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Пач кабел
Пач кабел, Roline, UTC, Cat. 5e, AWG 24, 5m, зелен
http://obiavidnes.com/obiava/121077/pach-kabel

Пач кабел
Пач кабел, Roline, UTP,Cat. 5e, AWG 24, 1m, червен
http://obiavidnes.com/obiava/121076/pach-kabel

Пач кабел
Пач кабел, Roline, UTP, Cat.5e, AWG 24, 2m, зелен
http://obiavidnes.com/obiava/121075/pach-kabel

Пач кабел
Пач кабел, Roline, UTP, Cat.5e, AWG 24, 2m, син
http://obiavidnes.com/obiava/121074/pach-kabel

Пач кабел
Пач кабел, Roline, UTP, Cat.5e, AWG 24, 3m, червен
http://obiavidnes.com/obiava/121073/pach-kabel

Пач кабел
Пач кабел, Roline, UTP, Cat.5e, AWG 24, 0.5m, червен
http://obiavidnes.com/obiava/121072/pach-kabel

СТРАХОТНА НАДОМНА РАБОТА ! ЛЕСНА РАБОТА ! ЛЕСНИ ПАРИ ! 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/121071/strahotna-nadomna-rabota--lesna-rabota--lesni-pari--za-cyalata-strana-

Пач кабел
Пач кабел, Roline, UTP, Cat.5e, AWG 24, 10m, сив
http://obiavidnes.com/obiava/121070/pach-kabel

Изработка на надписи от фолио,широкоформатен печат,външна реклама,табели
Външна
реклама,надписи
от
фолио,рекламни
табели,светещи
букви,брандиране
на
автомобили,широкоформатенпечат.Рекламна агенция Бранд Вижън е специализирана в изработка и монтаж на
интериорна и външна реклама.Предлагаме рекламно оформление на магазини,офиси,аптеки,ресторанти,търговски
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обекти,брандиране на автомобили и др.
http://obiavidnes.com/obiava/121069/izrabotka-na-nadpisi-ot-folioshirokoformaten-pechatvynshna-reklamatabeli

Пач кабел
Пач кабел, Roline, UTP, Cat.5e, AWG 24, 0.5m, сив
http://obiavidnes.com/obiava/121068/pach-kabel

Пач кабел
Пач кабел, Roline, UTP, Cat.5e, AWG 24, 0.5, черен
http://obiavidnes.com/obiava/121067/pach-kabel

Пач кабел
Пач кабел, Roline, UTP, Cat.5e, AWG 24, 0.5, син
http://obiavidnes.com/obiava/121066/pach-kabel

Електрическа въдица 1000W
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/121065/elektricheska-vydica-1000w

Пач кабел
Пач кабел, Roline, UTP, Cat.5e, AWG 24, 7m, сив
http://obiavidnes.com/obiava/121064/pach-kabel

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.www.kamagrata.com
http://obiavidnes.com/obiava/121063/kamagra-gel-za-myje

Пач кабел
Пач кабел, Roline, UTP, Cat.5e, AWG 24, 5m, сив
http://obiavidnes.com/obiava/121062/pach-kabel

Коледни празници в Соколовци!
Изкарайте незабравими празници в къщите за селски туризъм "Петлето", "Мечето" и "Колю-Данчевата".
Насладете се на спокойствието и уюта сред красивaта природа на Родопа планина. Къщите се намират в
село Соколовци (на главния път между Пловдив и Смолян, на 2 километра от село Момчиловци).Подходящи
са за отдих, забавление с близки и приятели, весело прекарване на празници, пикник и всякакав вид туризъм.
Предлагаме Ви възможност за настаняване в следните 3 къщи:
Вила "Петлето"- 1 двойна стая, 2 тройни стая, трапезария, кухненски бокс,сауна.
Вила "Мечето" - 1 апартамент, 1 двойна стая, 1 тройна стая, всекидневна с камина.
Вила "Колю-Данчевата"- 2 двойни стаи, 1 тройна стая, трапезария.
Всички вили разполагат с WC,TV и интернет.
http://obiavidnes.com/obiava/121061/koledni-praznici-v-sokolovci

8-ми Декември в Соколовци!
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Изкарайте един незабравим студентски празник в къщите за селски туризъм "Петлето", "Мечето" и "Колю-Данчевата".
Насладете се на спокойствието и уюта сред красивaта природа на Родопа планина.
Къщите се намират в село Соколовци (на главния път между Пловдив и Смолян, на 2 километра от село Момчиловци).
Подходящи са за отдих, забавление с близки и приятели, весело прекарване на празници, пикник и всякакъв вид
туризъм. Предлагаме Ви възможност за настаняване в следните 3 къщи:
Вила "Петлето"- 1 двойна стая, 2 тройни стаи, трапезария, кухненски бокс,сауна.
Вила "Мечето" - 1 апартамент, 1 двойна стая, 1 тройна стая, всекидневна с камина.
Всички вили разполагат с WC,TV и интернет.
http://obiavidnes.com/obiava/121060/8-mi-dekemvri-v-sokolovci

