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Телевизор LG 60UH605V
Телевизор LG 60UH605V, 60" (152.4 cm), 4K Ultra HD LED Smart TV, DVB-T2/C/S2, Wi-Fi, LAN, 3x HDMI, CI Slot, 1x USB
http://obiavidnes.com/obiava/120717/televizor-lg-60uh605v

Телевизор LG 43UH610V
Телевизор LG 43UH610V, 43" (109.22 cm), 4K Ultra HD LED Smart TV, DVB-T2/C/S2, Wi-Fi, LAN, 3x HDMI, CI Slot, 1x USB
http://obiavidnes.com/obiava/120716/televizor-lg-43uh610v

Телевизор LG 43UH603V
Телевизор LG 43UH603V, 43" (109.22 cm), 4K Ultra HD LED Smart TV, DVB-T2/C/S2, Wi-Fi, LAN, 3x HDMI, 1x USB
http://obiavidnes.com/obiava/120715/televizor-lg-43uh603v

Access point/Аксес пойнт Cisco Aironet AP1702I-E-WLC
Access point/Аксес пойнт Cisco Aironet AP1702I-E-WLC, 2.47GHz/5.7GHz(867Mbps), 3x 10/100/1000 Gigabit Ethernet - RJ45,
DC-in jack, POE, 2 вътрешни антени
http://obiavidnes.com/obiava/120714/access-pointakses-poynt-cisco-aironet-ap1702i-e-wlc

Ремонт на покриви, хидроизолации, PVC мембрани, безшевни улуци в цялата страна.
Строителна фирма Рус–Булстрой ЕООД извършва:
- Строителство, ремонт и хидроизолация на всички видове покриви – PVC и битумни мембрани, керемиди, дървени
конструкции, капандури, битумни керемиди.
- Строително тенекеджийство, безшевни улуци, водосточни тръби, ламаринени профили и окомплектовки.
- Саниране с автовишка, скеле или алпийски способ.
- Хидроизолация и топлоизолация на стени, основи, фундаменти, подземни съоръжения, мостове и виадукти.
- Строителни ремонти от всякакъв вид – зидане, мазилка, шпакловка, боядисване, фаянс и теракота.
- Почистване и извозване на отпадъците до сметище.
- Високо качество.
- Ниски цени.
- Многогодишна гаранция.
Фирмата е член на Камарата на строителите в България и е вписана в Централния професионален регистър на
строителя за изпълнение на строежи от I-ва група, IV и V-та категория и V-та група, класове 43.91, 43.99.
Сертифицирани сме по ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. За повече информация, посетете сайта ни.
>> GSM : 0898 432 248
>> Телефон/ Факс : 082 860 401
>> Mail : rus_bulstroi@abv.bg
>> Сайт : http://rus-bulstroi.com
http://obiavidnes.com/obiava/120713/remont-na-pokrivi-hidroizolacii-pvc-membrani-bezshevni-uluci-v-cyalata-strana

Монитор Acer CB281HKbmjdprx (UM.PB1EE.001)
Монитор Acer CB281HKbmjdprx (UM.PB1EE.001), 28" (71.12 cm) TN панел, 4K UHD, 1ms, 100 000 000:1, 300 cd/m2,
DisplayPort, HDMI, DVI
http://obiavidnes.com/obiava/120712/monitor-acer-cb281hkbmjdprx-umpb1ee001

Access point/Аксес пойнт Cisco Aironet AP1832I-I-K9C
Access point/Аксес пойнт Cisco Aironet AP1832I-I-K9C, 2.47GHz/5.7GHz(867Mbps), 1x10/100/1000BASE-T Ethernet (RJ-45,
PoE), USB 2.0, 1 x management - console - RJ-45, вътрешна антена
http://obiavidnes.com/obiava/120711/access-pointakses-poynt-cisco-aironet-ap1832i-i-k9c

Монитор LG 28MT48VF-PZ
Монитор LG 28MT48VF-PZ, 28" (71.12 cm), VA панел, HD, 5ms, 5000000:1, 250cd/m2, HDMI
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http://obiavidnes.com/obiava/120710/monitor-lg-28mt48vf-pz

Монитор LG 28MT48DF-PZ
Монитор LG 28MT48DF-PZ, 28"(71.12 cm), VA панел, HD, 5ms, 5000000:1, 250cd/m2, HDMI
http://obiavidnes.com/obiava/120709/monitor-lg-28mt48df-pz

Access point/Аксес пойнт Cisco Aironet AP1832I-I-K9
Access point/Аксес пойнт Cisco Aironet AP1832I-I-K9, 2.47GHz/5.7GHz(867Mbps), 1x10/100/1000BASE-T Ethernet (RJ-45),
USB 2.0, 1 x management - console - RJ-45, PoE+ via WAN Port
http://obiavidnes.com/obiava/120708/access-pointakses-poynt-cisco-aironet-ap1832i-i-k9

Access point/Аксес пойнт Cisco Aironet AIR-AP1832I-E-K9C
Access point/Аксес пойнт Cisco Aironet AIR-AP1832I-E-K9C, 2.47GHz/5.7GHz(867Mbps), 1x10/100/1000BASE-T Ethernet
(RJ-45, PoE), USB 2.0, 1 x management - console - RJ-45, вътрешна антена
http://obiavidnes.com/obiava/120707/access-pointakses-poynt-cisco-aironet-air-ap1832i-e-k9c

Монитор LG 24MT48VF-PZ
Монитор LG 24MT48VF-PZ, 23.6" (59.94 cm), WVA панел, HD, 5ms, 5000000:1, 250cd/m2, HDMI
http://obiavidnes.com/obiava/120706/monitor-lg-24mt48vf-pz

Металотърсач - монетарник
Продавам металотърсач с PIC контролер. Отделя металите (феромагнитни и др.)
Не се влияе от вода, метални соли в почвата и др. такива. Звукова и светлинна индикация.
В комплекта влиза и DVD с над 30 схеми и техн. документация на професионални и
любителски металотърсачи, както и книгата "Калетата по българските земи".
http://gold2013.tk/
https://www.youtube.com/watch?v=MqVm_pIVSoA
https://www.youtube.com/watch?v=SehWakv2n9Y
http://obiavidnes.com/obiava/120705/metalotyrsach---monetarnik

Инкубатори от Borisof & son
Инкубатори - автоматично и полуавтоматично въртене, брой на яйцата по ваш избор.
Вижте клипчетата в нашия сайт показващи работата на инкубаторите ни
Инкубатор аналогов, полуавтоматичен:
40яйца - 95 лв
60яйца - 145 лв.
80яйца - 185 лв
100яйца - 220 лв
Инкубатор аналогов, автоматичен:
40яйца - 125 лв
60яйца - 175 лв.
Инкубатор цифров-Pic контролер и дисплей, полуавтоматичен:
40яйца - 125 лв
60яйца -165 лв.
80яйца - 200 лв
100яйца - 240 лв
Инкубатор цифров-Pic контролер и дисплей, автоматичен:
40яйца - 150 лв
60яйца - 190 лв.
https://www.youtube.com/watch?v=QQx6cNgXIww
https://www.youtube.com/watch?v=gogKJ4hK7W4
Http://bginkubatori.tk
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http://obiavidnes.com/obiava/120704/inkubatori--ot-borisof--son

Електрическа въдица 1000W с дистанционно управление
Електрическа въдица 1000W с дистанционно. Регулируема честота от 10 - 100 херца. Регулируема дължина на импулса.
http://doxy1009.wixsite.com/electrofishing
https://www.youtube.com/watch?v=1j2IOSfRUMQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=a5xgEJh3Nq0
http://obiavidnes.com/obiava/120703/elektricheska-vydica-1000w-s-distancionno-upravlenie

Заеми до 7000 лв.
Заеми до 7000 лв. Годишна лихва 15%. Максимален срок на погасяване 5 години.
Не ни пишете имейли - не ги четем. Повече инфо на телефон 0988838774
- вижте нашия сайт. www.panda2012.tk
http://obiavidnes.com/obiava/120702/zaemi-do-7000-lv

Access point/Аксес пойнт Cisco Aironet AIR-SAP702I-I-K9
Access point/Аксес пойнт Cisco Aironet AIR-SAP702I-I-K9, 2.41GHz/5.32GHz(300Mbps), 1x10/100/1000BASE-T Ethernet (RJ-45,
PoE), 1 x management - console - RJ-45
http://obiavidnes.com/obiava/120701/access-pointakses-poynt-cisco-aironet-air-sap702i-i-k9

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/120700/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniya-vi-dom

Access point/Аксес пойнт Cisco Aironet CAP1602I-EK910
Access point/Аксес пойнт Cisco Aironet CAP1602I-EK910, 2.41GHz/5.7GHz(300Mbps), 1x Management Port
http://obiavidnes.com/obiava/120699/access-pointakses-poynt-cisco-aironet-cap1602i-ek910

Експандер за ръце и тяло
Експандер за ръце и тяло
Мултифункционален уред за фитнес "Multi Flex Pro"
Мулти Флекс Про - фитнес уред с ластици и колела:
За покачване на мускулната маса.
За тонус и обща тренировка - с голям спектър от упражнения
За профилактични и рехабилитационни програми.
Уредът за фитнес "Multi Flex Pro" се състои от тяло (подложка) с два ластика, към краищата на които са прикрепени
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ръкохватки с колела.
Предвидена е възможността за регулиране на натоварването - чрез скъсяване на ластиците, ползвайки
ограничителните тампони, находящи се във вътрешната част на опорното тяло.
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/120698/ekspander-za-ryce-i-tyalo

2 бр очила за нощно и дневно шофиране HD Vision
2 бр очила за нощно и дневно шофиране HD Vision
2 бр очила за нощно и дневно шофиране HD Vision WrapArounds
HD Vision & NightVision - 2 чифта очила за перфектна видимост на пътя! Шофирате, четете или играете голф тези
очила ще ви направят свидетели на изцяло ново преживяване!
Тегло - 0.200 кг.HD NightVision - очила за нощно шофиране
Изработени специално за акцентиране върху релефите. Подобряват визуалния комфорт по време на шофиране и
допринасят за отчетливото разпознаване на обектите, за перфектна яснота през нощта.
Намаляват вероятността от заслепяване, причинено от фарове и улично осветление.
Подобряват видимостта при здрач и при лоши атмосферни условия.
Прилягат добре, могат да се носят върху диоптрични очила.
Комбиниран модел с широки стъкла и с малки отстрани, от жълт акрил.Рамка от пластмаса.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/120697/2-br-ochila-za-noshtno-i-dnevno-shofirane-hd-vision

Електронен нашийник за дресура на кучета водоустойчив
Електронен нашийник за дресура на кучета водоустойчив
Последен Модел водоустойчив с презареждаеми батерий на нашийника и дистанционното в коплекта
Нова напълно функционална система за дистанционно обучение на кучето
Въздействие електричество, вибрации, режим пейджър, режим тонален
LCD дисплей
Подходящ за всички кучета от 5 до 60 кг
Възможност за обучение на две кучета с един предавател (продава се отделно)
Комбинирано микро освобождаване на статично електричество, вибрации, свирка и светлина.
Работи до 300 метра обхват Водоустойчива яка и предавател
Лесен за използване и ергономичен) Itter (дължина: 8 см, широчина: 4 см)
Нагоре / надолу бутон позволява 0 до 100 нива на постепенно коригиране в интензивността на стимулацията
Можете да запомня нивата, които ще отговарят на вашето куче, не е нужно да регулирате нивата на интензивност
отново следващия път.
Цифрови работа с дистанционно управление на различни кодове за идентичност, за да предотвратяват конфликти с
други електронни нашийници.
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Практически, ултра леки цифров LCD сигнали към кучето си да слушат своите команди
Защитен, хуманно, здрав и висока ефективност за дресура на вашия домашен любимец. (голямо куче, упорито куче)
Регулируема яка, подходящ за кучета с различни размери (25 см 55 см)
Пакетът включва:
1 Приемник Нашийник
1 Презареждаема батерия в нашийника
1 Презареждаема батерия в дистанционното
1 Test светлина
1 Регулируема каишка яка
1 Зарядно
1 Ръководство на потребителя
http://obiavidnes.com/obiava/120696/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta-vodoustoychiv

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 :
O Дъжина: 190 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.
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O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 19 см
O Тегло: 15 кг
http://obiavidnes.com/obiava/120695/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/120694/limfopresa---aparat-za-presoterapiya

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
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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/120693/vibro-pleytpauyr-pleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

Електрическа подочистачка Twister Sweeper
Електрическа подочистачка Twister Sweeper
Twister Sweeper е универсална триъгълна подочистачка за бързо почистване на Вашия дом.
С модерната му триъгълна форма с почистващи четки Twister Sweeper ще е Вашия пръв помощник,
когато нямате време да чистите с прахосмукачка всеки ден и да опъвате така досадните кабели.
Ултра лека, супер маневрена и многофункционална. Триъгълна подочистачка със спираловидни четки,
въртящи се на 2000 оборота в минута и събираща отпадъците от 3 страни.
Пълна свобода на движение на 360 градуса. Чисти напред, назад, настрани, в кръг и дори на зиг-заг.
Лек, плосък и компактен. Twister Sweeper е идеалното решение за Вас.
Без колелца, а с 3 силиконови плъзгача, които го правят подходящ за използване и върху най-фините и скъпи подови
покрития.
Работи с акумулаторна батерия, което позволява пълна свобода на движение, без да се съобразявате с кабели!
Комплектът включва подочистачка и акумулаторна батерия / 7,2 V - NI -MH/.
0877540309
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/120692/elektricheska-podochistachka-twister-sweeper

Пречиствател на въздух с , йонизатор, озонатор и НЕРА филтър
Пречиствател на въздух с , йонизатор, озонатор и
НЕРА филтър, с дистанционно управление
1. Използва принципа на изпускане на електрони под действието на
високо напрежение за получаване на отрицателни йони и активен кислород , посредством ултравиолетово лъчение бързо
унищожаващи бактерии, вируси, акари и други
микроорганизми, ефектно предотвратяват заболяванията предавани по въздушен път.
2. Неутрализира вредните газове, абсорбира и отстранява цигарения дим, а така също и други миризми, правейки въздуха
чист и свеж.
3. Вградения вентилатор с две степени на работа (за по-малки и
по-големи , за по-чисти или по-замърсени помещения) ускорява разнасянето на заредените частици в целия обем на
помещението.
4. Използването на специален въздушен филтър – двуслоен /един слой с
активен въглен и един слой с НЕРА филтър , гарантира захващането на частици с големина –
0.03микрона.
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5. Комбинацията от UV лампа и HEPA филтър се счита за най ефективния метод за
премахването на алергени, вируси, миризми, лек прах и други твърди частици.
6. Ефективно прихваща много замръсители, в това число и летливи
органични съединения, миризми, цигарен дим и микроорганизми.
7 .Ново - възможност за озониране на вода

За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/120691/prechistvatel-na-vyzduh-s--yonizator-ozonator-i-nera-filtyr

Access point/Аксес пойнт Cisco Aironet CAP1602E-IK910
Access point/Аксес пойнт Cisco Aironet CAP1602E-IK910, 2.41GHz/5.32GHz(300Mbps), 1x10/100/1000BASE-T Ethernet, POE,
1x Management Port
http://obiavidnes.com/obiava/120690/access-pointakses-poynt-cisco-aironet-cap1602e-ik910

Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe,
видео клипове и др 3DKoev-HD-Studio I-Pro
Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe, видео клипове и др
3DKoev-HD-Studio I-Pro Най изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM
0882870171 http://photokoev.site90.net https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/120689/video-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientsk

Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe,
видео клипове и др 3DKoev-HD-Studio I-Pro
Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe, видео клипове и др
3DKoev-HD-Studio I-Pro Най изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM
0882870171 http://photokoev.site90.net https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/120688/video-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientsk

Монитор LG 19MB35P-I
Монитор LG 19MB35P-I, 18.9" (48 cm), IPS панел, SXGA, 5ms, 5000000:1, 250cd/m2, DVI, D-Sub
http://obiavidnes.com/obiava/120687/monitor-lg-19mb35p-i

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/120686/slivaniya-i-pridobivaniya

Access point/Аксес пойнт Cisco Aironet CAP1602IEK9-RF
Access point/Аксес пойнт Cisco Aironet CAP1602IEK9-RF, 2.47GHz/5.7GHz(300Mbps), 1x Management Port
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http://obiavidnes.com/obiava/120685/access-pointakses-poynt-cisco-aironet-cap1602iek9-rf

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/120684/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/120683/investicii-razvitie-na-biznes-prodajba-na-biznes

Връзки с Инвеститори (Investor Relations)
При изграждане на доверие и създаване на нови възможности с Инвеститори, Частни инвестиционни фондове,
Инвестиционни компании от България и Чужбина, всички български предприемачи трябва да се научат умело да
използват силата на въздействие на ТРЕТАТА СТРАНА.
Когато един бизнес е представен от ТРЕТА СТРАНА, репутацията не само на собствениците,а и на самия бизнес
достига изключително високи нива.
По този начин разграничаването от конкуренцията и заинтригуването на сериозни Инвеститори и Партньори от същия
бранш е повече от гарантирано.
Фирмите, получили необходимото финансиране от Инвестиционни Партньори или Акционери за развитие на бизнесa,
винаги ще имат нужда от постоянно поддържане на тесни връзки с тях и дългосрочно запазване на доверието и
капиталовите им вложения.
Повече на bbconsult.bg
Бенефит България Консулт - партнираме с чуждестранни инвеститори с възможности над 500 млн. € за бизнес
развитие, допълнителни инвестиции, връзки с инвеститори, сливания и придобивания, преструктуриране на бизнеса и
продажба на бизнес.
http://obiavidnes.com/obiava/120682/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.
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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
развитие, допълнителни инвестиции, връзки с инвеститори, сливания и придобивания, преструктуриране на бизнеса и
продажба на бизнес.
http://obiavidnes.com/obiava/120681/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,
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връзки с инвеститори, сливания и придобивания, преструктуриране на бизнеса и продажба на бизнес.
http://obiavidnes.com/obiava/120680/ocenka-na-biznes

Грил=Скара Rohnson R 238
Грил=Скара Rohnson R 238, незалепващо покритие, регулатор, 2200W
http://obiavidnes.com/obiava/120679/grilskara-rohnson-r-238

Access point/Аксес пойнт Cisco Aironet CAP2602I-EK910
Access point/Аксес пойнт Cisco Aironet CAP2602I-EK910, 2.41GHz/5.32GHz(450Mbps), 1x10/100/1000BASE-T Ethernet
(RJ-45), POE, 1x Management Port
http://obiavidnes.com/obiava/120678/access-pointakses-poynt-cisco-aironet-cap2602i-ek910

Хладилник с фризер LG GBB59SWRVS
Хладилник с фризер LG GBB59SWRVS, А+, 300л., No Frost, ледогенератор, LED Display, бял
http://obiavidnes.com/obiava/120677/hladilnik-s-frizer-lg-gbb59swrvs

Прахосмукачка Rohnson R-147
Прахосмукачка Rohnson R-147, без торба, 1400W, 2л. капацитет на контейнер, 5 степени на филтриране, метална
телескопична тръба
http://obiavidnes.com/obiava/120676/prahosmukachka-rohnson-r-147

Вентилатор за лаптоп
Вентилатор за лаптоп, Samsung 370R4E, 370R5E, 450R4V, 450R5V, 510R5E, 470R5E
http://obiavidnes.com/obiava/120675/ventilator-za-laptop

Вентилатор за лаптоп
Вентилатор за лаптоп, Samsung NP270E5E, NP270E5V, NP300E5E, NP300E5V
http://obiavidnes.com/obiava/120674/ventilator-za-laptop

Вентилатор за лаптоп
Вентилатор за лаптоп, Samsung NP550P5C, NP550P7C
http://obiavidnes.com/obiava/120673/ventilator-za-laptop

