕЛЕКТРОДИ
ИНФРАЧЕРВЕНА ТЕРАПИЯ
МАГНИТНА ТЕРАПИЯ
ТОПЛИННА АКУПУНКТУРНА ТЕРАПИЯ
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/118621/terapevtichen-aparat-za-povliyavane-na-diskopatii

Електронен нашийник за дресура на кучета
Електронен нашийник за дресура на кучета (Телетакт)
Обхват на сигнала от телетакта: 300 м;
Излъчвани от нашийника за дресура сигнали: вибриращ, шоко, светлинен, звуков;
Електронният нашийник разполага със 100 степени на въздействие, LCD екран, фенерче и е удароустойчив;
Възможно е едновременното командване на 2 кучета - от едно дистанционно!
Кучето ви не знае как да се държи: бяга, лае, хапе, разкъсва и не отговоря на вашите команди.
Решението на проблема е нашийник за дресура на кучета с дистанционно управление - телетакт,
използващ вибрации или лек токов удар за премахване на всички лоши навици на кучето.
Електронният нашийник е много полезен при дресировка и обучение на домашни любимци, ловни кучета, кучета-водачи и
кучета-охрана,
независимо от теглото им (от 2 до 90 кг.).
При обучение и дресировка, електронният нашийник е незаменим помощник за формирането на желаното от вас
поведение на вашия любимец.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/118620/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta

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/118619/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta

Дарсонвал за тонизирана и еластична кожа
Дарсонвал за тонизирана и еластична кожа
Дарсонвал за козметични салони, така и за домашно ползване
Предназначен както за професионална употреба от козметични салони, така и за домашно ползване
Характеристики:
Апаратът включва 4 приставки (електрода), които се подменят в зависимост от мястото на третиране.
Интензитетът на работа може да се променя според чувствителността на кожата.
Дарсонвализацията е лечебен метод.
Чрез нея се получава дразнене на нервните окончания и на нервните апарати в кожата и по рефлекторен
път се причинява кратко свиване на кръвоносните съдове, последвано от продължителното им разширение и засилване на
притока на кръв в кожата,
което води до подобряване на обмяната на веществата в нея. Токът на Дарсонвала намалява възбудимостта на нервните
окончания в кожата,
които възприемат болката и има обезболяващ ефект. В резултат на всичко това тонусът на кожата и подлежащите
тъкани се повишава,
увеличава се еластичността на кожата и на стените на кожните съдове, подобрява се дейността на мастните жлези.
Високочестотният ток,
действа антисептично на кожата, т.е. унищожава бактериите, които могат да предизвикат възпаления,
облекчава самите възпаления и стимулира кръвообращението на кожата. Резултатът е по-свежа, по-чиста и
по-тонизирана кожа.
Процедурите с дарсонвал трябва да бъдат част от всяко почистване на кожата.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/118618/darsonval-za-tonizirana-i-elastichna-koja

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

Апаратът за лимфодренаж има четири работни режима на работа и три степени на натиск – нисък среден и висок.
Четирите работни програми на апарата за пресотерапия са следните:
Програма 1 – Oтслабване 1
Програма 2 - Oтслабване 2
Програма 3 - Лимфодренаж
Програма 4 - Ръчен режим
Пресотерапията е детоксикираща процедура, която чрез лимфен дренаж помага на тялото да се освободи от
подкожните токсини и мазнини. Лимфодренажният масаж стимулира метаболизма на кожните клетки; подобрява
циркулацията на кръвта; подобрява лимфопотока; спомага за изхвърлянето на излишните течности; редуцира
подкожните мазнини и се бори успешно с целулита.
Костюмът на лимфодренажния апарат е с шест въздушни възглавници, които упражняват цикличен натиск или на
цялото тяло, или на избрани части от тялото.
Апарат за пресотерапия:
1. Извършва високотехнологичен ефективен лимфен дренаж.
2. Осигурява надеждна борба с целулита.
3. Подпомага отслабването и детоксикацията; оформяне и профилиране на тялото.
4. Редуцира отоци, намалява болката и създава комфорт;
5. Придава по-добра форма на краката, корема и ръцете, като същевременно се подобрява и тонусът на кожата.
Лимфопресата може да се ползва и просто за приятен релаксиращ масаж.
http://obiavidnes.com/obiava/118617/limfopresa---aparat-za-presoterapiya

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

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.
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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/118616/masajna-kushetka-magicpro-2

Magic Ex Hose маркуч екс хос Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Magic Ex Hose маркуч екс хос
Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Сгънат 8 метра - разгънат 23 метра
Подарък пистолет с 5 режима на пръскане
без да се усуква, сгъва и заплита
разгъвате и сгъвате за секунди
устойчив на износване
миете двора и колата
поливате-градината, тревата и цветята
Лесно се плъзга през градината, по стълбите, без да се пречупва или усуква!
Маркучът е изработен от висококачествен материал, който го прави здрав и в същото време много гъвкав.
Дебелите стени осигуряват надеждност и дълъг живот на материала.
Градински "магически" маркуч - характеристика:
Размери: 8м./22.5м.
Тегло: 1 кг.
Произход: Китай
Интернет магазини
http://obiavidnes.com/obiava/118615/magic-ex-hose-markuch-eks-hos--magicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-

Купува ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ и идеални части в обл.ВРАЦА- НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ !
Купува ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ и идеални части в обл.ВРАЦА- НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ !
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–общ. Оряхово, Мизия, Бяла Слатина, Криводол, Борован, Враца, Козлодуй, Хайредин
Плащаме в брой или по банков път!
Изготвяме нужните документи !
Компетентно правно обслужване!
0887512663-Петрова
http://obiavidnes.com/obiava/118614/kupuva-zemedelski-zemi-i-idealni-chasti-v-oblvraca--nay-visoki-ceni-

Купува ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ в области .ВЕЛИКО ТЪРНОВО, РУСЕ, ПЛЕВЕН, ЛОВЕЧ,
ВРАЦА, МОНТАНА с НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ.
Купува ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ в области .ВЕЛИКО ТЪРНОВО, РУСЕ, ПЛЕВЕН, ЛОВЕЧ, ВРАЦА, МОНТАНА с
НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ.
Плащане в брой или по банков път!
Съдействаме за изготвяне на нужните документи за финализиране на сделката пред НОТАРИУС!-скици, данъчни оценки!
Компетентно правно обслужване при покупко-продажба.
Цената се определя в зависимост от големината на имота, категорията и местонахождението му. Коректно и бързо
обслужване!
Доверете се на дългогодишния ни опит и професионализъм!
За контакт: 0887512663 -ПЕТРОВА
http://obiavidnes.com/obiava/118613/kupuva-zemedelski-zemi-v-oblasti-veliko-tyrnovo-ruse-pleven-lovech--vraca-m

Онлайн магазин за ветробрани
Ветробраните са полезна добавка за вашия автомобил. При дъждовно време и отваряне на прозорец на колата водата
няма да влезе намокри купето. Оригинални стоки на добри цени от vetrobranite.com.
http://obiavidnes.com/obiava/118611/onlayn-magazin-za-vetrobrani

Строителни материали за дома и градината от HomeMax!!
Бързо виж новите промоционални оферти от HomeMax- онлайн магазин за стоки за дома и градината, строителни
материали и други изделия. Превърни жилището си в мечтаното уютно място. За допълнителна информация, телефон
0882 820 410.
http://obiavidnes.com/obiava/118610/stroitelni-materiali-za-doma-i-gradinata-ot-homemax
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