Клавиатура за Samsung Mini Laptop N220
Клавиатура за Samsung Mini Laptop N220, UK, palmrest+touchpad+говорител, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/120672/klaviatura-za-samsung-mini-laptop-n220

Access point/Аксес пойнт Cisco Aironet AP1832I
Access point/Аксес пойнт Cisco Aironet AP1832I, 2.47GHz/5.7GHz(867Mbps), 1x 10/100/1000 Gigabit Ethernet - RJ45, USB,
POE+
http://obiavidnes.com/obiava/120671/access-pointakses-poynt-cisco-aironet-ap1832i

Вентилатор за лаптоп
Вентилатор за лаптоп, Samsung R530, R580, R528, R540
http://obiavidnes.com/obiava/120670/ventilator-za-laptop
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Клавиатура за Samsung RC410 NP-RC410
Клавиатура за Samsung RC410 NP-RC410, US, черна
http://obiavidnes.com/obiava/120669/klaviatura-za-samsung-rc410-np-rc410

Вентилатор за лаптоп
Вентилатор за лаптоп, ASUS UX21 4 pins
http://obiavidnes.com/obiava/120668/ventilator-za-laptop

Вентилатор за лаптоп
Вентилатор за лаптоп, Acer Aspire 5553, 5553G
http://obiavidnes.com/obiava/120667/ventilator-za-laptop

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.
Курсовете включват:
•
•
•
•
•
•

занимания по избрания предмет (септември - май)
помагала и материали по избрания предмет
тестове по време на курса
контролни изпити
пробни изпити
проверка на домашни работи

http://obiavidnes.com/obiava/120666/kursove-za-shesti-klas-na-rodina

Курсове за седми клас на Родина
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.
Курсовете включват:
•
•
•
•
•
•

занимания по избрания предмет (септември - май)
помагала и материали по избрания предмет
тестове по време на курса
контролни изпити
пробни изпити
проверка на домашни работи
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http://obiavidnes.com/obiava/120665/kursove-za-sedmi-klas-na-rodina

Подготовка за матура на Родина!
Подготвителни курсове и уроци за МАТУРА от Родина!
РОДИНА – България организира курсове за подготовка за матура.
Изберете курсовете за матура на Родина:
• Български език и Литература
• Математика
• География
• История
• Биология
• Химия
• Английски език
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.
Курсовете включват:
•
•
•
•
•
•

занимания по избрания предмет (септември - май)
помагала и материали по избрания предмет
тестове по време на курса
контролни изпити
пробни изпити
проверка на домашни работи

http://obiavidnes.com/obiava/120664/podgotovka-za-matura-na-rodina

Курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ на Родина!
Подготвителни курсове и уроци за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ
РОДИНА – България организира кандидатстудентски курсове за всички университети.
Изберете курсовете за кандидат-студенти на Родина:
• Български език и Литература
• Математика
• География
• История
• Биология
• Химия
• Английски език
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.
Курсовете включват:
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/120663/kursove-za-kandidat-studenti-na-rodina
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Клавиатура за Samsung X520
Клавиатура за Samsung X520, US, черна
http://obiavidnes.com/obiava/120662/klaviatura-za-samsung-x520

Клавиатура за Lenovo X240 X250
Клавиатура за Lenovo X240 X250, US, с Point stick, черна рамка
http://obiavidnes.com/obiava/120661/klaviatura-za-lenovo-x240-x250

Видеокарта GF GTX 1060
Видеокарта GF GTX 1060, 3GB, Gigabyte GF GTX 1060 WINDFORCE OC, GDDR5, 192 bit, HDMI, DVI, DisplayPort
http://obiavidnes.com/obiava/120660/videokarta-gf-gtx-1060

Търся надомна работа
На 57 години съм и търся надомна работа,която държа да е производство.
http://obiavidnes.com/obiava/120659/tyrsya-nadomna-rabota

Търся работа като невъоръжена охрана
На 57 години съм и разполагам с документи за изкарани:1.курс за охрана и 2.курс по безопасно боравене с огнестрелно
оръжие,а имам и над 8 години опит в охранителната дейност.Сега търся работа,като невъоръжена охрана близо до
Люлин,за минимум 450 лева заплата НЕТО на трудов договор,при график:само нощем или на 24 часа дежурство-72
почива.Искам,ако има възможност,да давам и допълнителни дежурства.
http://obiavidnes.com/obiava/120658/tyrsya-rabota-kato-nevyoryjena-ohrana

Искам да се запозная с жена от 45 до 52 години
На 57 години съм и до себе си искам да имам мъжко момиче.Да сме взаимозаменяеми в домакинската работа и в
преодоляване на житейското злободневие.Не възприемам жена с наднормено тегло,тя трябва да има стил на
обличане,да се поддържа без маниакалност.Задължително да имаме допирни точки в областта на литература,музика,в
обич към децата,цветя и кучета.Желателно е да няма претеснения да изрази позиция,но с усет:къде,кога,какво и колко
може да очаква.Истината е ключ към кристални взаимоотношения и себераздаване.
http://obiavidnes.com/obiava/120657/iskam-da-se-zapoznaya-s-jena-ot-45-do-52-godini

Canon PIXMA MG3053
Canon PIXMA MG3053, цветен мастилен принтер/скенер/копир, 4800x600 dpi, 18 стр/мин, Wi-Fi, USB
http://obiavidnes.com/obiava/120656/canon-pixma-mg3053

Врати с високо качество, богат избор на модели, размери и цветове!
Шоурум Doormann Русе предлага богато разнообразие на входни и интериорни врати – Огромен избор на модели, размери
и цветове… Тук ще намерите подходящата врата точно за Вас… Можете да ни намерите в гр. Русе, бул. „Цар
Освободител” на ъгъла на ул. „Ангел Кънчев” 37, за контакти: 0878/935-530, 082/ 280-042 или на: www.ruse.doormann.bg
http://obiavidnes.com/obiava/120655/vrati-s-visoko-kachestvo-bogat-izbor-na-modeli-razmeri-i-cvetove

Клавиатура за SONY VAIO VPC-F11M1EH
Клавиатура за SONY VAIO VPC-F11M1EH, US, черна рамка с подсветка
http://obiavidnes.com/obiava/120654/klaviatura-za-sony-vaio-vpc-f11m1eh

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
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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/120653/30-50-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/120652/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniya-vi-dom

Клавиатура за SONY VAIO VPC-EB VPC EB
Клавиатура за SONY VAIO VPC-EB VPC EB, US, бяла рамка
http://obiavidnes.com/obiava/120651/klaviatura-za-sony-vaio-vpc-eb-vpc-eb

Клавиатура за SONY VAIO VPC-EE VPC EE
Клавиатура за SONY VAIO VPC-EE VPC EE, UK, черна рамка
http://obiavidnes.com/obiava/120650/klaviatura-za-sony-vaio-vpc-ee-vpc-ee

Мрежови адаптер LogiLink WL0084E
Мрежови адаптер LogiLink WL0084E, 150 Mbps, Wireless N, USB
http://obiavidnes.com/obiava/120649/mrejovi-adapter-logilink-wl0084e

Клавиатура за SONY VAIO VPC-EE VPC EE
Клавиатура за SONY VAIO VPC-EE VPC EE, US, черна рамка
http://obiavidnes.com/obiava/120648/klaviatura-za-sony-vaio-vpc-ee-vpc-ee

Дънна платка AsRock Fatal1ty Gaming K4
Дънна платка AsRock Fatal1ty Gaming K4, B150, 1151, DDR4, 1x PCI-Ex16 (HDMI&DVI), 6x SATA3, 4x USB 3.0, ATX
http://obiavidnes.com/obiava/120647/dynna-platka-asrock-fatal1ty-gaming-k4

Клавиатура за SONY VAIO VPC-EE VPC EE
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Клавиатура за SONY VAIO VPC-EE VPC EE, US, бяла рамка
http://obiavidnes.com/obiava/120646/klaviatura-za-sony-vaio-vpc-ee-vpc-ee

Клавиатура за SONY VAIO VPC-YA VPC-YB
Клавиатура за SONY VAIO VPC-YA VPC-YB, US, сребриста рамка, черна клваиатура
http://obiavidnes.com/obiava/120645/klaviatura-za-sony-vaio-vpc-ya-vpc-yb

Калъф
Калъф, /тип бележник/ за Samsung Galaxy Tab S2, до 9.7" (24.63 cm), черен
http://obiavidnes.com/obiava/120644/kalyf-tip-belejnik-za-samsung-galaxy-tab-s2-do-97-2463-cm-cheren-

Продавам Декоративна вечнозелена иглолистна растителност!
За Вашата градина „Частен разсадник” предлага Декоративна растителност!
На конкурентно ниски цени Проект на обекта Ландшафтен дизайн и Озеленяване.
При поискване на допълнителни снимки по Email ,Skype.
Продавам „Туя западна” / Thuja occidentalis/
С размер 80/160- 11, 00лв.;
Продавам Туя западна „Смарагд”/ Thuja occidentalis “Smaragd/
С размер 80/130- 11, 00лв.
Продавам Туя Източна „Компактна”/ Thuja orientalis “Compacta”/
С размер 80/120 - 6, 00лв.;
Продавам Туя Източна/оградна/”/ Thuja orientalis/
С размер 80/120- 5, 00лв.
Продавам Туя Глобоза –кълбовидна / Thuja Globoza /
В диаметър 45/50- 7,00лв.
http://obiavidnes.com/obiava/120643/prodavam--dekorativna-vechnozelena--iglolistna-rastitelnost

Клавиатура за Toshiba Satellite C650 C660 L670 L675 L670D L675D
Клавиатура за Toshiba Satellite C650 C660 L670 L675 L670D L675D, US, кирилица, черна
http://obiavidnes.com/obiava/120642/klaviatura-za-toshiba-satellite-c650-c660-l670-l675-l670d-l675d

Калъф
Калъф, /тип бележник/ за Samsung Galaxy Tab S2, до 8" (20.32 cm), бял
http://obiavidnes.com/obiava/120641/kalyf-tip-belejnik-za-samsung-galaxy-tab-s2-do-8-2032-cm-byal

3DKOEV-DESIGN 3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro
3DKOEV-DESIGN 3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
индустриален дизайн. Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или
хотел. tel.0882870171 http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с
професионална визия http://3dkoev-design.net46.net/
http://obiavidnes.com/obiava/120640/3dkoev-design-3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro

3DKOEV-DESIGN 3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro
3DKOEV-DESIGN 3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
индустриален дизайн. Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или
хотел. tel.0882870171 http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с
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професионална визия http://3dkoev-design.net46.net/
http://obiavidnes.com/obiava/120639/3dkoev-design-3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro

Калъф
Калъф, /тип бележник/ за Samsung Galaxy Tab S2, до 8" (20.32 cm), черен
http://obiavidnes.com/obiava/120638/kalyf-tip-belejnik-za-samsung-galaxy-tab-s2-do-8-2032-cm-cheren

Клавиатура за BENQ 2100 2100E 8089/x R21 R22 R22e R23 R23e
Клавиатура за BENQ 2100 2100E 8089/x R21 R22 R22e R23 R23e, US, черна
http://obiavidnes.com/obiava/120637/klaviatura-za-benq-2100-2100e-8089x-r21-r22-r22e-r23-r23e

Nikon CoolPix A10(сребрист) с подарък калъф за фотоапарат Nikon CS-L01 + зарядно у-во GP с 2x
AA батерии
Nikon CoolPix A10(сребрист) с подарък калъф за фотоапарат Nikon CS-L01 + зарядно у-во GP с 2x AA батерии, 16.1 Mpix,
2.7" (6.8 cm) LCD, SDXC слот, micro USB
http://obiavidnes.com/obiava/120636/nikon-coolpix-a10srebrist-s-podaryk-kalyf-za-fotoaparat-nikon-cs-l01--zaryadno

Клавиатура за Fujitsu Siemens Amilo K7600 K 7600
Клавиатура за Fujitsu Siemens Amilo K7600 K 7600, US, черна
http://obiavidnes.com/obiava/120635/klaviatura-za-fujitsu-siemens-amilo-k7600-k-7600

Алкален, йонизиращ и масажиращ душ с германий, турмалин и FIR ефект
Алкален, йонизиращ и масажиращ душ с германий, турмалин и FIR ефект – спа терапия у дома. Минерализира и повишава
PH на водата, като същевременно я насища с отрицателни йони под въздействието на 100% естествени минерали.
Топлата вода активира минералите да излъчват и дълги инфрачервени лъчи (FIR ефект), изключително полезни за
подобряване на кръвоносната система. Премахва хлор, тежки метали, бактерии и твърди соли. Алкалната баня
стимулира имунната система, има антиоксидантни и детоксикиращи свойства, подмладява тялото, оздравява и
освежава косата. Идеално почиства и хидратира кожата, преодолява стреса и умората на тялото. Профилактично
средство срещу кожни заболявания. Допълнителна екстра е наличието на 8 вида воден масаж по избор, като се сменят
броя на отворите - съответно силата и начина на завихряне на водната струя. По този начин може да се масажират
320 точки по цялото тяло за релаксиране на уморените мускули, за регулиране баланса на вегетативната нервна
система, за подобряване работата на мозъка, за успокояване нервната система, за подобряване настроението и съня, за
стимулиране кръвообращението и премахване на отоци. Само срещу 35 лв. с ДДС. Доверете се на е-магазина за
високотехнологични продукти „ТехноМаг” или на тел. 02/8298504, 02/422 422 8, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/120634/alkalen-yonizirasht-i-masajirasht-dush-s-germaniy-turmalin-i-fir-efekt

Инфрачервени лампи за нагревки /настолна/150W - 49.95 лева
Служи за облекчаване на болки в мускулите и лечение при простудни заболявания, хреми, бронхити, ревматизъм, ишиас и
невралгии. Инфрачервената лампа е оптимизирана за облекчаване на болки на площ 20 x 30 см, например рамо, лакът,
прасец или врат, както и за облекчение при обикновени настинки. Лампата може да се използва за терапевтични
облъчвания, в козметични салони, детски градини, а така също и в домашни условия. Употребата на инфрачервената
лампа способства за повишаване на защитните сили на организма и устойчивостта му към инфекциозни, простудни,
костно-ставни заболявания и др. Инфрачервеното лъчение е напълно безвредно. Вижте подробности и поръчайте в
е-магазина www.Tehnomag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/120633/infracherveni-lampi-za-nagrevki-nastolna150w----4995-leva

Дрегери - алкохолни тестери
Професионален алкохолен тестер (дрегер) – Прецизен южнокорейски уред с 4-разреден LCD-дисплей за измерване на
алкохолното съдържание в диапазон от 0 до 4 промила, независимо от цигарен дим, лекарства, дъвка и други подобни
субстанции в дъха на човека. Подходящ за редовни проверки в транпортни, куриерски, охранителни и други подобни
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дейности, свързани с професионално шофиране и неупотреба на алкохол. Притежаващ TUV/CE сертификат. Със сменяем
високопрецизен полупроводников сензор (същият, като в полицейските дрегери). В комплекта: алкални батерии АА 1.5V,
захранващ адаптор за включване в автомобила, 55 броя мундщуци, елегантна чантичка за съхранение и дръжка за
безопасно пренасяне на комплекта, инструкция за експлоатация на български език. Цена 192 лв.(с ДДС). Запитвания и
поръчки в е-магазина ТехноМаг или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994
Осигурени консумативи.
http://obiavidnes.com/obiava/120632/dregeri---alkoholni-testeri

Семеен душ за зъби – София – ТехноМаг
За ефективно предпазване от бактерии и премахване на зъбната плака по венците и междузъбните пространства.
Пулсиращата водна струя осигурява масаж на венците и подобрява кръвообръщението им. Всеобхватният достъп на
тънката и мощна водна струя от дюзата на душа за зъби многократно надвишава възможностите на четките и
конците за зъби, което позволява да почистите в дълбочина труднодостъпните места. Душът за зъби е особено полезен
и необходим за поддръжката на брекети, протези, импланти, мостове и коронки. Освен добрата цена и качество,
атрактивни предимства на този уред са възможността да бъде използван от цялото семейство, както и високата му
ефективност. С редовната му употреба ще избегнете всякаква възможност за поява на бактерии, причиняващи
дразнещи възпаления, образуване на кариеси, зъбен камък, лош дъх и периодонтит. Масажният ефект на водната струя
свежда до минимум възможността за увреждане на венците, като кървене и възпаление. 2 години гаранция. Цена 98 лева
с ДДС. За подробности и поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/4224228, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/120631/semeen-dush-za-zybi--sofiya--tehnomag

Aвтоматичен овлажнител
Aвтоматичен овлажнител - напълно автоматичен овлажнител за стая VapoLux New – с вграден електронен влагомер,
който може постоянно да поддържа зададената от Вас желана влажност в помещението. Уредът се включва и
изключва автоматично в съответствие със степента на влага в помещението. С голям резервоар (4.5л) и възможност за
до 11 часа автономна работа с едно зареждане. С отделно управляем йонизатор за повишаване качеството на въздуха.
Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
http://obiavidnes.com/obiava/120630/avtomatichen-ovlajnitel

Лаптоп Asus ZenBook Flip UX360CA-C4011T (сив)
Лаптоп Asus ZenBook Flip UX360CA-C4011T (сив), двуядрен Skylake Intel Core m3-6Y30 0.9/2.2GHz, 13.3" (33.78 cm)
сензорен мулти-тъч Full HD LED Display (micro HDMI), 4GB, 128GB SSD, 1x USB Type-C, Windows 10 Pro, 1.3kg
http://obiavidnes.com/obiava/120629/laptop-asus-zenbook-flip-ux360ca-c4011t-siv

Електронна система срещу варовикова вода AV-3 – Изберете българското!
Доказано ефективна и суперикономична електронна система за омекотяване на варовикова вода и премахване налепите
във водната инсталация. Ел.консумация 1,5W. Подходяща за едно домакинство, монтира се след водомера в жилището.
Спира отлагането на варовик, прогресивно премахва отложения варовик по тръбите, батериите, ел. уредите и др.
Намалява сметката за електричество, удължава живота на бойлера, пералнята, миялната, кафе машината и т.н.За
повече подробности и поръчки заповядайте в е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел. 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/120628/elektronna-sistema-sreshtu-varovikova-voda-av-3--izberete-bylgarskoto

Ултразвукова ваничка за скоростно почистване
За ултразвуково почистване на метални инструменти, CD, DVD и BlueRay оптични дискове, на ножчета за бръснене,
глави на електрически самобръсначки, стоматологични инструменти, четки за зъби, бижута (верижки, пръстени, обици,
гривни), очила, лупи, верижки за часовници, водоустойчиви часовници, химикалки, глави на принтери, печати, часовникови
механизми, стари монети, значки, клапи, дюзи, електронни платки и т.н. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина
«ТехноМаг» или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
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http://obiavidnes.com/obiava/120627/ultrazvukova-vanichka-za-skorostno-pochistvane

Електронно устройство за вибрационно пране
Малка, икономична и турбо ефективна пералня – това е устройството за вибрационно пране. С него ще спестите до 80%
електроенергия, вода и перилен препарат. Пестите също място и пари. Можете да го носите навсякъде със себе си.
Качеството на пране е гарантирано - забравете химическото чистене. Дрехите не се мачкат - можете да пропуснете
гладенето. Изключително удобно за пране и на маратонки, гуменки, чанти, изделия от изкуствена кожа и т.н.
Запитвания и поръчки в е-магазина www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994
http://obiavidnes.com/obiava/120626/elektronno-ustroystvo-za-vibracionno-prane

Ултразвукова пералня - система SILVER
Ако домакинството Ви се състои от 1-2 човека - няма по-икономично решение от ултразвуковия уред за пране и
почистване. С него ще спестите до 99,9% електроенергия, 70% вода, 60% перилен препарат, 100% омекотители.
Качеството на пране е гарантирано - забравете химическото чистене. Дрехите не се мачкат - забравете и гладенето.
Изключително удобно за пране, почистване и обезпаразитяване на маратонки, гуменки, чанти,изделия от изкуствена
кожа и т.н. Успешно се използва за ултразвуков масаж и лечение на травми, за лекуване на кожни заболявания и
артрит,за "състаряване" на пресна ракия за 12 часа и др. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти
www.TehnoMag.net или на тел. 02/422 422 8, 088 4 38 68 78
http://obiavidnes.com/obiava/120625/ultrazvukova-peralnya---sistema-silver

cialis
Cialis е един много използван продукт със състав таданафил. На изключителна цена. Циалис е най-използвания секс
стимулант в целия свят. Cialis елиминира потентност. Искате здрава и качествена ерекция, искате секс хапче номер
едно, това е CIALIS.http://topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/120624/cialis

Бидета – различни модели от ТехноМаг
Приставка биде за топла и студена вода с 2 дюзи – с приятен италиански дизайн и удобна, елегантна странична метална
ръкохватка-смесител за едновременно управление на температурата и силата на водната струя. С въртящ ключ за
избор от 3 възможни функции (1.Нормално задно измиване; 2.Дамско измиване; 3.Миене на дюзите). С две скрити
подвижни дюзи. В пълен комплект с необходимите за монтажа водни съединители и маркучи. Съвместимо с нормалните
тоалетни чинии. За съжаление, все още много хора у нас смятат едва ли не за лукс бидето в тоалетната. И не си дават
сметка, че с него могат да се отърват и забравят за модерните болести на седящите хора, като хемороиди, инфекции на
дебелото черво, запек, уретрит, цистит и т.н. (Доказано е, не е просто реклама)! За подробности и поръчки посетете
интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
Купете сега за 139.00 лв. и спестете 20.00 лева от нормалната цена!
Промоцията е валидна за м. октомври 2016г. !
http://obiavidnes.com/obiava/120623/bideta--razlichni-modeli-ot-tehnomag

Активатор за жива и мъртва вода – 69 лева
Активатор за жива и мъртва вода с ТИТАНИЕВ електрод - за домашно приготвяне на алкална (жива) вода и кисела
(мъртва) вода, които можете да използвате в профилактиката на редица болести. Иновативното в този модел е
наличието на титаниев електрод, който гарантира да няма никакво отделяне на метали във водата. За повече
подробности и поръчки заповядайте в е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел. 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/120622/aktivator-za-jiva-i-myrtva-voda--69-leva

Енергийна чаша за „жива вода” от ТехноМаг
Енергийна нано чаша за алкална вода - наричана още турмалинова чаша - предназначена да филтрира, пречиства,
минерализира, йонизира и алкализира водата по естествен път чрез филтърна система от подбрана селекция минерали, с
доказано полезно ободряващо и оздравително действие. Всички знаем колко е полезна и необходима водата за правилното
функциониране на човешкия организъм. Но в нашето забързано ежедневие рядко можем да разчитаме, че пием вода
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която е достатъчно чиста или правилно структурирана и заредена с живот. Затова е изобретено и това чудо, което за
броени минути ни осигурява чиста, обогатена на полезни минерали, питейна вода. С енергийната алкална чаша ни се
предоставя възможност да бъдем по-здрави, по-бодри, по-енергични, по-работоспособни, да осигурим повече младост и
дълголетие на организма си, да постигнем стройна и елегантна фигура по естествен път. Не пропускайте този шанс!
Вижте подробности и поръчайте в е-магазина „ТехноМаг” или на тел.02/8298504, 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/120621/energiyna-chasha-za-jiva-voda-ot-tehnomag

Дестилатор за вода – 2 години гаранция
Дестилатор за вода, машина за дестилиране, дестилирана вода - ТехноМаг - София
За ефикасно и безопасно приготвяне на качествена дестилирана вода (най-чистата вода на планетата) за пиене, за
готвене, за лечение, за битови уреди (ютии, овлажнители), за автомобилни акумулатори и т.н. Производителност 1
л/час. С едно зареждане можете да пречистите максимално 3,5 л вода. Цена: 335 лв. с ДДС. Две години гаранция. За
подробности и поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
Купете сега за 320.00 лв. и спестете 15.00 лева от нормалната цена!
Промоцията е валидна за м. октомври 2016г. !
http://obiavidnes.com/obiava/120620/destilator-za-voda--2-godini-garanciya

Плазмен въздухочистител, комбиниран с озонатор за вода
Последно поколение технология за пречистване и стерилизиране на въздуха в помещението. Без консумативи. Плюс
функция за озониране на вода и дълбоко пречистване на хранителни продукти.Този многофункционален уред, освен за
домашни условия, се препоръчва за ползване и в здравни, и медицински заведения, биохимични лаборатории, аптеки,
детски градини, училища, магазини, хотели, ресторанти и др. За подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net
или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
http://obiavidnes.com/obiava/120619/plazmen-vyzduhochistitel-kombiniran-s-ozonator-za-voda

Озонатори за въздух и вода – ТехноМаг
Пречистват вода за пиене и миене, дезинфекцират и лекуват (зъби, венци, стомашно-чревни болести, кожни заболявания
и всякакви рани; за дълбоко почистване, омекотяване и предпазване от стареене на кожата). Почистват и
обезпаразитяват месо, риба, плодове и зеленчуци. Предпазват от всякакви зарази, ако сте обработили хранителните
продукти с озонирана вода. Пречистват въздуха, премахват лошите миризми от риба, зеле, цигарен дим, мухъл и др.
Предпазват от заразни болести, които се разпространяват чрез въздуха. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина
www.tehnomag.net или на тел.02/8298504, 02/4224228, 0884386878
http://obiavidnes.com/obiava/120618/ozonatori-za-vyzduh-i-voda--tehnomag

Йонизатор, озонатор и ароматизатор от ТехноМаг
Йонизатор, озонатор и ароматизатор – настолен уред - най-съвременен мултифункционален настолен
въздухопречиствател. Може да произвежда отрицателни йони, да генерира озон и дифузира есенции за ароматерапия.
Уредът ефективно пречиства миризми, прах, алергени, въздушни микроби, спори на плесени, гъбички и др. Осигурява чист
и здравословен въздух, ароматизира помещението с успокояващи благоухания. С повишена ефективност, благодарение на
мини вграден вентилатор. Предпазва от зарази по въздушен път, както и от вредното действие на телевизори и
компютри. Противодейства на вредните положителни йони, излъчвани от други ел.уреди в помещението. Цена 69,00 лв. с
ДДС. За подробности и поръчки посетете е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/4224228, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/120617/yonizator-ozonator-i-aromatizator-ot-tehnomag

Клавиатура за Toshiba Satellite A660 A660D A665
Клавиатура за Toshiba Satellite A660 A660D A665, US, черна
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http://obiavidnes.com/obiava/120616/klaviatura-za-toshiba-satellite-a660-a660d-a665

Блиндирана входна врата код BG-002
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.
Работно време:
понеделник - петък 09:30- 19:00
неделя почивен ден
http://obiavidnes.com/obiava/120615/blindirana-vhodna-vrata-kod-bg-002

Калъф
Калъф, /тип бележник/ за Samsung Galaxy Tab S, до 8.4" (21.33 cm), кожено покритие, бял
http://obiavidnes.com/obiava/120614/kalyf-tip-belejnik-za-samsung-galaxy-tab-s-do-84-2133-cm-kojeno-pokrit

получите лесен достъп до кредит в рамките на 48часа при sirpaulonjosh@gmail.com
Уважаеми господине и госпожо,
Намери заеми тук, за да решите финансова криза при много ниска лихва. Предлагам специални заеми за всички, които се
интересуват и това е сертифицирана компания заем с единствената цел да помагат на хората и кредитната ми се дава
самостоятелно. Така че, не се колебайте да се свържете с мен за повече информация чрез sirpaulonjosh@gmail.com.
thamks.
http://obiavidnes.com/obiava/120613/poluchite-lesen-dostyp-do-kredit-v-ramkite-na-48chasa-pri-sirpaulonjoshgmailcom

Инкубатори от Borisof & son
Инкубатори - автоматично и полуавтоматично въртене, брой на яйцата по ваш избор.
Вижте клипчетата в нашия сайт показващи работата на инкубаторите ни
Инкубатор аналогов, полуавтоматичен:
40яйца - 95 лв
60яйца - 145 лв.
80яйца - 185 лв
100яйца - 220 лв
Инкубатор аналогов, автоматичен:
40яйца - 125 лв
60яйца - 175 лв.
Инкубатор цифров-Pic контролер и дисплей, полуавтоматичен:
40яйца - 125 лв
60яйца -165 лв.
80яйца - 200 лв
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100яйца - 240 лв
Инкубатор цифров-Pic контролер и дисплей, автоматичен:
40яйца - 150 лв
60яйца - 190 лв.
https://www.youtube.com/watch?v=QQx6cNgXIww
https://www.youtube.com/watch?v=gogKJ4hK7W4
Http://bginkubatori.tk
http://obiavidnes.com/obiava/120612/inkubatori--ot-borisof--son

Електрическа въдица 1000W с дистанционно управление
Електрическа въдица 1000W с дистанционно. Регулируема честота от 10 - 100 херца. Регулируема дължина на импулса.
http://doxy1009.wixsite.com/electrofishing
https://www.youtube.com/watch?v=1j2IOSfRUMQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=a5xgEJh3Nq0
http://obiavidnes.com/obiava/120611/elektricheska-vydica-1000w-s-distancionno-upravlenie

Електрическа въдица 1000W с дистанционно управление
Електрическа въдица 1000W с дистанционно. Регулируема честота от 10 - 100 херца. Регулируема дължина на импулса.
http://doxy1009.wixsite.com/electrofishing
https://www.youtube.com/watch?v=1j2IOSfRUMQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=a5xgEJh3Nq0
http://obiavidnes.com/obiava/120610/elektricheska-vydica-1000w-s-distancionno-upravlenie

Клавиатура за Samsung R528 R530 R618 R620
Клавиатура за Samsung R528 R530 R618 R620, UK, черна
http://obiavidnes.com/obiava/120609/klaviatura-za-samsung-r528-r530-r618-r620

Дървени маси под наем от НОВА Кетъринг, комплект с пейки, подходящи за всяко събитие!
http://www.novva.bg
Отдаваме дървени пейки и маси под наем, тип бирфест за Вашите празници, подходящи за фестивали, авангардни
презентации, външни конференции, младежки събития, корпоративни сбирки, тимбилдинги, концерти и много други.
Съчетават се в комплект от две пейки и една маса, като beerfest комплект, а и за други разнообразни варианти на
подредба. „НОВА Кетъринг” ви желае прекрасен празник!
Тел./Viber: 0887 304 443, 0888 25 65 28
http://www.novva.bg
https://www.facebook.com/NOVAcatering.bg
Изпратете ни запитване на: info@novva.bg
http://obiavidnes.com/obiava/120608/dyrveni-masi-pod-naem-ot-nova-ketyring-komplekt-s-peyki-podhodyashti-za-vsyako-syb

„НОВА Кетъринг” предлага кръгли и правоъгълни маси под наем със стилни покривки за
Вашето събитие! http://www.novva.bg
Отдаваме широк асортимент маси под наем в София, а и в цяла България. Кръгли маси за 7, 8, 10 гости със стилни
покривки в различни цветове. Предоставяме и правоъгълни маси под наем за бар, бюфет или блок маса, облечени в
текстилни еластични калъфи, избор от над 20 цвята. Отдаваме покривки под наем, сатинирани, органза, прекрасни
панделки от шифон, лен и др. Разгледайте услугите на „НОВА Кетъринг” и за доставка на хапки в София и диетичен
кетъринг, поръчка на авторски хапки, разкошни канапета, глазирани петифури, декорирани с перли и цветя от фондан,
сладки френски макарони и още много прекрасен кетъринг. Ползвайте фирмата ни във всички градове за организиране на
семейни, лични и корпоративни празници, коктейли, сватби, фирмени партита и официални ивенти. Отдаваме под наем
луксозни тънкостенни чаши, коктейлни бар маси /тип „щъркел”/ под наем, стилни официални столове, американски тип
бял градински, шивари, банкетен, ПВЦ /пластмасов/ столове, панделки под наем, шифон, воал и коприна, иноксови
шампаниери, бен мари системи и всякакво кетъринг оборудване за Вашия празник. Монтираме тенти и шатри под наем,
чадъри, пейки тип „бирфест”, сцени, под за шатри, ограничителни разделителни колчета с червено въже,
представителен червен килим под наем и др. Извършваме кетъринг услуги и в София, и в цяла България, доставка на
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хапки, карвинг артикули и карвинг демонстрации, отдаваме алкохолни и шоколадови фонтани, плата, чинии, шампаниери,
свещници, калъфи за маси и столове, декорация и всичко, необходимо за прекрасното Ви събитие. Разгледайте и
уникалната сладка декорация, която предлагаме! Поръчайте най-сладкия подарък за гостите на Вашето парти или
сватба! "НОВА Кетъринг" ви пожелава страхотен празник!
Тел./Viber: 0887 304 443, 0888 25 65 28
https://www.facebook.com/NOVAcatering.bg
http://www.novva.bg/equipment.html
Изпратете ни запитване на: info@novva.bg
Pink Party – http://www.vbox7.com/play:f78eeec6e3
Green Party - http://www.vbox7.com/play:532c11ff2c
http://obiavidnes.com/obiava/120607/nova-ketyring-predlaga-krygli-i-pravoygylni-masi-pod-naem-sys-stilni-pokrivki-

Панделки под наем от „НОВА Кетъринг”! Прекрасни цветове ленти, воали, дълги панделки от
органза, шифон, коприна, избор от цветове!
Отдаваме под наем различни размери и цветове панделки за всяко събитие! Изработени от органза, тишу, шифон, от
воали, коприна и още разнообразни видове, подходящи за столове, маси, шатри, за декорация на празнични елементи и
ефектна украса. Предоставяме под наем и различни столове – конферентни, официални, банкетни, коктейлни, бар стол,
тип шивари, дървени градински бели столове „американски” тип, пластмасови, ПВЦ, подходящи за всеки случай: коктейл,
конференция, банкет, сватба, парти, градински празник, семинар, работна среща и много други. Предоставяме
текстилни и еластични калъфи под наем за много видове столове, избор от цветове. Предлагаме организация на
прекрасни мероприятия, доставка на коктейлни хапки, кетъринг услуги. „НОВА Кетъринг” ви желае весел празник!
Тел./Viber: 0887 304 443, 0888 25 65 28
www.novva.bg
https://www.facebook.com/NOVAcatering.bg
Изпратете ни запитване на: info@novva.bg
http://obiavidnes.com/obiava/120606/pandelki-pod-naem-ot-nova-ketyring-prekrasni-cvetove-lenti-voali-dylgi-pand

Бар столове под наем от „НОВА Кетъринг” за Вашето събитие!
Отдаваме под наем различни видове столове под наем за Вашите събития – бар, конферентни, официални, банкетни,
коктейлни, бар, тип шивари, градински бели столове „американски” тип, пластмасови, ПВЦ, подходящи за всеки случай:
коктейл, конференция, банкет, сватба, парти, градински празник, семинар, работна среща и много други. Предоставяме
текстилни и еластични калъфи под наем за различни видове столове, избор от цветове. „НОВА Кетъринг” ви желае весел
празник!
Тел./Viber: 0887 304 443, 0888 25 65 28
www.novva.bg
https://www.facebook.com/NOVAcatering.bg
Изпратете ни запитване на: info@novva.bg
http://obiavidnes.com/obiava/120605/bar-stolove-pod-naem-ot-nova-ketyring-za-vasheto-sybitie

Удивителна авторска декорация от креп, тишу, органза и шифон за Вашия празник от „НОВА
Кетъринг”! http://www.novva.bg
Разгледайте красивата цветна декорация, предлагана от „НОВА Кетъринг” за Вашия празник, коктейл, сватба! Нежни
и ефирни цветя, удивителни букети, пъстри венци, ръчно изготвени по поръчка от луксозни материали, креп, тишу,
дантела, шифон, воали и др. В деня на празника ще бъдат нежна украса на празничните маси, столове, шатри, бюфети,
барове и др., а след това могат да останат красив спомен с години. Съчетават се прекрасно и с живи цветя или друга
декорация. Поднесете ги и като нежен подарък на любимите и гостите Ви. Някои предимства: неописуема красота,
създават се специално за Вас, дълготрайни за съхранение, красива декорация без нараняване на живата ни природа. Всеки
артикул се изработва по индивидуална поръчка за конкретно събитие с предварителна заявка от 7 до 90 дни. „НОВА
Кетъринг” ви желае весел празник!
Тел./Viber: 0887 304 443, 0888 25 65 28
http://www.novva.bg/catering-decoration-crape-and-tissue.html https://www.facebook.com/NOVAcatering.bg
5 % отстъпка от всички артикули за всеки, последвал страницата ни!
Изпратете ни запитване на: info@novva.bg
http://obiavidnes.com/obiava/120604/udivitelna-avtorska-dekoraciya-ot-krep-tishu-organza-i-shifon-za-vashiya-praznik-ot
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отслабни с мейзитанг-страхотен продукт
С Мейзитанг вие за месец може да отслабнете от 6 до 10 килограма и то без диети, без упражнения или каквито и да е
странични ефекти. Meizitang са билковите хапчета с които ще намалите апетита си, ще забързате метаболизма си и ще
свалите ненужните килограми и то бързо и лесно, без усилия. Meizitang е номер едно в борбата с излишните
килограми.www.мейзитанг.com
http://obiavidnes.com/obiava/120603/otslabni-s-meyzitang-strahoten-produkt

Клавиатура за HP Probook 5310m
Клавиатура за HP Probook 5310m, US, черна
http://obiavidnes.com/obiava/120602/klaviatura-za-hp-probook-5310m

Найсер Дайсер Кухненско ренде - помощник на всяка домакиня
Найсер Дайсер Кухненско ренде - помощник на всяка домакиня
Имате желание да зарадвате съпругата си?
Ето имате шанс като закупите от нашият артикул -кухненско ренде.
Какви са преимуществата на кухненското ренде Найсер Дайсер Плюс?
С Найсер Дайсер работите без сълзи, без дразнене и миризми
Nicer Dicer Plus реже лесно, бързо и без усилия
Изпитвате задоволство от резултатите при всяко ползване на кухненското ренде.
Найсер Дайсер предпазва ръцете от порязване.
Безопасен за деца
Лесно режете всякакви видове плодове и зеленчуци с различни по големина форми.
Бързо и лесно нарязвате ситно зеленчуци, плодове, месо, сирене,.Може да се мие в миялна машина.Цена 59лв
1 Лесен и удобен за употреба от цялото семейство
2 Реже лесно, бързо и без усилия
3 Безопасен за деца
4 Предпазва ръцете от порязване
http://obiavidnes.com/obiava/120601/nayser-dayser-kuhnensko-rende---pomoshtnik-na-vsyaka-domakinya

Експандер за ръце и тяло Мултифункционален уред за фитнес "Multi Flex Pro"
Експандер за ръце и тяло
Мултифункционален уред за фитнес "Multi Flex Pro"
Мулти Флекс Про - фитнес уред с ластици и колела:
За покачване на мускулната маса.
За тонус и обща тренировка - с голям спектър от упражнения
За профилактични и рехабилитационни програми.
Уредът за фитнес "Multi Flex Pro" се състои от тяло (подложка) с два ластика, към краищата на които са прикрепени
ръкохватки с колела.
Предвидена е възможността за регулиране на натоварването - чрез скъсяване на ластиците, ползвайки
ограничителните тампони, находящи се във вътрешната част на опорното тяло.
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/120600/ekspander-za-ryce-i-tyalo--multifunkcionalen-ured-za-fitnes-multi-flex-pro
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Стик за селфи с вграден Bluetooth
Стик за селфи с вграден Bluetooth
Селфи стик -Удължител за селфи -Селфи монопод със вграден Блутут
Новият монопод с вграден Bluetooth бутон за по-лесно и удобно снимане
Mono Pod поставка и удължител за телефон, фотоапарат или камера за лесни и винаги перфектни портретни снимки.
Съвместимост с Apple Iphone и Android от 3.0 нагоре.
500 г. максимална маса на прикаченото устройство.
Дължина от 20 см. до 97 см. Обща дължина с дръжката и стойката 110 см.
Капацитет на батерията: 45mAh.
Зареждане напрежение: DC 5V.
Време за зареждане: 1 час.
Време на готовност: 100 часа.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/120599/stik-za-selfi-s-vgraden-bluetooth

Керамичен нож и керамична белачка
Керамичен нож и керамична белачка
Керамичен нож Йоши Блейд - най-добрият керамичен нож в света с гарантирано трайна острота!
Керамичен нож Йоши Блейд е направен от циркониев оксид и има твърдост близка до тази на диамант!
Керамичен нож Дори след дълга употреба този нож остава също толкова остър, колкото е бил и в деня, когато сте го
разопаковали!
Получавате още:
Специален предпазител за безопасно съхранение;
ПОДАРЪК - керамична белачка за плодове и зеленчуци.

С Йоши Блейд се реже лесно и прецизно! Острието на Йоши Блейд не ръждясва и не корозира!
Остро е като бръснач и се изтъпява до 10 пъти по-бавно от стомана. Винаги е като ново и
запазва безупречен вид!
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/120598/keramichen-noj-i-keramichna-belachka

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/120597/limfopresa---aparat-za-presoterapiya

Електронен нашийник за дресура на кучета
Електронен нашийник за дресура на кучета (Телетакт)
Обхват на сигнала от телетакта: 300 м;
Излъчвани от нашийника за дресура сигнали: вибриращ, шоко, светлинен, звуков;
Електронният нашийник разполага със 100 степени на въздействие, LCD екран, фенерче и е удароустойчив;
Възможно е едновременното командване на 2 кучета - от едно дистанционно!
Кучето ви не знае как да се държи: бяга, лае, хапе, разкъсва и не отговоря на вашите команди.
Решението на проблема е нашийник за дресура на кучета с дистанционно управление - телетакт,
използващ вибрации или лек токов удар за премахване на всички лоши навици на кучето.
Електронният нашийник е много полезен при дресировка и обучение на домашни любимци, ловни кучета, кучета-водачи и
кучета-охрана,
независимо от теглото им (от 2 до 90 кг.).
При обучение и дресировка, електронният нашийник е незаменим помощник за формирането на желаното от вас
поведение на вашия любимец.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
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http://obiavidnes.com/obiava/120596/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta

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
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/120595/valyak-za-boyadisvane-bez-mrysotiya-e-z-paint

Виброплейт фитнес урeд от ново поколение
Виброплейт фитнес урeд от ново поколение
Eдин специален метод за тренировка, базиран на бързи ритмични вибрации,
предизвикващи силни мускулни контракции, водещи до бързи резултати;
квантов анализатор – високотехнологично електронно устройство за преглед на здравното състояние на
човешкия организъм; продукти от КЪЩАТА НА БИЛКИТЕ ”Sanct Bernhard”
– АЛОЕ ВЕРА чист сок или капсули, ЖЕН ШЕН, Гинко Билоба, препарати за отслабване и т.н.
За повече информация посетете ”БГ магазин”.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/120594/vibropleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

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
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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
http://obiavidnes.com/obiava/120593/darsonval-za-tonizirana-i-elastichna-koja

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

Масажните легла "Ем Си Джи ПРО Стандарт 2" се предлагат в следните цветове: кремав, бежов, черен, червен, кафяв,
розов, оранжев и лилав.
Професионална преносима кушетка за масаж "MSG-PRO Standard 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.
Краката на масажната кушетка се отварят лесно и с минимално усилие. Сгъването, разгъването и пренасянето на
кушетката е изключително улеснено.
Преносимата масажна кушетка MSG-PRO е с пълнеж от 5 см. мек пенополиуретан с плътност 20 kg/м?.
Пенополиуретанът съхранява своята форма много по-дълго време отколкото, обичайно използваните за пълнеж
материали
при изработването на стандартните кушетки за масаж.
Кушетката за масаж "Ем Си Джи ПРО" е тапицирана с водоустойчив и устойчив на масажно олио винил.

Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MSG-PRO :
O Дъжина: 192 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
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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 20 см
O Тегло: 15 кг
Преносимата масажна кушетката "Ем Си Джи ПРО Стандарт 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/120592/masajna-kushetka-msg-pro-2

Клавиатура за HP 350 G1/355 G2
Клавиатура за HP 350 G1/355 G2, US, без рамка, черна
http://obiavidnes.com/obiava/120591/klaviatura-za-hp-350-g1355-g2

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
- 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

Заеми до 7000 лв.
Заеми до 7000 лв. Годишна лихва 15%. Максимален срок на погасяване 5 години. Не ни пишете имейли - не ги четем.
Повече инфо на телефон 0988838774 - вижте нашия сайт. www.panda2012.tk
http://obiavidnes.com/obiava/120590/zaemi-do-7000-lv

Блиндирана входна врата код Т909
Заключване и сигурност: Две заключващи системи, всяка с по 3 активни шипа и 8 пасивни шипа от странаната на
регулируемите панти (двустранно заключване), скрита ключалка тип „вътрешно резе”, капачка против разбиване и
бронировка на патрона.

Страница 29/78

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

09.10.2016

Крило: Дебелина 90 мм, 10 мм фрезован МДФ панел с лаково покритие от двете страни на вратата, 1,5 мм метал на
крилото, 1,2 мм метален лист в крилото, метално оребряване, пълнеж за шумо и топло изолация от минерална вата,
гумено уплътнение.
Каса: Метална, прахово боядисана, 1,5 мм дебелина на метала, первази от двете страни на зида, фабрично поставено
гумено уплътнение и „Г-образна” лайсна на прага за по-добра изолация и изграждане на праг. С възможност за
регулиране за зидове с дебелина от 16см. до 34см.
Отваряне: навътре ляво и дясно, с възможност да се монтира с отваряне навън ляво и дясно.
Размери: крило с каса : 90/200см.
Комплектът включва: крило, регулируема каса, фабрично поставено гумено уплътнение на крилото и касата, обков:
иноксова активна дръжка за вътрешната страна на вратата и по избор активна или пасивна дръжка за външната
страна, шпионка, 3 бр. регулируеми панти , два секретни патрона, бронировка за патрона, 3 бр. секретни ключа за
горното заключване и 3бр. секретни ямкови ключове за долното заключване, допълнителна заключваща система тип
„вътрешно резе”, 8бр. противовзломови шипа.
http://obiavidnes.com/obiava/120589/blindirana-vhodna-vrata-kod-t909

Клавиатура за Toshiba Satellite C50
Клавиатура за Toshiba Satellite C50, C50-A, C50D, C55-A, C55D, C55T, UK, кирилица, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/120588/klaviatura-za-toshiba-satellite-c50

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/120587/30-50-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/120586/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniya-vi-dom

Страница 30/78

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

09.10.2016

kamagrata
Камагра гел елиминира импотентност и еректилна дисфункция при всеки мъж
Kamagra Gel са лесни за употреба и със страхотни вкусове. http://kamagrata.com
http://obiavidnes.com/obiava/120585/kamagrata

Дънна платка Asus SABERTOOTH Z170 S
Дънна платка Asus SABERTOOTH Z170 S, Z170, LGA1151, DDR4, PCI-E(DP&HDMI)(CFX&SLi), 6x SATA 6Gb/s, 2x SATA
Express, 1x M.2 Socket, 1x USB 3.1 (Type-C), ATX
http://obiavidnes.com/obiava/120584/dynna-platka-asus-sabertooth-z170-s

Продавам български лист с имейл адреси !
Продавам имейл лист, включващ имейл адреси на български потребители на промоционални цени. Гарантирам, че 100%
от тях са валидни, актуални и на физически лица от България. Абсолютно всички от тях са минати през проверка в КЗП,
така че няма такива, които да фигурират в техния регистър. Изпращам ги записани на диск с наложен платеж до офис
на Еконт. Форматът на файла е по Ваш избор (.csv, .txt или друг). Ще получите и упътване за софтуер, който Ви
позволява да изпращате по около милион имейли на месец напълно безопасно. Независимо дали ще рекламирате продукт,
уеб сайт или услуга - резултатите са гарантирани.
100 000 имейл адреси - 40 лв.
250 000 имейл адреси - 60 лв.
500 000 имейл адреси - 90 лв.
1 милион имейл адреси - 130 лв.
2 милиона имейл адреси - 180 лв.
Свържете се с мен при поръчка или за всякакви допълнителни на 0888 547 560.
http://obiavidnes.com/obiava/120583/prodavam-bylgarski-list-s-imeyl-adresi-

SSD 250GB A-Data SE730
SSD 250GB A-Data SE730, USB 3.1 (Type-C), външен, 2.5"(6.35 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/120582/ssd-250gb-a-data-se730

Вентилатор с охладител за лаптоп
Вентилатор с охладител за лаптоп, Lenovo IdeaPad Y400, Y500 (For Intel I7 CPU) TYPE 1
http://obiavidnes.com/obiava/120581/ventilator-s-ohladitel-za-laptop

Вентилатор за лаптоп
Вентилатор за лаптоп, Acer Aspire S3-951, S3-331, S3-371, S3-391
http://obiavidnes.com/obiava/120580/ventilator-za-laptop

Вентилатор за лаптоп
Вентилатор за лаптоп, Acer Aspire S7-391
http://obiavidnes.com/obiava/120579/ventilator-za-laptop

Вентилатор за лаптоп
Вентилатор за лаптоп, Lenovo IdeaPad G580, G480
http://obiavidnes.com/obiava/120578/ventilator-za-laptop

Клавиатура KB-U-103
Клавиатура KB-U-103, USB, черна
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http://obiavidnes.com/obiava/120577/klaviatura-kb-u-103

Manhattan 515252
Manhattan 515252, Контролер Express card/34, USB 2.0 + 2x FireWire 400 порта
http://obiavidnes.com/obiava/120576/manhattan-515252

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 !
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/120575/sydeystvie-za-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya---izkupuvane--prehvyrlya

Съдействие за Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения - Изкупуване , Прехвърляне +
Освобождаване от Солидарната Отговорност .
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения +
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и Ние сме Вашето Решение с Компетентно Съдействие
!
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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/120574/sydeystvie-za-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya---izkupuvane--prehvyrlya

Съдействие за Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения - Изкупуване , Прехвърляне +
Освобождаване от Солидарната Отговорност .
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за 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 :
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ОСИГУРЯВАМЕ нов Собственик и Управител , ново Седалище , Адресна регистрация и всичко необходимо , което
изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ !
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/120573/sydeystvie-za-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya---izkupuvane--prehvyrlya

Подложка за мишка
Подложка за мишка, Razer Goliathus Speed Terra Edition Extended, зелена, 920 x 294 x 4mm
http://obiavidnes.com/obiava/120572/podlojka-za-mishka

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. Страхотни седем вкуса. Камагра гел е наистина най-доброто
решение за всеки мъж! - See more at: http://topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/120571/kamagra-gel-za-myje

Подложка за мишка
Подложка за мишка, Razer Goliathus Speed Terra Edition Lаrgе, зелена, 444 x 355 x 3mm
http://obiavidnes.com/obiava/120570/podlojka-za-mishka

мейзитанг за отслабване
С Мейзитанг вие за месец може да отслабнете от 6 до 10 килограма и то без диети, без упражнения или каквито и да е
странични ефекти. Meizitang са билковите хапчета с които ще намалите апетита си, ще забързате метаболизма си и ще
свалите ненужните килограми и то бързо и лесно, без усилия. Meizitang е номер едно в борбата с излишните
килограми.www.мейзитанг.com
http://obiavidnes.com/obiava/120569/meyzitang-za-otslabvane

Мишка Monterey M5B
Мишка Monterey M5B, със скрол, PS2, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/120568/mishka-monterey-m5b

Входни,интериорни,алуминиеви и стъклени врати
В шоурум Порта Нова имаме изобилие от интериорни и блиндирани врати, подходящи за всеки вкус и желание. Поради
постоянната си наличност на склад, можем да гарантираме качествено обслужване и навременна доставка.
Заповядайте на адрес: гр. Бургас, ул. Одрин №15 (зад спирката на Елкабел)
http://obiavidnes.com/obiava/120567/vhodniinteriornialuminievi-i-stykleni-vrati
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КУРС ПО ФИНСКИ ЕЗИК за начинаещи
Учебен център Орбис организира неделен курс по фински език за начинаещи по системата Suomen Kielen Alkeisoppikirja. В
процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда
необходимата лексика и граматика и акцентира върху уменията за изразяване. Часовете се провеждат в неделя от 10.00
до 13.00, всичко 50 учебни часа. Цената на курса е 200 лева. Начало -09.10.2016г.
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/120566/kurs-po-finski-ezik-za-nachinaeshti

Мишка Monterey MS16
Мишка Monterey MS16, със скрол,400 dpi, PS2, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/120565/mishka-monterey-ms16

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 – 08.10.2016г. Цена 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/120564/kurs-po-shvedski-ezik-za-nachinaeshti

КУРС ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК за начинаещи
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 – 08.10.2016 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/120563/kurs-po-ispanski-ezik-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.
Продължителност 50 учебни часа, понеделник и четвъртък от 18.30 до 20.30 часа. Цена 160 лв. Начало: 10.10.2016г.
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/120562/vecheren-kurs-po-brazilski-portugalski-za-nachinaeshti

Разговорен съботен курс по португалски език
Учебен център Орбис организира разговорен курс по португалски език. Курсът е предназначен за хора, изучавали
португалски, които са завършили ниво В1. В процеса на обучение се работи по разнообразни материали, като се
акцентира единствено върху езиковите елементи слушане с разбиране и говорене, без да се включват граматични
упражнения. Целта на курса е усвояването на лексика, подходяща за най-различни ситуации от ежедневието, и
прилагането й на практика. Провежда се всяка събота от 10.00 до 12.00, с продължителност 30 учебни часа. Цена 120
лв. Начало 15.10.2016г.
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/120561/razgovoren-syboten-kurs-po-portugalski-ezik

Курс по португалски език за начинаещи
Учебен център Орбис организира курс по португалски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата Aprender
portugu
http://obiavidnes.com/obiava/120560/kurs-po-portugalski-ezik-za-nachinaeshti

Курс по френски език - първо ниво
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 250 лв.
Продължителност 80 часа, веднъж седмично – събота от 10.00 до 13.00 часа. Начало - 08.10.2016г.
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/120559/kurs-po-frenski-ezik----pyrvo-nivo

Курс по френски език за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен 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 250 лв.
Продължителност 80 часа, два пъти седмично – вторник и петък от 18.30 до 20.30 часа. Начало - 11.10.2016г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за вас време по 12 лв на час.
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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/120558/kurs-po-frenski-ezik-za-nachinaeshti

Неделен курс по италиански език за начинаещи
Учебен център Орбис организира неделен 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 - неделя от 10.00 до 13.30 часа. Цена: 250 лева.
Начало 09.10.2016.
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/120557/nedelen-kurs-po-italianski-ezik-za-nachinaeshti

КУРС ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по италиански език, първо ниво. Курсът се провежда по системата Nuovo
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 19.00 до 21.00
часа. Цена: 250 лева.
Начало 10.10.2016.
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/120556/kurs-po-italianski-ezik-za-nachinaeshti

kamagra gold
Kamagra елиминира импотентност и еректилна дисфункция
Kamagra e предизвиква мощна и пълноценна ерекция 20-30 минути след прием
Действието на Камагра продължава до 24 часа.Секс стимулант Камагра – Силденафил премахва ефекта на
преждевременна еякулация или по просто казано бързото изпразване.Камагра е на много достъпна
цена.www.kamagrata.com
http://obiavidnes.com/obiava/120555/kamagra-gold

Видео карта GF GTX 1070
Видео карта GF GTX 1070, 8GB, Asus DUAL-GTX1070-8G, PCI-E 3.0, GDDR5, 256bit, HDMI, DVI, DisplayPort
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http://obiavidnes.com/obiava/120554/video-karta-gf-gtx-1070

Мултифункционален дигитален компас – идеален подарък
Мултифункционален дигитален компас 8 в 1 – този уред се отличава с висока точност, защото работи с оригинален
швейцарски сензор. Освен като компас, уредът може да бъде използван още като висотомер (алтиметър), термометър,
барометър с 24-часова прогноза на времето, влагомер (хигрометър), часовник с аларма, „вечен“ календар и мощно LED
фенерче. Необходим помощник при активни занимания, като туризъм, катерене на скали, обхождане на пещери,
туристическо колоездене, къмпингуване, риболов, рафтинг, яхтинг и други подобни. Високо качество на най-добра цена!
Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти „ТехноМаг” или на тел. 02/8298504, 02/422 422 8, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/120553/multifunkcionalen-digitalen-kompas--idealen-podaryk

Тройно комбиниран уред за борба с мишки и плъхове
Най-нова технология - използва комбинирано въздействие на ултразвук, електромагнитно излъчване и флаш лампа за
постигане на максимална ефективност в борбата с неприятелите. Ултразвуковите вълни и интензивната светлина на
лампата атакуват гризачите, когато са извън укритията си. Същевременно електромагнитните импулси се
разпространяват по кабелите на електроинсталацията и атакуват неприятелите в укритията им, които се намират в
стените, през които преминават кабелите. Предпазва от наличие на вредни гризачи - мишки, плъхове, прилепи и др.
Едновременно с това, уредът предпазва и от вредни инсекти - мравки, дървеници, паяци. Вижте подробности и
поръчайте в е-магазина www. TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/120552/troyno-kombiniran-ured-za-borba-s-mishki-i-plyhove

Овлажнители на въздуха
За осигуряване на необходимата здравословна влажност на въздуха в стаята, чрез разпръскване на атомизирани частици
на водата под формата на студена мъгла. Здравословната влажност е между 40% и 60% - диапазон, в който рискът от
дихателни инфекции е сведен до минимум. Различни модели. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина
www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/120551/ovlajniteli-na-vyzduha

Oвлажнител с влагомер и йонизатор
18-часов автономно работещ ултразвуков овлажнител на въздух за детски затворени помещения. Специално създаден за
бебета и деца, страдащи от респираторни проблеми, за денонощно осигуряване на необходимата влажност на въздуха в
стаята. Системата на уреда разпръсква атомизираните частици на водата под формата на студена мъгла, която
осигурява желаното съдържание на влага, т.е. когато излиза от уреда парата прилича на лека мъгла. Идеален за
получаване на среда с приятна влажност между 40% и 60% - диапазон, в който рискът от дихателни инфекции е сведен
до минимум. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878,
0896046994, 0876046994
http://obiavidnes.com/obiava/120550/ovlajnitel-s-vlagomer-i-yonizator

Уред за сребърна вода Д-р Силвър Универсал
За ефективно антибактериално и възстановяващо действие при простуда, грип, ангини, висока температура, гастрити,
кожни болести, изгаряния. За дезинфекция и обработка на плодове и зеленчуци. За дезинфекция на мивки, вани, съдове,
детски играчки и дрехи. Непрекъснато се откриват нови възможности за терапевтично приложение на това чудодейно
природно средство - сребърната вода. Уред за получаване на сребърна вода със сменяем сребърен електрод. Доверете се
на е-магазина за високотехнологич ни продукти www.Tehnomag.net или на тел 02/8298504 , 0884386878, 0896046994,
0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/120549/ured-za-srebyrna-voda-d-r-silvyr-universal

Ултразвукова ваничка за скоростно почистване
За ултразвуково почистване на метални инструменти, CD, DVD и BlueRay оптични дискове, на ножчета за бръснене,
глави на електрически самобръсначки, стоматологични инструменти, четки за зъби, бижута (верижки, пръстени, обици,
гривни), очила, лупи, верижки за часовници, водоустойчиви часовници, химикалки, глави на принтери, печати, часовникови

Страница 38/78

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

09.10.2016

механизми, стари монети, значки, клапи, дюзи, електронни платки и т.н. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина
«ТехноМаг» или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/120548/ultrazvukova-vanichka-za-skorostno-pochistvane

Мини вибрационна пералня от ТехноМаг
Електронно устройство за вибрационно пране
Малка, икономична и турбо ефективна пералня – това е устройството за вибрационно пране. С него ще спестите до 80%
електроенергия, вода и перилен препарат. Пестите също място и пари. Можете да го носите навсякъде със себе си.
Качеството на пране е гарантирано - забравете химическото чистене. Дрехите не се мачкат - можете да пропуснете
гладенето. Изключително удобно за пране и на маратонки, гуменки, чанти, изделия от изкуствена кожа и т.н.
Запитвания и поръчки в е-магазина www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994
http://obiavidnes.com/obiava/120547/mini-vibracionna-peralnya-ot-tehnomag

Ултразвукова пералня с нано-сребърна технология от ТехноМаг
Ако домакинството Ви се състои от 1-2 човека - няма по-икономично решение от ултразвуковия уред за пране и
почистване. С него ще спестите до 99,9% електроенергия, 70% вода, 60% перилен препарат, 100% омекотители.
Качеството на пране е гарантирано - забравете химическото чистене. Дрехите не се мачкат - забравете и гладенето.
Изключително удобно за пране, почистване и обезпаразитяване на маратонки, гуменки, чанти,изделия от изкуствена
кожа и т.н. Успешно се използва за ултразвуков масаж и лечение на травми, за лекуване на кожни заболявания и
артрит,за "състаряване" на пресна ракия за 12 часа и др. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти
www.TehnoMag.net или на тел. 02/422 422 8, 088 4 38 68 78
http://obiavidnes.com/obiava/120546/ultrazvukova-peralnya-s-nano-srebyrna-tehnologiya-ot-tehnomag

Приставка биде за топла и студена вода с 2 дюзи
Приставка биде за топла и студена вода с 2 дюзи – с приятен италиански дизайн и удобна, елегантна странична метална
ръкохватка-смесител за едновременно управление на температурата и силата на водната струя. С въртящ ключ за
избор от 3 възможни функции (1.Нормално задно измиване; 2.Дамско измиване; 3.Миене на дюзите). С две скрити
подвижни дюзи. В пълен комплект с необходимите за монтажа водни съединители и маркучи. Съвместимо с нормалните
тоалетни чинии. За съжаление, все още много хора у нас смятат едва ли не за лукс бидето в тоалетната. И не си дават
сметка, че с него могат да се отърват и забравят за модерните болести на седящите хора, като хемороиди, инфекции на
дебелото черво, запек, уретрит, цистит и т.н. (Доказано е, не е просто реклама)! За подробности и поръчки посетете
интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
Купете сега за 139.00 лв. и спестете 20.00 лева от нормалната цена!
Промоцията е валидна за м. октомври 2016г. !
http://obiavidnes.com/obiava/120545/pristavka-bide-za-topla-i-studena-voda-s-2-dyuzi

Активатор за жива и мъртва вода – 69 лева
Активатор за жива и мъртва вода с ТИТАНИЕВ електрод - за домашно приготвяне на алкална (жива) вода и кисела
(мъртва) вода, които можете да използвате в профилактиката на редица болести. Иновативното в този модел е
наличието на титаниев електрод, който гарантира да няма никакво отделяне на метали във водата. За повече
подробности и поръчки заповядайте в е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел. 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/120544/aktivator-za-jiva-i-myrtva-voda--69-leva

Енергийна алкална нано чаша за „жива вода”
Енергийна нано чаша за алкална вода - наричана още турмалинова чаша - предназначена да филтрира, пречиства,
минерализира, йонизира и алкализира водата по естествен път чрез филтърна система от подбрана селекция минерали, с
доказано полезно ободряващо и оздравително действие. Всички знаем колко е полезна и необходима водата за правилното
функциониране на човешкия организъм. Но в нашето забързано ежедневие рядко можем да разчитаме, че пием вода
която е достатъчно чиста или правилно структурирана и заредена с живот. Затова е изобретено и това чудо, което за
броени минути ни осигурява чиста, обогатена на полезни минерали, питейна вода. С енергийната алкална чаша ни се
предоставя възможност да бъдем по-здрави, по-бодри, по-енергични, по-работоспособни, да осигурим повече младост и
дълголетие на организма си, да постигнем стройна и елегантна фигура по естествен път. Не пропускайте този шанс!
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Вижте подробности и поръчайте в е-магазина „ТехноМаг” или на тел.02/8298504, 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/120543/energiyna-alkalna-nano-chasha-za-jiva-voda

Дестилатори за вода
За ефикасно и безопасно приготвяне на качествена дестилирана вода (най-чистата вода на планетата) за пиене, за
готвене, за лечение, за битови уреди (ютии, овлажнители), за автомобилни акумулатори и т.н. Производителност 1
л/час. С едно зареждане можете да пречистите максимално 3,5 л вода. Цена: 335 лв. с ДДС. Две години гаранция. За
подробности и поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
Купете сега за 320.00 лв. и спестете 15.00 лева от нормалната цена!
Промоцията е валидна за м. октомври 2016г. !
http://obiavidnes.com/obiava/120542/destilatori-za-voda

Генератор на озон за въздух и вода за здраве у дома
Модел с механичен таймер до 60 минути. Пречиства вода за пиене и миене, дезинфекцира и лекува (зъби, венци, стомашно
- чревни болести, кожни заболявания и всякакви рани; за дълбоко почистване, омекотяване и предпазване от стареене на
кожата). Почиства и обезпаразитява месо, риба, плодове и зеленчуци. Предпазва от всякакви зарази, ако сте обработили
хранителните продукти с озонирана вода. Пречиства въздуха, премахва лошите миризми от риба, зеле, цигарен дим,
мухъл и др. Предпазва от заразни болести, които се разпространяват чрез въздуха. Вижте подробности и поръчайте в е
- магазина ТехноМаг или на тел. 02/4224228, 0884386878.
Купете сега за 80.00 лв. и спестете 35. 00 лева от нормалната цена!
Промоцията е валидна за м. октомври 2016г. !
http://obiavidnes.com/obiava/120541/generator-na-ozon-za-vyzduh-i-voda-za-zdrave-u-doma

Плазмен въздухочистител, комбиниран с озонатор за вода
Последно поколение технология за пречистване и стерилизиране на въздуха в помещението. Без консумативи. Плюс
функция за озониране на вода и дълбоко пречистване на хранителни продукти.Този многофункционален уред, освен за
домашни условия, се препоръчва за ползване и в здравни, и медицински заведения, биохимични лаборатории, аптеки,
детски градини, училища, магазини, хотели, ресторанти и др. За подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net
или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
http://obiavidnes.com/obiava/120540/plazmen-vyzduhochistitel-kombiniran-s-ozonator-za-voda

Озонатор за въздух и вода с мелодичен звуков индикатор
Суперикономичен модел, с електронен таймер, тъчскрийн дисплей и мелодична звукова индикация. Подходящ е и за
незрящи или хора с намалено зрение. 2 години гаранция. Пречиства вода за пиене и миене, дезинфекцира и лекува (зъби,
венци, стомашно - чревни болести, кожни заболявания и всякакви рани; за дълбоко почистване, омекотяване и
предпазване от стареене на кожата). Почиства и обезпаразитява месо, риба, плодове и зеленчуци. Предпазва от всякакви
зарази, ако сте обработили хранителните продукти с озонирана вода. Пречиства въздуха, премахва лошите миризми от
риба, зеле, цигарен дим, мухъл и др. Предпазва от заразни болести, които се разпространяват чрез въздуха. Вижте
подробности и поръчайте в е - магазина ТехноМаг или на тел. 02/8298504, 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/120539/ozonator-za-vyzduh-i-voda-s-melodichen-zvukov-indikator

Въздухопречиствател мултифункционален 7 в 1
Въздухопречиствател мултифункционален 7 в 1 – уред за мощно антибактериално и антиалергично пречистване и
обогатяване с отрицателни йони и кислород на въздуха, за ефикасно отстраняване на миризми, дим, прах, алергени и
всякакви други замърсявания в затворени помещения с площ до 80 кв.м. Подходящ за дома, спалнята, офиса, салона,
студиото, заседателната зала, яслата, детската градина, класната стая, хотела, и т.н. С възможност за окачване на
стена и дистанционно управление. С четири нива на филтрация, плюс озонатор, йонизатор и вентилатор. Със сменяем
комплексен въздушен филтър (HEPA-филтър, активен въглен, фотокатализатор). CE сертифициран. За подробности и
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поръчки посетете е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/120538/vyzduhoprechistvatel-multifunkcionalen-7-v-1

Йонизатор, озонатор и ароматизатор от ТехноМаг
Йонизатор, озонатор и ароматизатор – настолен уред - най-съвременен мултифункционален настолен
въздухопречиствател. Може да произвежда отрицателни йони, да генерира озон и дифузира есенции за ароматерапия.
Уредът ефективно пречиства миризми, прах, алергени, въздушни микроби, спори на плесени, гъбички и др. Осигурява чист
и здравословен въздух, ароматизира помещението с успокояващи благоухания. С повишена ефективност, благодарение на
мини вграден вентилатор. Предпазва от зарази по въздушен път, както и от вредното действие на телевизори и
компютри. Противодейства на вредните положителни йони, излъчвани от други ел.уреди в помещението. Цена 69,00 лв. с
ДДС. За подробности и поръчки посетете е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/4224228, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/120537/yonizator-ozonator-i-aromatizator-ot-tehnomag

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
http://obiavidnes.com/obiava/120536/vhodni-i-interiorni-vrati-na-izklyuchitelni-ceni

Мишка LogiLink ID0063
Мишка LogiLink ID0063, оптична, плоска, 1000 dpi, USB, черна
http://obiavidnes.com/obiava/120535/mishka-logilink-id0063

Интериорна врата Gama 205
Интериорна врата
с крило от 6 мм HDF плоскости, подсилена рамка с HDF оребряване от
масив и покритие от 3D полипропиленов ламинат. HDF плоскостите
осигуряват по-голяма здравина, влагоустойчивост, плътност, шумо и
топлоизолация.
Възможни размери на крилото:
700 / 1970 мм
800 / 1970 мм
* Крилото може да бъде коригирано във височина при нужда.
Касата е направена от HDF плоскости и е допълнително подсилена в
средата с масивна дървесина, благодарение на която е по-здрава и
стабилна. Покритието е от 3D полипропиленов ламинат. Первазите са
изработени по същата технология и са от същия материал.
Възможни габаритни размери на крило с каса и уширителна планка:
780 / 2010 мм
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880 / 2010 мм
* Касата може да бъде коригирана във височина при нужда.
Препоръчителни размери на строителния отвор:
За крило 700 мм – от 800 до 840 мм
За крило 800 мм – от 900 до 940 мм
Комплектът включва:
Права каса за зид от 70 до 130 мм
Крило
Плаващи первази за двете страни
Гумено уплътнение
Метална секретна брава
Насрещник
Патрон с 3 ключа
Три лагерни панти
Иноксова дръжка тип розетка
http://obiavidnes.com/obiava/120534/interiorna-vrata-gama-205

Мишка LogiLink ID0062
Мишка LogiLink ID0062, оптична, плоска, 1000 dpi, USB, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/120533/mishka-logilink-id0062

Интериорна врата Gama 208p
Интериорна врата
с крило от 6 мм HDF плоскости, подсилена рамка с HDF оребряване от
масив и покритие от 3D полипропиленов ламинат. HDF плоскостите
осигуряват по-голяма здравина, влагоустойчивост, плътност, шумо и
топлоизолация.
Възможни размери на крилото:
700 / 1970 мм
800 / 1970 мм
* Крилото може да бъде коригирано във височина при нужда.
Касата е направена от HDF плоскости и е допълнително подсилена в
средата с масивна дървесина, благодарение на която е по-здрава и
стабилна. Покритието е от 3D полипропиленов ламинат. Первазите са
изработени по същата технология и са от същия материал.
Възможни габаритни размери на крило с каса и уширителна планка:
780 / 2010 мм
880 / 2010 мм
* Касата може да бъде коригирана във височина при нужда.
Препоръчителни размери на строителния отвор:
За крило 700 мм – от 800 до 840 мм
За крило 800 мм – от 900 до 940 мм
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Комплектът включва:
Права каса за зид от 70 до 130 мм
Крило
Плаващи первази за двете страни
Гумено уплътнение
Метална секретна брава
Насрещник
Патрон с 3 ключа
Три лагерни панти
Иноксова дръжка тип розетка
http://obiavidnes.com/obiava/120532/interiorna-vrata-gama-208p

Металотърсач - монетарник
Продавам металотърсач с PIC контролер. Отделя металите (феромагнитни и др.) Не се влияе от вода, метални соли в
почвата и др. такива. Звукова и светлинна индикация.В комплекта влиза и DVD с над 30 схеми и техн. документация на
професионални и любителски металотърсачи, както и книгата "Калетата по българските земи".
http://gold2013.tk/
https://www.youtube.com/watch?v=MqVm_pIVSoA
http://obiavidnes.com/obiava/120531/metalotyrsach---monetarnik

Металотърсач - монетарник
Продавам металотърсач с PIC контролер. Отделя металите (феромагнитни и др.) Не се влияе от вода, метални соли в
почвата и др. такива. Звукова и светлинна индикация.В комплекта влиза и DVD с над 30 схеми и техн. документация на
професионални и любителски металотърсачи, както и книгата "Калетата по българските земи".
http://gold2013.tk/
https://www.youtube.com/watch?v=MqVm_pIVSoA
http://obiavidnes.com/obiava/120530/metalotyrsach---monetarnik

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/120529/30-50-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.
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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/120528/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniya-vi-dom

Лаптоп HP ProBook 450 G3 (W4P26EA)
Лаптоп HP ProBook 450 G3 (W4P26EA), дву-ядрен SkyLake Intel Core i5-6200U 2.3/2.8GHz, 15.6"(39.62 cm) Full HD LED
Display, (HDMI), 4GB, 256GB SSD, 2x USB 3.0, Windows 10/7, 2.07kg
http://obiavidnes.com/obiava/120527/laptop-hp-probook-450-g3-w4p26ea

Интериорна врата Gama с код 207, цвят Златен дъб
Интериорна врата с крило, изработено от две HDF плоскости с дебелина 6 мм, подсилена рамка от масив с HDF
оребряване и покритие от 3D PP (полипропиленов) ламинат. HDF плоскостите са с голяма здравина, плътност,
влагоустойчивост, шумо и топлоизолация.
Касата е изработена от HDF плоскости и е подсилена в средата с висококачествена масивна дървесина, която
http://obiavidnes.com/obiava/120526/interiorna-vrata-gama-s-kod-207-cvyat-zlaten-dyb

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/120525/interiorni-vrati-ot-porta-nova-plovdiv

Външна реклама
Рекламна агенция Бранд Вижън предлага дизайн,изработка и монтаж на външна реклама.Рекламно оформление на
магазини,търговски обекти и офиси.Брандиране на автомобили,витрини,стени и др.Рекламни табели,рекламни
надписи,светещи
и
несветещи
букви,светещи
табели,широкоформатен
печат
на
различни
видове
фолио,текстил,винил,плоскости,монтаж на фолио за стъкла и др.
http://obiavidnes.com/obiava/120524/vynshna-reklama

2 бр очила за нощно и дневно шофиране HD Vision
2 бр очила за нощно и дневно шофиране HD Vision
2 бр очила за нощно и дневно шофиране HD Vision WrapArounds
HD Vision & NightVision - 2 чифта очила за перфектна видимост на пътя! Шофирате, четете или играете голф тези
очила ще ви направят свидетели на изцяло ново преживяване!
Тегло - 0.200 кг.HD NightVision - очила за нощно шофиране
Изработени специално за акцентиране върху релефите. Подобряват визуалния комфорт по време на шофиране и
допринасят за отчетливото разпознаване на обектите, за перфектна яснота през нощта.
Намаляват вероятността от заслепяване, причинено от фарове и улично осветление.
Подобряват видимостта при здрач и при лоши атмосферни условия.
Прилягат добре, могат да се носят върху диоптрични очила.
Комбиниран модел с широки стъкла и с малки отстрани, от жълт акрил.Рамка от пластмаса.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
Интернет магазини
www.bgmag.net
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http://obiavidnes.com/obiava/120523/2-br-ochila-za-noshtno-i-dnevno-shofirane-hd-vision

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

Масажните легла "MagicPRO 2" се предлагат в следните цветове: кремав, бежов, черен, червен, кафяв, розов,червен и
лилав.
Професионална преносима кушетка за масаж "MagicPRO 2" - здрава, лесна за употреба, изключително комфортна и
удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас!
Кушетката е подходяща както за всички видове масажни и козметични процедури,
така и за иглотерапевтични и татуировъчни сеанси.
Красивата дървена рамка на козметичната кушетка, изработена от твърдата дървесина на германски европейски бук,
осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и предотвратява
възможността
от появата на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MagicPRO :
O Дъжина: 190 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 19 см
O Тегло: 15 кг
Преносимата масажна кушетката " MagicPRO 2" се състои от 2 секции. Дървеният материал, използван за направата
на сгъваемото козметично легло е германски европейски бук.
Масажната кушетка е тапицирана с винил -водоустойчив и устойчив на масажно олио материал на основата на
полимери.
http://obiavidnes.com/obiava/120522/masajna-kushetka-magicpro-2

Мишка LogiLink ID0114
Мишка LogiLink ID0114, оптична, безжична, 2.4Ghz, 1200 dpi, черна
http://obiavidnes.com/obiava/120521/mishka-logilink-id0114

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.
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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/120520/peynt-roler--komplekt-valyaci-za-byrzo-boyadisvane

Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
МОДЕЛ 2015 Г С ВГРАДЕН СОФТУЕР НА БЪЛГАРСКИ
Резултатите от диагностиката излизат директно на български език
Био скенерът изважда 39 подробни отчета (35 за мъж/35 за жена) с общо над 245 различни резултата от
диагностиката,
плюс обобщен пълен и обобщен кратък отчет на здръвословното състояние на пациента, явяващ се 40-я файл.
Квантовият Анализатор е високотехнологичено електронно устройство за преглед на здравното състояние на човешкия
организъм.
Теоретически основан върху квантовата медицина, Квантовият анализатор използва научните постижения в
електронната техника,
за отчитане и анализ на слабото магнитно поле на човешката клетка и на базата на този анализ, дава здравния статус
на организма и проблемни зони в техния най-ранен стадий.
Квантовият Анализатор интегрира в себе си медицина, био-информатика, електро инженерство и други съвременни
науки.
Чрез сензорен проводник в рамките на минута от дланта Ви ще бъдат получени повече от 240 показатели за Вашето
здраве
Квантовият метод на диагностика е комплексен, неинвазивен, практичен, лесен, бърз и ефикасен.
Цена 450 лв
0877540309
0895611643
БГ-Магазин
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
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http://obiavidnes.com/obiava/120519/kvantov-analizator---bioskener-3to-pokolenie-na-bylgarski-ezik

Мишка LogiLink ID0078
Мишка LogiLink ID0078, оптична, безжична, 2.4Ghz, 1600 dpi, Bluetooth, черна
http://obiavidnes.com/obiava/120518/mishka-logilink-id0078

Калъф
Калъф, /тип бележник/ за таблет Lenovo TAB 3 до 8"(20.32 cm), полиуретан, черен
http://obiavidnes.com/obiava/120517/kalyf-tip-belejnik-za-tablet-lenovo-tab-3-do-82032-cm-poliuretan-cheren-

Мишка Microsoft Wireless Mobile 1850
Мишка Microsoft Wireless Mobile 1850, безжична, оптична (1000 dpi), розова
http://obiavidnes.com/obiava/120516/mishka-microsoft-wireless-mobile-1850

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/120515/30-50-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/120514/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniya-vi-dom

Лаптоп HP ProBook 450 G3 (W4P36EA)
Лаптоп HP ProBook 450 G3 (W4P36EA), дву-ядрен Skylake Intel Core i7-6500U 2.5/3.1GHz, 15.6" (39.62 cm) HD LED Display,
AMD Radeon R7 M340 2 GB DDR3, (HDMI), 8GB, 256GB SSD, 2x USB 3.0, Windows 10/7, 2.07kg
http://obiavidnes.com/obiava/120513/laptop-hp-probook-450-g3-w4p36ea

Страница 47/78

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

09.10.2016

Калъф
Калъф, /тип бележник/ за таблет Lenovo TAB 3 до 10" (25.4 cm), черен
http://obiavidnes.com/obiava/120512/kalyf-tip-belejnik-za-tablet-lenovo-tab-3-do-10-254-cm-cheren

Мишка Hama Hama AM-7700
Мишка Hama Hama AM-7700, оптична, безжична, 2.4Ghz, черна
http://obiavidnes.com/obiava/120511/mishka-hama-hama-am-7700

ZyXEL LTE3301
ZyXEL LTE3301, LTE Router, 300Mbps, 4x 10/100Mbps LAN, WiFi 802.11n 2x2, Router/Bridge mode, WiFi button, 2 външни
антени
http://obiavidnes.com/obiava/120510/zyxel-lte3301

HGST 4U60(1ES0059)
HGST 4U60(1ES0059), 360TB HDD(60x 6TB), 3.5" (8.89 cm), SAS 12Gb/s, 2x 1,650W PSU's, 2x RJ-45, 2x SAS QSFP+
http://obiavidnes.com/obiava/120509/hgst-4u601es0059

Synology RackStation (RX1217RP)
Synology RackStation (RX1217RP), Ultimate SAS & SATA Storage, 12 слота SATA3 2.5"/3.5", 1x expansion port, infiniband cable
http://obiavidnes.com/obiava/120508/synology-rackstation-rx1217rp

HGST 4U60(1ES0055)
HGST 4U60(1ES0055), 240TB HDD(60x 4TB), SAS 12Gb/s, 3.5" (8.89 cm), 2x 1,650W PSU's, 2x RJ-45, 2x SAS QSFP+
http://obiavidnes.com/obiava/120507/hgst-4u601es0055

ZyXEL LTE7410
ZyXEL LTE7410, Outdoor LTE IAD, 1x 1G LAN port (PoE), 1x RJ11 (FXS, SIP VoIP), VPN, IP67
http://obiavidnes.com/obiava/120506/zyxel-lte7410

HGST 4U60(1ES0034)
HGST 4U60(1ES0034), 480TB HDD(60x 8TB), SAS 12Gb/s, 3.5" (8.89 cm), 2x 1,650W PSU's, 2x RJ-45, 2x SAS QSFP+
http://obiavidnes.com/obiava/120505/hgst-4u601es0034

Лаптоп HP Elitebook 1030 (X2F07EA)
Лаптоп HP Elitebook 1030 (X2F07EA), двуядрен Skylake Intel Core m5-6Y54 1.1/2.7 GHz, 13.3" (33.8 cm) QHD + eDP 1.3 touch
screen Display (HDMI), 8GB, 256GB MLC SSD, 1x Type-C™, Windows 10 Pro, 1.16 kg
http://obiavidnes.com/obiava/120504/laptop-hp-elitebook-1030-x2f07ea

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.
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Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/120503/30-50-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/120502/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniya-vi-dom

kamagra
Kamagra 4 x 100 mg е един много предпочитан секс стимулант поради своето качество и ниска цена.www.kamagrata.com
http://obiavidnes.com/obiava/120501/kamagra

Powerline адаптер ZyXEL PLA5405
Powerline адаптер ZyXEL PLA5405, 2x 1200Mbps, 128-bit AEC Protection, 1Gbps LAN port, 2 устройства
http://obiavidnes.com/obiava/120500/powerline-adapter-zyxel-pla5405

Електрическа въдица 1000W с дистанционно управление
Електрическа въдица 1000W с дистанционно. Регулируема честота от 10 - 100 херца. Регулируема дължина на импулса.
http://doxy1009.wixsite.com/electrofishing
https://www.youtube.com/watch?v=1j2IOSfRUMQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=a5xgEJh3Nq0
http://obiavidnes.com/obiava/120499/elektricheska-vydica-1000w-s-distancionno-upravlenie

Инкубатори от Borisof & son
Инкубатори - автоматично и полуавтоматично въртене, брой на яйцата по ваш избор.
Вижте клипчетата в нашия сайт показващи работата на инкубаторите ни
Инкубатор аналогов, полуавтоматичен:
40яйца - 95 лв
60яйца - 145 лв.
80яйца - 185 лв
100яйца - 220 лв
Инкубатор аналогов, автоматичен:
40яйца - 125 лв
60яйца - 175 лв.
Инкубатор цифров-Pic контролер и дисплей, полуавтоматичен:
40яйца - 125 лв
60яйца -165 лв.
80яйца - 200 лв
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100яйца - 240 лв
Инкубатор цифров-Pic контролер и дисплей, автоматичен:
40яйца - 150 лв
60яйца - 190 лв.
https://www.youtube.com/watch?v=QQx6cNgXIww
https://www.youtube.com/watch?v=gogKJ4hK7W4
Http://bginkubatori.tk
http://obiavidnes.com/obiava/120498/inkubatori--ot-borisof--son

Заеми до 7000 лв.
Заеми до 7000 лв. Годишна лихва 15%. Максимален срок на погасяване 5 години.
Не ни пишете имейли - не ги четем. Повече инфо на телефон 0988838774
- вижте нашия сайт. www.panda2012.tk
http://obiavidnes.com/obiava/120497/zaemi-do-7000-lv

Тример за брада с вакуум Philips BT7210/15 Series 7000
Тример за брада с вакуум Philips BT7210/15 Series 7000, ножчета от неръждаема стомана, регулиращ пръстен, 75 мин.
безжична работа/ 1ч. пълно зареждане, сребриста
http://obiavidnes.com/obiava/120496/trimer-za-brada-s-vakuum-philips-bt721015-series-7000

Блиндирани, интериорни, стъклени и алуминиеви врати на достъпни цени
Заповядайте във ВРАТИ БУРГАС и се потопете в голямото многообразие от висококачествени входни и интериорни
врати! Очакваме Ви на място в шоурума ни (гр. Бургас, ул. Индустриална №3а), всеки ден от понеделник до събота.
http://obiavidnes.com/obiava/120495/blindirani-interiorni-stykleni-i-aluminievi-vrati-na-dostypni-ceni

Интериорни врати на топ цени Европейско качество
В магазин „Доорманн” предлагаме интериорни врати, изработени от HDF- материал със 3D PP ламинатно покритие!
Както и GRADDE Немско качество и дизайн,със специално покритие Hartfein клас А и клас А++. Разполагаме с
разнообразни модели в различни цветове. За съвет и компетентно мнение, заповядайте на бул. „Източен” 121 А !!!
http://obiavidnes.com/obiava/120494/interiorni-vrati-na-top-ceni-evropeysko-kachestvo

Synology RackStation (RX1217)
Synology RackStation (RX1217), Ultimate SAS & SATA Storage, 12 слота SATA3 2.5"/3.5", 1x expansion port, infiniband cable
http://obiavidnes.com/obiava/120493/synology-rackstation-rx1217

8GB DDR4 2133MHz
8GB DDR4 2133MHz, SO-DIMM, Samsung M471A1G43DB0-CPB, 1.2V
http://obiavidnes.com/obiava/120492/8gb-ddr4-2133mhz

Преводни услуги
Преводаческа агенция ”Ексклузив плюс” е лицензирана агенция за превод и легализация на документи от/на над 30 езика
към Консулски отдел на МВнР на Република България. Работим с професионални преводачи с дългогодишен опит в
писмените и устните преводи. Агенцията осигурява за клиентите си заверка с Апостил и легализация на лични и
официални фирмени документи във всички държавни ведомства и чуждестранни консулства в Република България.
Нашите преводачи са лицензирани от Дирекция „Консулски отношения“ към МВнР, работещи с повече от 30 езика. За
въпроси и поръчки ще ни намерите на следния адрес : www.prevodi-online.net
http://obiavidnes.com/obiava/120491/prevodni-uslugi

мейзитанг
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Meizitang е най-добрия билков продукт за бързо отслабване. Meizitang е чудото с което ще отслабнете за месец от 6 до
10 килограма, без диети, без тренировки, без лишения. Искате да отслабнете веднага, искате да вземете продукта
meizitang от вносител, тогава не се бавете, а поръчайте веднага или се обадете на посочения телефон 0894/ 97 -32-32.
WWW.МЕЙЗТАНГ.COM. Бързо отслабни с Мeizitang.
http://obiavidnes.com/obiava/120490/meyzitang

Powerline адаптер ZyXEL PLA5206 v2 Twin Pack
Powerline адаптер ZyXEL PLA5206 v2 Twin Pack, 2x 1000Mbps, 128-bit AEC Protection, WPS button, QoS Media Streaming,
1Gbps LAN port, 2 устройства
http://obiavidnes.com/obiava/120489/powerline-adapter-zyxel-pla5206-v2-twin-pack

SSD 800GB HGST Ultrastar SN100
SSD 800GB HGST Ultrastar SN100, PCIe Gen 3.0, PCI-e x4
http://obiavidnes.com/obiava/120488/ssd-800gb-hgst-ultrastar-sn100

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
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/120487/magic-ex-hose-markuch-eks-hos--magicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-

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.
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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/120486/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.
Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MagicPRO :
O Дъжина: 190 см, Дължина с опората за глава: 220 см
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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/120485/masajna-kushetka-magicpro-2

Виброплейт фитнес урeд от ново поколение
Виброплейт фитнес урeд от ново поколение
Eдин специален метод за тренировка, базиран на бързи ритмични вибрации,
предизвикващи силни мускулни контракции, водещи до бързи резултати;
квантов анализатор – високотехнологично електронно устройство за преглед на здравното състояние на
човешкия организъм; продукти от КЪЩАТА НА БИЛКИТЕ ”Sanct Bernhard”
– АЛОЕ ВЕРА чист сок или капсули, ЖЕН ШЕН, Гинко Билоба, препарати за отслабване и т.н.
За повече информация посетете ”БГ магазин”.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/120484/vibropleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

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
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равномерно покритие на всички повърхности.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/120483/peynt-roler--komplekt-valyaci-za-byrzo-boyadisvane

Уред за състаряване на алкохол Volcano Expert
Уред за състаряване на алкохол
Volcano Expert - световен хит !
Ултразвуков уред за дезинфекция и състаряване на алкохол по японски лиценз ! 20 минути обработка с уреда, състарява
алкохола с около 1 година !
Мощното ултразвуково поле, създавано при работа на уреда гарантира: премахване на вредни интермолекулярни и
разграждане на високомолекулни съединения в алкохола; активиране процесите на естерификация, които подобряват
вкусовите качества, получавани при продължително стареене на алкохола; пълна дезинфекция и удължаване срока на
съхранение на всякакъв вид течности;
Производство : България (по японски патент) Гаранционен срок : 12 месеца
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/120482/ured-za-systaryavane-na-alkohol-volcano-expert

Детоксикатор
ДЕТОКСИКАТОР
Детоксикатор-моделът е с инфрачервен колан за подгряване, 5 режима на работа при йонна детоксикация.
Голям LCD дисплей, показващ режима и параметрите на работа. Алуминиев куфар Цена 245лв
ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ СЕГА !
КУПУВАЙКИ ДЕТОКСИКАТОР "ST-901C+" за 350.00 лв., Вие получавате като БОНУС : .
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ВТОРИ ЕЛЕКТРОД / 30 лв/ + 1 чифт ЕЛЕКТРОИМПУЛСНИ МАСАЖНИ ДЖАПАНКИ / 40лв./ +
АЛУМИНИЕВ, ЗАКЛЮЧВАЩ СЕ КУФАР / 36лв./ !
ДЕТОКСИКАТОР -265лв, за едновременна работа с двама пациенти, цена 350 лв.;
Идеални за СПА, физиотерапевтични и рехабилитационни центрове!
** ДЕТОКСИКАТОРИ за пречистване на тялото; извличане на токсини, шлаки и вредни вещества от тялото чрез «водна
детоксикация»; спомага за: активност на мозъка; качествен сън; нормализиране на кръвното; пречистване на черния и
белите дробове и бъбреците и др.,
** АПАРАТУРА за ОТСЛАБВАНЕ и ДЕТОКСИКАЦИЯ (5 уреда в един); комплексно решение на телесните проблеми:
наднормено тегло, забавена обмяна на веществата, цена: 480 лв !
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/120481/detoksikator

Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
МОДЕЛ 2015 Г С ВГРАДЕН СОФТУЕР НА БЪЛГАРСКИ
Резултатите от диагностиката излизат директно на български език
Био скенерът изважда 39 подробни отчета (35 за мъж/35 за жена) с общо над 245 различни резултата от
диагностиката,
плюс обобщен пълен и обобщен кратък отчет на здръвословното състояние на пациента, явяващ се 40-я файл.
Квантовият Анализатор е високотехнологичено електронно устройство за преглед на здравното състояние на човешкия
организъм.
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Теоретически основан върху квантовата медицина, Квантовият анализатор използва научните постижения в
електронната техника,
за отчитане и анализ на слабото магнитно поле на човешката клетка и на базата на този анализ, дава здравния статус
на организма и проблемни зони в техния най-ранен стадий.
Квантовият Анализатор интегрира в себе си медицина, био-информатика, електро инженерство и други съвременни
науки.
Чрез сензорен проводник в рамките на минута от дланта Ви ще бъдат получени повече от 240 показатели за Вашето
здраве
Квантовият метод на диагностика е комплексен, неинвазивен, практичен, лесен, бърз и ефикасен.
Цена 450 лв
0877540309
0895611643
БГ-Магазин
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/120480/kvantov-analizator---bioskener-3to-pokolenie-na-bylgarski-ezik

Extender/Екстендър ZyXEL WRE6505
Extender/Екстендър ZyXEL WRE6505, Wireless AC750 300 Mbps(2.4 GHz ), 450 Mbps(5 GHz), 1x 10/100Mbps LAN port, WPS
button, WEP/WPA/WPA2
http://obiavidnes.com/obiava/120479/extenderekstendyr-zyxel-wre6505

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 !
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/120478/sydeystvie-za-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya---izkupuvane--prehvyrlya

Съдействие за Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения - Изкупуване , Прехвърляне +
Освобождаване от Солидарната Отговорност .
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за 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/120477/sydeystvie-za-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya---izkupuvane--prehvyrlya
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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 !
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/120476/sydeystvie-za-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya---izkupuvane--prehvyrlya

Съдействие за Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения - Изкупуване , Прехвърляне +
Освобождаване от Солидарната Отговорност .
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за 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
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Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ, които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, съдебни изпълнения,
административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в
съответствие с действащата нормативна уредба .
Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма :
ОСИГУРЯВАМЕ нов Собственик и Управител , ново Седалище , Адресна регистрация и всичко необходимо , което
изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ !
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/120475/sydeystvie-za-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya---izkupuvane--prehvyrlya

Интериорни и входни врати за Вашият дом!
Врати Добрич Ви предлага най-добрите цени на входни и интериорни врати – идеалният завършек на Вашия дом. Само
тук ще намерите богато разнообразие от цветове и модели. Заповядайте в шоурума ни в гр. Добрич на адрес:ул.Св. Св.
Кирил и методий 41- магазин Билла до училище „ П. Славейков”.. Разгледайте и другите ни предложения тук
http://www.vrati-dobrich.com/.
Тел: 058/590 363
Моб: 0899691030
mail: office@vrati-dobrich.com
web: www.VRATI-DOBRICH.com
http://obiavidnes.com/obiava/120474/interiorni-i-vhodni-vrati-za-vashiyat-dom

Стил и качество с интериорни врати от Каракашев и Син
ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ – изработват се по специална технология, която придава стилност и високо качество на
вратите. Всяка от интериорните врати притежава силно надеждна заключваща система. Касата на всяка врата се
състои от здрава конструкция и допълнително прибавена мебелна каса.
За поръчки: http://www.xn--80acbggrbac8bclycdxk.com
http://obiavidnes.com/obiava/120473/stil-i-kachestvo-s-interiorni-vrati-ot-karakashev-i-sin

Метални решетки които гарантират сигурност
Важно е да знаете, че рамката на нашите метални решетки се изработва от профил с размер 20/20-1,5mm, а пълнежа
от профил 12/12-1,5mm или рамката и пълнежа от профил 20/20 в зависимост от модела и желанието на клиента. Ние
ви предоставяме възможността да ви направим отваряема вратичка или малък прозорец на всяка една от избраните
метални решетки, които да се монтират с касова брава с ключ само за работа от вътре.
За поръчки: http://xn----7sbfoapdp2cdtf0f.com
http://obiavidnes.com/obiava/120472/metalni-reshetki-koito-garantirat-sigurnost
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Блиндирани врати за всеки дом
БЛИНДИРАНИ ВРАТИ (МЕТАЛНИ ВРАТИ) от Каракашев и Син EООД – изработват се от изключително здрава
стоманена конструкция, която е допълнително подсилена в областта на бравата и пантите на вратите. Всяка една от
блиндираните врати, които произвеждаме ние притежава много надеждна заключваща система, която спомага за
повишаване сигурността на Вас и вашето имущество. Касата на всяка една от вратите се състои от метална носеща
конструкция и допълнителна прибавена мебелна каса от естествен фурнир и с первази. От двете страни на всяка една
от нашите метални врати се монтират глатки (т.е. без релеф) фурнировани плоскости. Но в при проявено желание от
страна на клиента се фрезоват като релефа се избира по каталог при взимане на размерите. Цвета на металните врати
се избира при взимане на нужните размери и данни като цяло.
За поръчки: http://www.xn--80aabcdic5abbc2a1ad7be9a.com/
http://obiavidnes.com/obiava/120471/blindirani-vrati-za-vseki-dom

1.0 Braven BRV-PRO
1.0 Braven BRV-PRO, водоустойчива IPX7, Bluetooth, USB, сива
http://obiavidnes.com/obiava/120470/10-braven-brv-pro

Много изгодни метални врати
Нашите блиндирани врати (метални врати) са за всяка фирма, която обмисля подобряване на своята сигурност с
висококачествени блиндирани врати. Вече трябва да сте сигурни в избора си дали да изберете нашите блиндирани врати
(метални врати) или дървените врати, които не биха защитили достатъчно добре вашето имущество. В наши дни както
всички знаем престъпността се е повишила в пъти повече от преди няколко години и затова нека сигурността на вашите
ресурси да бъде подобрена възможно най-много с помощта на нашите блиндирани врати, метални врати, решетки,
входни врати и врати за мазета. Всяка новопостроена сграда с апартаменти или офиси има нужда от блиндирани
метални врати и би могла да защити добре жителите си с най-добрата възможна сигурност.
За информация: http://www.metalnivratibg.com/
http://obiavidnes.com/obiava/120469/mnogo-izgodni-metalni-vrati

Детективска агенция Хамелеон!!! Гарантирана анонимност, коректност, професионализъм!!!
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела,
проверка на алиби, издирване на лица,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение,
фото и видео заснемане,
издирване на биологични родители,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни, непълнолетни и зависими...,
проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства.
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана!
тел:0878747345,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/120468/detektivska-agenciya-hameleon-garantirana-anonimnost-korektnost-profesionali

Блиндирана входна врата код Т505
Блиндирана входна врата, изработена от 1,5 мм прахово боядисан метал и 10мм MDF-фрезовани панели с лаково
покритие. Размери на вратата с касата - 90/200 см.
Дебелината на крилото е 70 мм, а възможните посоки на отваряне са: навътре/ляво, навътре/дясно, навън/ляво,
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навън/дясно. Структурата на крилото представлява два MDF-лакирани панела - всеки по 10 мм, а за шумо- и
термоизолация е поставен полистирен. Лицевият и задният панел са с красива фрезована шарка, която придава стилна
завършеност на модела. Касата е регулируема и може да облече зид с дебелина до 34см (с възможност и до 44 см срещу
допълнително заплащане). Моделът е с фабрично поставено гумено уплътнение по протежението на касата, също и с
„Г-образна“ лайсна на прага, което спомага за по-добра изолация и изграждане на праг. Вратата е снабдена с една
заключваща система с три активни шипа.
http://obiavidnes.com/obiava/120467/blindirana-vhodna-vrata-kod-t505

Флип калъфче Xiaomi
Флип калъфче Xiaomi, висококачествена изкуствена кожа, Xiaomi Redmi 3 Pro/S, златист
http://obiavidnes.com/obiava/120466/flip-kalyfche-xiaomi

1.0 Braven BRV-1
1.0 Braven BRV-1, водоустойчива IPX7, Bluetooth, USB, черна
http://obiavidnes.com/obiava/120465/10-braven-brv-1

1.0 Braven BRV-1
1.0 Braven BRV-1, водоустойчива IPX7, Bluetooth, USB, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/120464/10-braven-brv-1

Dell Vostro 3558 (VAN15BDW1703_015_HOM)
Dell Vostro 3558 (VAN15BDW1703_015_HOM), дву-ядрен Broadwell Intel Core i3-5005U 2GHz, 15.6" (39.62 cm) HD LED
Display, NVIDIA GeForce 920M 2GB DDR3, (VGA), 4GB, 1TB SATA HDD, 1x USB 3.0, Windows 10, 2.24kg
http://obiavidnes.com/obiava/120463/dell-vostro-3558-van15bdw1703_015_hom

Клавиатура за Toshiba Satellite Radius P20W-C P25W-C
Клавиатура за Toshiba Satellite Radius P20W-C P25W-C, US, черна
http://obiavidnes.com/obiava/120462/klaviatura-za-toshiba-satellite-radius-p20w-c-p25w-c

F-time.eu – часовници на известни модни брандове
F-time.eu вече няколко години ви представя най-актуалните слънчеви очила на най-модните марки като Polaroid и Diesel.
Гарантира ви се качество, висока UV защита на неустоима цена. Поръчайте бързо и лесно от нашият онлайн магазин.
Все още не сте намерили перфектните очила, които да Ви отиват и да предпазват очите ви от вредните влияния на
слънцето? Не се притеснявайте, онлайн магазин F-time.eu е насреща. С богата гама от рамки, цветове и марки, без
съмнение ще откриете подходящия модел, с който ще се чувствате не само защитени, но и красиви.
http://obiavidnes.com/obiava/120460/f-timeeu--chasovnici-na-izvestni-modni-brandove

Клавиатура за Lenovo YOGA 2 13"
Клавиатура за Lenovo YOGA 2 13", US, черна
http://obiavidnes.com/obiava/120461/klaviatura-za-lenovo-yoga-2-13

Здравословни храни - Vitalfood.bg. Селектирани продукти и премиум качество
VitalFood.bg е мястото откъдето вие можете да си закупите качествени здравословни храни на много добри цени!
Предлагаме ви богат избор от супер храни на световно ниво за вас и вашето здраве!
http://obiavidnes.com/obiava/120459/zdravoslovni-hrani---vitalfoodbg-selektirani-produkti-i-premium-kachestvo

2GB DDR3 1333 MHz
2GB DDR3 1333 MHz, Transcend, TS256MLK64V3N, 1.5V
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http://obiavidnes.com/obiava/120458/2gb-ddr3-1333-mhz

ТаскПанда е вашият партньор в почистването
Вашите дом и офис заслужават почистване, което да внесе комфорт и свежест във вашето ежедневие. Възползвайте се
от нашите избрани помощници, изявени професионалисти в сферата на почистването, и се погрижете за мястото,
където прекравате по-голямата част от времето си. Ние, в Таскпанда, се грижим за нашите клиенти и инвестираме
много усилия да подобряваме нашата услуга всеки ден. Избирайки нас, вие получавате гаранция за качество на изпълнение
и повече време за самите вас.
http://obiavidnes.com/obiava/120457/taskpanda-e-vashiyat-partnyor-v-pochistvaneto

memo.bg - Спално бельо, матраци и подаръци възглавници
Голям избор на спални комплекти и матраци с отстъпки и подаръци. Последни тенденции от memo.bg в избора на спалня
и спално бельо. Категория с дивани и друга мека мебел на промоция.
http://obiavidnes.com/obiava/120452/memobg---spalno-belyo-matraci-i-podaryci-vyzglavnici

Станция за връзка Canon Connect Station CS100
Станция за връзка Canon Connect Station CS100, Wi-Fi, NFC, 1TB вътрешна памет, USB 2.0, HDMI
http://obiavidnes.com/obiava/120456/stanciya-za-vryzka-canon-connect-station-cs100

Промоции и отстъпки на мебели в Mebelino.bg
Мебелино - качествени мебели на супер цени с бърза и надеждна доставка в цялата страна. Възможност за покупка на
лизинг при изгодни условия с TBI и Уникредит. Коректно и бързо обслужване без компромиси с качеството.
http://obiavidnes.com/obiava/120455/promocii-i-otstypki-na-mebeli-v-mebelinobg

Адвокат европейско и международно право
Адвокат Мариета Генчева предлага консултации и съдействие при разрешаване на спорове с длъжници/работодатели в
други държави-членки на ЕС.
Владее немски и английски език.
Магистър по международно търговско право.
http://obiavidnes.com/obiava/120454/advokat-evropeysko-i-mejdunarodno-pravo

SSD 512GB Samsung CM871A
SSD 512GB Samsung CM871A, SATA 6Gbps, M.2
http://obiavidnes.com/obiava/120453/ssd-512gb-samsung-cm871a

Мъжки тениски - супер предложения !!
Запоядайте във Vexido.com където ще намерите богат избор от мъжки тениски на супер цени. Предлаганите от нас
мъжки тениски са от много добро качество и са изработени от най-добрите материали.
http://obiavidnes.com/obiava/120450/myjki-teniski---super-predlojeniya-

HPE MSA 2042 (Q0F05A)
HPE MSA 2042 (Q0F05A), 2x 400 GB SSD, Up to 96 LFF, 1 GbE /10 GbE iSCSI, RAID levels 1, 5, 6, 10, 0, 1, 3, 5, 6, 10, 50
http://obiavidnes.com/obiava/120451/hpe-msa-2042-q0f05a

Онлайн сервиз за мобилни устройства.
Ние от apple-service.biz предлагаме безплатна диагностика на вашия повреден смартфон. Освен това, след извършен от
нас ремонт вие получавате гаранция. Отлични отзиви, безплатна първоначална диагностика, професионално обслужване
и не на последно място ниски цени на услугите.
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http://obiavidnes.com/obiava/120449/onlayn-serviz-za-mobilni-ustroystva

Корейска козметика - Skin Watchers
Skin Watchers ще откриете в онлайн магазина на KoCos Bulgaria. Преди да пазарувате корейска козметика научете защо е
по-добра от повечето “натурални” козметични продукти и защо корейците са превърнали грижите за кожата в култ. В
блога на Кокос ще видите последните тенденции в грижите за кожата на лицето и цял куп полезни материали на тема
традиции, философия, съставки и употреба. Престоят Ви в блога гарантирано ще бъде приятен и пълноценен.
http://obiavidnes.com/obiava/120446/koreyska-kozmetika---skin-watchers

SSD 512GB Samsung CM871A
SSD 512GB Samsung CM871A, SATA 6Gbps, 2.5" (6.35 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/120448/ssd-512gb-samsung-cm871a

Врати Варна-Brama
http://vrati-brama.bg/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B
4%D0%BD%D0%B8-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0/=>Наш
ия магазин за входни врати Варна предлага входни врати тм“ZIMEN”, които съчетават сугурност(метален лист, две
различни заключващи системи:цилиндрична и касова, пасивни шипове, бронировка), практичност (наличие на
праг-осигурява плътно прилягане на крилото върху касата по целия пириметр, минерална вата – за шумо и
топло-изолация) и елегантен декоративен дизайн( MDF панели със съчетание на дълбока и плитка фрезовка, MDF
декоративни первази,избор на цветове)
http://obiavidnes.com/obiava/120404/vrati-varna-brama

Захранване Cooler Master V1200
Захранване Cooler Master V1200, 1200W, Active PFC, 80+ Platinum, 135mm вентилатор
http://obiavidnes.com/obiava/120447/zahranvane-cooler-master-v1200

Телевизор Sony KD-55XD7005
Телевизор Sony KD-55XD7005, 55" (139.7 cm), 4K Ultra HD LED Android TV, DVB-T/C/S, 4x HDMI, 3x USB, RJ-45, Wi-Fi
http://obiavidnes.com/obiava/120445/televizor-sony-kd-55xd7005

кредит и заем при sirpaulsonjosh@gmail.com
Уважаеми господине и госпожо,
Намери заеми тук, за да решите финансова криза при много ниска лихва. Предлагам специални заеми за всички, които се
интересуват и това е сертифицирана компания заем с единствената цел да помагат на хората и кредитната ми се дава
самостоятелно. Така че, не се колебайте да се свържете с мен за повече информация чрез sirpaulonjosh@gmail.com и
попълнете информацията по-долу, ако се интересуват.
Пълно име:
Заета сума:
продължителност на кредита:
Благодаря
http://obiavidnes.com/obiava/120444/kredit-i-zaem-pri-sirpaulsonjoshgmailcom

Cooler Master Devastator II
Cooler Master Devastator II , геймърски комплект клавиатура с мишка,Red LED, 1000/1600/2000 DPI, USB, черни
http://obiavidnes.com/obiava/120443/cooler-master-devastator-ii-
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1.75TB Verbatim Store 'n' Go
1.75TB Verbatim Store 'n' Go, черен, външен, 2.5" (6.35 cm), USB 3.0
http://obiavidnes.com/obiava/120442/175tb-verbatim-store-n-go

АЛБАНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по албански език в удобно за курсиста и преподавателя време. 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/120441/albanski-ezik--individualno-obuchenie

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/120440/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
http://obiavidnes.com/obiava/120439/bylgarski-ezik-za-chujdenci
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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/120438/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/120437/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/120436/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/120435/finski-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.
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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/120434/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/120433/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/120432/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:
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/120431/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
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Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/120430/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/120429/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/120428/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
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/120427/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
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http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/120426/individualno-obuchenie

получите лесен достъп до кредит при sirpaulonjosh@gmail.com
Уважаеми господине и госпожо,
Намери заеми тук, за да решите финансова криза при много ниска лихва. Предлагам специални заеми за всички, които се
интересуват и това е сертифицирана компания заем с единствената цел да помагат на хората и кредитната ми се дава
самостоятелно. Така че, не се колебайте да се свържете с мен за повече информация чрез sirpaulonjosh@gmail.com и
попълнете информацията по-долу, ако се интересуват.
Пълно име:
Заета сума:
продължителност на кредита:
Благодаря
http://obiavidnes.com/obiava/120425/poluchite-lesen-dostyp-do-kredit-pri-sirpaulonjoshgmailcom

1TB HPE 832514-B21
1TB HPE 832514-B21, SAS 12Gb/s, 7200 rpm, 2.5" (6.35 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/120424/1tb-hpe-832514-b21

iPhone 7 32GB от Moven.bg
В електронния магазин за мобилни телефони Moven.bg ще откриете най-новата продукция на водещите производители
на мобилни телефони: Apple, Samsung, LG, HTC, Motorola, Sony, Microsoft, Huawei, Google Nexus, Asus . Може да закупите
на изплащане при изгодни условия новия си смартфон или таблет.
http://obiavidnes.com/obiava/120423/iphone-7-32gb-ot-movenbg

Лаптоп HP EliteBook 1040 G3 (V1A75EA) (сребрист)
Лаптоп HP EliteBook 1040 G3 (V1A75EA) (сребрист), двуядрен SkyLake Intel Core i5-6200U 2.3/2.8 GHz, 14"(35.56 cm)QHD
Anti-glare Display (HDMI), 8GB, 256GB TLC SSD, 1 USB Type-C™, Windows 10, 1.43kg
http://obiavidnes.com/obiava/120422/laptop-hp-elitebook-1040-g3-v1a75ea-srebrist

комплекс АВРОРА

Продажба на апартаменти в Несебър от строителя

Комплекс АВРОРА - на 35 м от морето
Цени от 24 600 EUR
Насладете се на красотата на южното Черноморие с комплекс АВРОРА, разположен на 35 м от морето, на
ривиерата между Несебър и Равда, плажа „ Потъналия кораб Аурелия ”.
Комплексът се състои от 44 луксозни апартамента с площ от 22 кв.м. до 153 кв.м.
Предвидени са паркоместа и озеленено дворно пространство с паркови елементи, както и открит басейн с прилежаща
зона за слънчеви бани. Възможност за целогодишно обитаване и отдаване под наем за летния сезон.
Благодарение на уникалното си местоположение, апартаментите в комплекса притежават прекрасен изглед към
морето и плажа, където можете да се наслаждавате на финния пясък и морския бриз. Приятна разходка до старинния
град-музей Несебър, ще докосне сърцето на всеки, желаещ да се запознае с историческото наследство на България, да
посети древните църкви и музеи, да се наслади на тесните калдъръмени улички и старинни къщи, да опита традиционни
ястия в множеството уютни ресторантчета, съхранили българското кулинарно изкуство.
Строително – инвестиционна компания „ Емили Трейдинг” ООД
тел. 0885 068 117
e-mail: complex.avrora@gmail.com
http://www.sunnyhousebulgaria.com
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http://obiavidnes.com/obiava/120421/kompleks-avrora----prodajba-na-apartamenti-v-nesebyr-ot--stroitelya

Батериен модул за UPS Socomec NETYS NRT-B1100
Батериен модул за UPS Socomec NETYS NRT-B1100, 230V, 1100 VA
http://obiavidnes.com/obiava/120420/baterien-modul-za-ups-socomec-netys-nrt-b1100

kamagra
Kamagra Ajanta е идеалния секс стимулант за страхотни сексулани изживявания. Kamagra на Ajanta е най-търсения секс
стимулант в целия свят заради многобройните си положителни качества върху мъжката потентност.
Но това не е всичко, камагра се предпочита от всички мъже, защото е на страхотна цена и няма странични
ефекти.Камагра е специално създадена за лечение на еректилна дисфункция, но се приема и от мъже, които искат да
докажат, че са наистина добри в леглото и искат да впечатлят своята половинка.Kamagra се предлага както на
таблетки, така и на гелчета за гълтане с различни и страхотни вкусове.www.kamagrata.com
http://obiavidnes.com/obiava/120419/kamagra

Монитор LG 27UD58-B
Монитор LG 27UD58-B, 27" (68.58 cm), IPS панел, 4K, 5ms, 250cd/m2, DisplayPort, HDMI
http://obiavidnes.com/obiava/120418/monitor-lg-27ud58-b

Мишка Logitech M720 Triathlon
Мишка Logitech M720 Triathlon, оптична (1000 dpi), безжична, USB, черна
http://obiavidnes.com/obiava/120417/mishka-logitech-m720-triathlon

Кредити – уреждане проблемни кредити, изкупуване – 0898829724
Кредити – уреждане проблемни кредити, изкупуване – 0898829724
Рефинансиране – съдействие, консултации.
ДЕЛОВИ ГРУП ООД
Ул. Драва 5
0898/ 829724
http://obiavidnes.com/obiava/120416/krediti--urejdane-problemni-krediti-izkupuvane--0898829724

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/120415/30-50-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 !
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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/120414/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniya-vi-dom

Сървър HP ML30 G9 (Q0C52A)
Сървър HP ML30 G9 (Q0C52A),четириядрен Skylake Intel Xeon Processor E3-1220 v5 3.0/3.5GHz, 8GB DDR4 RAM, 1TB HDD,
4 x Lan1000, No OS, 350W
http://obiavidnes.com/obiava/120413/syrvyr-hp-ml30-g9-q0c52a

Skylanders Battlecast Battlepack - Spyro
Skylanders Battlecast Battlepack - Spyro, Snap Shot, Stormblade, за iOS, Android
http://obiavidnes.com/obiava/120412/skylanders-battlecast-battlepack---spyro

Skylanders Battlecast Booster
Skylanders Battlecast Booster, за iOS, Android
http://obiavidnes.com/obiava/120411/skylanders-battlecast-booster

Skylanders Battlecast Battlepack - Trigger Happy
Skylanders Battlecast Battlepack - Trigger Happy, Hex, Smash Hit, за iOS, Android
http://obiavidnes.com/obiava/120410/skylanders-battlecast-battlepack---trigger-happy

Kaspersky Endpoint Security for Business - Select
Kaspersky Endpoint Security for Business - Select, 20-24 Node, базов лиценз за 1 година
http://obiavidnes.com/obiava/120409/kaspersky-endpoint-security-for-business---select

Kaspersky Endpoint Security for Business - Select
Kaspersky Endpoint Security for Business - Select, 15-19 Node, базов лиценз за 1 година
http://obiavidnes.com/obiava/120408/kaspersky-endpoint-security-for-business---select

Kaspersky Endpoint Security for Business - Select
Kaspersky Endpoint Security for Business - Select, 10-14 Node, базов лиценз за 1 година
http://obiavidnes.com/obiava/120407/kaspersky-endpoint-security-for-business---select

Документи,такси,срокове и процедури за стартиране на Магазин за дрехи
Магазин за дрехи - Информационен бизнес пакет от МЕТАСОФТ, осигурява информация за това, какви документи са ви
необходими, от къде се изваждат, какъв е реда в който трябва да бъдат подадени, колко време отнема за да бъдат
обработени, дължимите такси към съответните органи. Като цяло, всичко необходимо за да стартирате законен
Магазин за дрехи в България.
http://obiavidnes.com/obiava/120406/dokumentitaksisrokove-i-proceduri-za-startirane-na-magazin-za-drehi
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Майстори за ремонт на покриви
Ние от покривни-ремонти.com ви предоставяме много добър вариант за ремонт на покриви и цена която със сигурност
ще ви хареса! Занимаваме се с това от години и вече имаме изграден екип с който ние да поправим вашите покриви!
http://obiavidnes.com/obiava/120405/maystori-za-remont-na-pokrivi

Качествени протеини
Знаете ли,че в електронният ни магазин www.HealthStore.bg можете да си закупите всикчите нужни хранителни
добавки? Ние можем да ви предоставим протеини на най-добри цени на пазара.
http://obiavidnes.com/obiava/120403/kachestveni-proteini

Аминокиселини и хранителни добавки
Обиколете нашият онлайн магазин за аминокиселини на адрес http://www. HealthStore.Bg! Ще ви предложим
най-продаваните аминокиселини на добри цени! Адекватна доставка на аминокиселини до адрес единствено от
http://www. HealthStore.Bg
http://obiavidnes.com/obiava/120402/aminokiselini-i-hranitelni-dobavki

Epson Perfection V550 Photo
Epson Perfection V550 Photo, 48bit, 6400 x 9600dpi, USB
http://obiavidnes.com/obiava/120401/epson-perfection-v550-photo

Креатин за маса!
За всички, които искат да се ъзползват от горещите ни летни предложения е следната оферта: Онлайн магазин за
хранителни добавки healthstore.bg предлага на своите потребители отстъпка при закупуването на креатин за маса.
Хубави стоки на чудесни цени.
http://obiavidnes.com/obiava/120400/kreatin-za-masa

HealthStore.bg мястото за вашият суроватъчен протеин
Бърза доставка на хранителни добавки в домът ви само от http://www. HealthStore.Bg Разгледайте обновеният ни
интернет магазин за суроватъчни хранителни добавки на адрес http://www. HealthStore.Bg! Ще ви предложим
най-добрият суроватъчен протеин на разумни цени!
http://obiavidnes.com/obiava/120399/healthstorebg-myastoto-za-vashiyat-surovatychen-protein

Проектор Epson EH-TW6800
Проектор Epson EH-TW6800, 3LCD, Full HD 3D, 1920x1080, 16:9, 120 000:1, 2700 lm, Ethernet interface, USB 2.0 Type B
(Service Only), VGA in, RS-232C, MHL, USB 2.0 Type A
http://obiavidnes.com/obiava/120398/proektor-epson-eh-tw6800

Помощ и изцеление по духовен път чрез учението на Бруно Грьонинг
Информационен доклад на 08.10.2016 от 15:00 ч. в гр. Варна, кв. Аспарухово, в Читалището (вход свободен, моля за
дарение).
Информационен доклад за помощ и изцеление по духовен път чрез учението на Бруно Грьонинг. Изцеления, документирани
от независими лекари, доказват истинността на думите на най-известния немски лечител Бруно Грьонинг: „Няма нищо
нелечимо – Бог е най-големият лекар“.
Необикновени изцеления се анализират критично от много лекари, когато са станали по чистo духовен път.
Междувременно чрез приемане на духовната лечебна сила все повече хора получават изцеление, дори и от нелечими
психически и телесни болести, и от зависимости.
Всеки участник има възможността да почувства въздействието на духовната лечебна сила върху собственото си тяло.
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Сърдечно каним всички интересуващи се.
http://obiavidnes.com/obiava/120397/pomosht-i-izcelenie-po-duhoven-pyt-chrez-uchenieto-na-bruno-gryoning

Проектор Epson EH-TW6700W
Проектор Epson EH-TW6700W, 3LCD, Full HD 3D, 1920x1080, 16:9, 70000:1, 3000 lumen, , HDMI in (4x), HDMI out, Stereo
mini jack audio out, USB 2.0 Type B, VGA in, MHL, USB 2.0 Type A, WirelessHD, WirelessHD Transmitter
http://obiavidnes.com/obiava/120396/proektor-epson-eh-tw6700w

Проектор Epson EH-TW6700
Проектор Epson EH-TW6700, 3LCD, Full HD 3D, 1920 x 1080, 16:9, 70,000 : 1, 3000 lumen, MHL, USB 2.0 Type A, HDMI in
(2x), Stereo mini jack audio out, USB 2.0 Type B (Service Only), VGA in, Built-in speaker
http://obiavidnes.com/obiava/120395/proektor-epson-eh-tw6700

Проектор Epson EH-TW9300W
Проектор Epson EH-TW9300W, 3LCD, Full HD 1080p 3D, 1920 x 1080, 16:9, 1 000 000 : 1, 2 500 lumens, 2x HDMI, USB,
WLAN, Ethernet, RS-232C, Component in, Lamp warr: 5000 h
http://obiavidnes.com/obiava/120394/proektor-epson-eh-tw9300w

2TB Seagate IronWolf
2TB Seagate IronWolf, SATA 6Gb/s, 5900 rpm, 64MB, 3.5" (8.89 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/120393/2tb-seagate-ironwolf

2TB Seagate SkyHawk
2TB Seagate SkyHawk, SATA 6Gb/s, 5400 rpm, 64MB, 3.5" (8.89 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/120392/2tb-seagate-skyhawk

1TB HGST Travelstar Z5K1000
1TB HGST Travelstar Z5K1000, SATA 6Gb/s, 5400 rpm, 32MB, 2.5" (6.35 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/120391/1tb-hgst-travelstar-z5k1000

Резервни части: акумулатори
В rezervnichasti.com предлагаме богата гама от акумулатори на достъпно ниски цени. Моля, изпратете своете запитване
за това какъв акумулатор ви трябва тук.
http://obiavidnes.com/obiava/120390/rezervni-chasti-akumulatori

Монитор BenQ GW2265HM (9H.LASLA.RBE) с лека драскотина
Монитор BenQ GW2265HM (9H.LASLA.RBE) с лека драскотина, 21.5" (54.61 cm), VA панел, Full HD, 6ms, 20 000 000:1, 250
cd/2, HDMI, DVI
http://obiavidnes.com/obiava/120389/monitor-benq-gw2265hm-9hlaslarbe-s-leka-draskotina

Монитор BenQ GW2265HM (9H.LASLA.RBE) изложен дълъг период от време на витрина
Монитор BenQ GW2265HM (9H.LASLA.RBE) изложен дълъг период от време на витрина, 21.5" (54.61 cm), VA панел, Full
HD, 6ms, 20 000 000:1, 250 cd/2, HDMI, DVI
http://obiavidnes.com/obiava/120388/monitor-benq-gw2265hm-9hlaslarbe-izlojen-dylyg-period-ot-vreme-na-vitrina

SSD 256GB A-Data Ultimate SU800
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SSD 256GB A-Data Ultimate SU800, SATA 6Gb/s, 2.5" (6.35 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/120387/ssd-256gb-a-data-ultimate-su800

http://obiavidnes.com/obiava/115758

090363010 Денонощен телефон на доверието! Разкрепостен секс на живо с реални момичета!
090363010 Денонощен телефон на доверието! Разкрепостен секс на живо с реални момичета!
Искаш до себе си някой ,когото да гушкаш,да целуваш и да обичаш.Нашата агенция ще ти помогне да избереш
най-подходящия за теб партньор.Телефон 090363010 Телефон 090363010 или СМС с текст SEX -94 на телефон 191939
http://obiavidnes.com/obiava/120386/090363010-denonoshten-telefon-na-doverieto-razkreposten-seks-na-jivo-s-realni-mom

УЧЕНИЧКА В 12 КЛАС ПРЕДЛАГА СЕКС СРЕЩУ 10 ЛВ НА СВЪРШВАНЕ!
УЧЕНИЧКА В 12 КЛАС ПРЕДЛАГА СЕКС СРЕЩУ 10 ЛВ НА СВЪРШВАНЕ!- на личен или твой терен ако осигуриш
транспорта. Попитай за Нели на телефон 090363090 или SMS за директна връзка на номер 191939 с текст NELI-94 !
http://obiavidnes.com/obiava/120385/uchenichka-v-12-klas-predlaga-seks-sreshtu-10-lv-na-svyrshvane

Имам хлъзгаво дупe! Искаш ли да ми го начуkaш отзад? Ако си фен на aнaлния cekc, пиши ми
ANALEN-94 на номер 191939 или се обади на 090363110 и ще те пусна да се хлъзнеш в мен!
Имам хлъзгаво дупe! Искаш ли да ми го начуkaш отзад? Ако си фен на aнaлния cekc, пиши ми ANALEN-94 на номер 191939
или се обади на 090363110 и ще те пусна да се хлъзнеш в мен!
http://obiavidnes.com/obiava/120384/imam-hlyzgavo-dupe-iskash-li-da-mi-go-nachukash-otzad-ako-si-fen-na-analniya-cekc

Студентка на 21 години с терен предлага cekc срещу 10 лв на сеанс.
Студентка на 21 години с терен предлага cekc срещу 10 лв на сеанс. За връзка изпратете SMS с текст LORA-94 на
телефон 19 19 79 или ми се обади на O9O 363 O9O . Реална съм!
http://obiavidnes.com/obiava/120383/studentka-na-21-godini-s-teren-predlaga-cekc-sreshtu-10-lv-na-seans

Страстен cekc, денонощно с палави момичета на телефон 191964 Изпрати СМС с текст
PORNO-94 и се забавлявай с палави момичета на живо!
Страстен cekc, денонощно с палави момичета на телефон 191964
Изпрати СМС с текст PORNO-94 и се забавлявай с палави момичета на живо!
http://obiavidnes.com/obiava/120382/strasten-cekc-denonoshtno-s-palavi-momicheta-na-telefon-191964-izprati-sms-s-tekst

Cekcапилно миньонче, разкрепостено и без задръжки търси cekcyални забавления. Ако си падаш
по такъв cekc, изпрати ми SMS с текст RENI-94 на номер 1919 39 или ме потърси на
O9O363O9O
Cekcапилно миньонче, разкрепостено и без задръжки търси cekcyални забавления. Ако си падаш по такъв cekc, изпрати ми
SMS с текст RENI-94 на номер 1919 39 или ме потърси на O9O363O9O
http://obiavidnes.com/obiava/120381/cekcapilno-minyonche-razkreposteno-i-bez-zadryjki-tyrsi-cekcyalni-zabavleniya-ak

Заеми до 10000
Предлагаме заеми до 10000 лв. при годишна лихва 17 % и срок на погасяване по договаряне.
http://mirab5.wixsite.com/torak
http://torakbg.tk/
torak@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/120380/zaemi-do-10000
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Бясна, страстна и опасна ! Ако си достатъчно смел ми пиши POLI-94 на номер 191939 или
позвъни на O9O 363 11O и ще полудуваме заедно!
Бясна, страстна и опасна ! Ако си достатъчно смел ми пиши POLI-94 на номер 191939 или позвъни на O9O 363 11O и ще
полудуваме заедно!
http://obiavidnes.com/obiava/120379/byasna-strastna-i-opasna--ako-si-dostatychno-smel-mi-pishi--poli-94--na-nomer-191

Чаровна жена с тяло се грях и много cekc. Желае запознанство с надарен мъж.
Чаровна жена с тяло се грях и много cekc. Желае запознанство с надарен мъж.Изпрати СМС с текст GABI-94 на
телефон 191979 и се свържи с мен за уговорка !
http://obiavidnes.com/obiava/120378/charovna-jena-s-tyalo-se-gryah-i-mnogo-cekc-jelae-zapoznanstvo-s-nadaren-myj

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/120377/30-50-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/120376/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniya-vi-dom

Оптимизация на видео клипове в YOU TUBE
NIELSEO е утврдена фирма, с богат отит в сверата на изработката на уеб сайттове и оптимизацията.
http://obiavidnes.com/obiava/120169/optimizaciya-na-video-klipove-v-you-tube

Евтини блиндирани врати – Пловдив
Директен вносител- най-добрите врати, на най-добри цени!
Страхотни цени на блиндирани врати в Пловдив!
Заповядайте в нашия шоурум на адрес пл. "Антон Чехов" 5 (до моста на Герджика)!
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Предлагаме разнообразие от модели и цветове!Нови модели блиндирани врати!
телефони за контакт:
032207039
0899691016
http://www.vrati-plovdiv.com/?cat=7
http://obiavidnes.com/obiava/120375/evtini-blindirani-vrati--plovdiv

Търся свястно момче с което да споделим прекрасни мигове и сериозна връзка…Да се запознаем
изпрати KETI-94 на 191939 или позвъни на 090363006 . Сериозна съм и желая реално
запознанство!
Търся свястно момче с което да споделим прекрасни мигове и сериозна връзка…Да се запознаем изпрати KETI-94 на
191939 или позвъни на 090363006 . Сериозна съм и желая реално запознанство!
http://obiavidnes.com/obiava/120374/tyrsya-svyastno-momche-s-koeto-da-spodelim-prekrasni-migove-i-seriozna-vryzkada-se

Търся свястно момче с което да споделим прекрасни мигове и сериозна връзка…Да се запознаем
изпрати KETI-94 на 191939 или позвъни на 090363006 . Сериозна съм и желая реално
запознанство!
Търся свястно момче с което да споделим прекрасни мигове и сериозна връзка…Да се запознаем изпрати KETI-94 на
191939 или позвъни на 090363006 . Сериозна съм и желая реално запознанство!
http://obiavidnes.com/obiava/120373/tyrsya-svyastno-momche-s-koeto-da-spodelim-prekrasni-migove-i-seriozna-vryzkada-se

Изпрати SMS GADATEL-76 на тел. 16 22 21 и задай своят въпрос на известната гадателка
Людмила ! http://iasnovidstvo-online.com/
Точен поглед в бъдеще и настояще. Изпрати SMS
гадателка Людмила
! http://iasnovidstvo-online.com/

GADATEL-94 на тел. 16 22 21 и задай своят въпрос на известната

http://obiavidnes.com/obiava/120372/izprati-sms----gadatel-76--na-tel-16-22-21--i-zaday-svoyat-vypros-na-izvestnata-

СПОДЕЛИ фантазиите си ДЕНОНОЩНО на 090 363 001 вътр 849
Имаш ФАНТАЗИИ, ПЕРВЕРЗИИ? - Сподели ги с мен денонощно на 090 363 001 вътр 849
http://obiavidnes.com/obiava/120371/spodeli-fantaziite-si-denonoshtno-na-090-363-001-vytr-849

Перверзна Кучка, Голям Бюст, Ви Чака За Зашеметяващи Секс Игрички - 090363100 вътр.905
ПЕРВЕРЗНА кучка, Голям Бюст, ВИ Чака За Зашеметяващи Секс ИГРИЧКИ - ДЕНОНОЩНО на 090363100 вътр 905
http://obiavidnes.com/obiava/120370/perverzna-kuchka-golyam-byust-vi-chaka-za-zashemetyavashti-seks-igrichki---090363100-vy

РАЗГОВОРИ БЕЗ ТАБУ И СЕКС БЕЗ ЗАДРЪЖКИ - 090363171
РАЗГОВОРИ БЕЗ ТАБУ И СЕКС БЕЗ ЗАДРЪЖКИ - НЕКА СПОДЕЛИМ СВОИТЕ ЕРОТИЧНИ ФАНТАЗИИ на 090363171
http://obiavidnes.com/obiava/120369/razgovori-bez-tabu-i-seks-bez-zadryjki---090363171

Секс забавления на 090363172
ИСКАШ ЛИ ДА СЕ ЗАБАВЛЯВАМЕ, НЕ МУ МИСЛИ А МИ ЗВЪННИ на 090363172
http://obiavidnes.com/obiava/120368/seks-zabavleniya-na-090363172

Целогодишни ПОЧАСОВИ занимания с деца от 2 до 12 години
Целогодишни ПОЧАСОВИ занимания с деца от 2 до 12 години
Дианабад, Дървеница, Мусагеница,
Изток, Изгрев, Младост 1,1A ,2,3,4
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гр. София
GSM: 0898 753 578
http://obiavidnes.com/obiava/120367/celogodishni-pochasovi-zanimaniya-s-deca-ot-2-do-12-godini

МАТЕМАТИКА - за НВО след 7. клас
МАТЕМАТИКА - за НВО след 7. клас
• Целогодишна подготовка на ученици по математика за НВО след 7. клас за учебната 2016/2017 г.
• Формиране и развитие на умения за решаване на конкурсни задачи;
• Развитие на мисленето и способностите за решаване на математически задачи ;
• Психологическа подготовка на ученика за участие в конкурси;
• Консултиране родители на деца готвещи се за математически състезания;
• Индивидуален подход;
• Гарантиран успех!
Дианабад, Дървеница, Мусагеница,
Изток, Изгрев, Младост 1,1A ,2,3,4
гр. София
GSM : 0898 753 578
http://skachkov.alle.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/120366/matematika---za-nvo-sled-7-klas

Математика–прием в СМГ след 4 клас
Математика–прием в СМГ след 4 клас
• Целогодишна подготовка на ученици по математика за прием след 4. клас в СМГ за учебната 2016/2017 г.
• Формиране и развитие на умения за решаване на конкурсни задачи;
• Развитие на мисленето и способностите за решаване на математически задачи ;
• Психологическа подготовка на ученика за участие в конкурси;
• Консултиране родители на деца готвещи се за математически състезания;
• Индивидуален подход;
• Гарантиран успех!
Дианабад, Дървеница, Мусагеница,
Изток, Изгрев, Младост 1,1A ,2,3,4
гр. София,
GSM: 0898 753 578
http://skachkov.alle.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/120365/matematikapriem-v-smg-sled-4-klas

Сеkcaпилна дама желае запознанство с млад мъж. Направи ме щастлива и ще бъда щедра с теб!
Изпрати SMS GRETA-94 на номер 19 19 63 или се обади на O9O 363 11O
Сеkcaпилна дама желае запознанство с млад мъж. Направи ме щастлива и ще бъда щедра с теб! Изпрати SMS с текст
GRETA-94 на номер 19 19 63 или се обади на O9O 363 11O и поискай връзка с мен!
http://obiavidnes.com/obiava/120364/sekcapilna-dama--jelae-zapoznanstvo-s-mlad-myj-napravi-me-shtastliva-i-shte-byda-shte

NENASITNA I EBLIVA
Обади се на 090363006 или изпрати IVKA-94 на 191979 и Ела да чукаш една ненаситна мръсница. Нямам терен но с
удоволствие ще дойда при вас в апартамента ви или в хотелска стая. Транспортните разходи ми се заплащат от вас за
района на града или за друг град в зависимост от разстоянието. Гарантирам пълен медицински контрол.
http://obiavidnes.com/obiava/120363/nenasitna-i-ebliva

Денонощна еротична линия! Най- здравия секс на живо и по телефона! Изпратете SMS с текст
SEX-94 на номер 191939 или позвъни на горещата линия 090363006. Реалани запознанства плюс
дискретност
Денонощна еротична линия! Най- здравия секс на живо и по телефона! Изпратете SMS с текст SEX-94 на номер 191939
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или позвъни на горещата линия 090363006. Реалани запознанства плюс дискретност
http://obiavidnes.com/obiava/120362/denonoshtna-erotichna-liniya-nay--zdraviya-seks-na-jivo-i-po-telefona-izpratete-sms

Би двойка на 27 и 31 г. търси мъж или жена за тройка. Изпрати SEMEISTVO-94 на тел 191939 и
се запознай или позвъни на O9O 363 OO6 и попитай за Моника и Петьо
Би двойка на 27 и 31 г. търси мъж или жена за тройка.
Изпрати SEMEISTVO-94 на тел 191939 и се запознай или позвъни на O9O 363 OO6 и попитай за Моника и Петьо
http://obiavidnes.com/obiava/120361/bi--dvoyka-na-27-i-31-g-tyrsi-myj-ili-jena-za-troyka--izprati-semeistvo-94--na

Изпрати ROB-94 като SMS на телефон 191939 и твоята строга господарка ще те покори или
позвъни на O9O 363 11O .
Изпрати ROB-94 като SMS на телефон 191939 и твоята строга господарка ще те покори или позвъни на O9O 363 11O
.
http://obiavidnes.com/obiava/120360/izprati--rob-94--kato-sms-na-telefon-191939--i-tvoyata-stroga-gospodarka-shte-te--p

Би приятелки на 22 и 24 години, желаят запознанство с господин за тройка! Изпрати SMS с
текст BI-94 на номер 191939
Би приятелки на 22 и 24 години, желаят запознанство с разкрепостен господин за тройка. Ако ти се прави cekc , но една
ти е малко ела при нас и се забавлявай! Изпрати SMS с текст BI-94 на номер 191939 за уговорка. Терена е от нас!
http://obiavidnes.com/obiava/120359/bi-priyatelki-na-22-i-24-godini-jelayat-zapoznanstvo-s--gospodin-za-troyka-izpra

Само за палави момичета готови да усетят истинска женска ласка. Изпрати СМС на номер
191939 с текст LESBO-94 и се забавлявай в реално време
Само за палави момичета готови да усетят истинска женска ласка. Изпрати СМС на номер 191939 с текст LESBO-94
и се забавлявай в реално време, а можеш и да откриеш твоята половинка!
http://obiavidnes.com/obiava/120358/samo-za-palavi-momicheta-gotovi-da-usetyat-istinska-jenska-laska-izprati-sms-na-n

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/120357/sydeystvie-za-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya---izkupuvane--prehvyrlya

Съдействие за Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения - Изкупуване , Прехвърляне +
Освобождаване от Солидарната Отговорност .
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за 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
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http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/120356/sydeystvie-za-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya---izkupuvane--prehvyrlya
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