Пач кабел
Пач кабел, Roline, FTP, Cat.5e, 5m, червен
http://obiavidnes.com/obiava/121059/pach-kabel

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/121058/30-50-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/121057/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniya-vi-dom

Биомагнити за отслабване Nano Slim
Биомагнити за отслабване Nano Slim
Малък Биомагнит големи резултати
В biomagnetic областта на Nano Slim настанени 2 магнити, с големината на грахово зърно. Тези магнити трябва да се
носи върху активните точки на ухото, е точно това, което се случва biomagnita въздействие върху човешкото тяло.
Biomagnit просто сложи в ухото, за предпочитане сутрин и за не повече от 6 часа.
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Изберете да отслабнете лесно, бързо и без вреда за здравето, да кажем сбогом на излишните килограми завинаги,
укрепване на имунната система, забавя процеса на стареене с доказан biomagnitom Nano Slim измъчвай или ограничителни
диети, изморителни тренировки, които не могат да дадат очакваните резултати и дългосрочно.
Отслабнете, констатира красота и здраве с Biomagnitom Nano Slim!
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/121056/biomagniti-za-otslabvane-nano-slim

Алуминиева масажна кушетка MagicPRO 2
Алуминиева масажна кушетка MagicPRO 2
Двусекторна масажна кушетка MagicPRO 2 . Професионален модел, оборудван с много екстри.
Отличава се с качество и здравина. Практичен дизайн, позволяващ мобилност и гъвкавост в работата.
Кушетката предлага изключителен комфорт за вашите клиенти и редица удобства за професионалиста.
Краката на сгъваемата масажна кушетка се отварят лесно и с минимално усилие. Сгъването, разгъването и
пренасянето на кушетката е изключително улеснено.
Преносимата масажна кушетка "MagicPRO-4" е с пълнеж от 4 см. мек пенополиуретан с плътност 20 kg/м?.
Пенополиуретанът съхранява своята форма много по-дълго време отколкото, обикновено използваните за пълнеж
материали при изработването на стандартните кушетки за масаж.
Кушетката за масаж е тапицирана с водоустойчив и устойчив на масажно олио винил.

Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MagicPRO-2:
O Дъжина: 192 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг. / На снимката, поставената вурху леглото тежест е 2 тона, но моля ви, не правете
това в къщи laugh/
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 20 см
O Тегло: 19 кг
Преносимата масажна кушетката "MagicPRO-2" се състои от 2 секции.
http://obiavidnes.com/obiava/121055/aluminieva-masajna-kushetka--magicpro-2

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/121054/limfopresa---aparat-za-presoterapiya

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
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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.
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
Имате 100 различни нива
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/121053/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta-vodoustoychiv

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/121052/2-br-ochila-za-noshtno-i-dnevno-shofirane-hd-vision

Magic Ex Hose маркуч екс хос
Magic Ex Hose маркуч екс хос
Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
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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/121051/magic-ex-hose-markuch-eks-hos

Дарсонвал за тонизирана и еластична кожа
Дарсонвал за тонизирана и еластична кожа
Дарсонвал за козметични салони, така и за домашно ползване
Предназначен както за професионална употреба от козметични салони, така и за домашно ползване
Характеристики:
Апаратът включва 4 приставки (електрода), които се подменят в зависимост от мястото на третиране.
Интензитетът на работа може да се променя според чувствителността на кожата.
Дарсонвализацията е лечебен метод.
Чрез нея се получава дразнене на нервните окончания и на нервните апарати в кожата и по рефлекторен
път се причинява кратко свиване на кръвоносните съдове, последвано от продължителното им разширение и засилване на
притока на кръв в кожата,
което води до подобряване на обмяната на веществата в нея. Токът на Дарсонвала намалява възбудимостта на нервните
окончания в кожата,
които възприемат болката и има обезболяващ ефект. В резултат на всичко това тонусът на кожата и подлежащите
тъкани се повишава,
увеличава се еластичността на кожата и на стените на кожните съдове, подобрява се дейността на мастните жлези.
Високочестотният ток,
действа антисептично на кожата, т.е. унищожава бактериите, които могат да предизвикат възпаления,
облекчава самите възпаления и стимулира кръвообращението на кожата. Резултатът е по-свежа, по-чиста и
по-тонизирана кожа.
Процедурите с дарсонвал трябва да бъдат част от всяко почистване на кожата.
Интернет магазини
www.bgmag.net
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http://obiavidnes.com/obiava/121050/darsonval-za-tonizirana-i-elastichna-koja

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/121049/vibropleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

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.
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/121048/masajna-kushetka-magicpro
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Кейс с флип дизайн за Microsoft Lumia 950 XL
Кейс с флип дизайн за Microsoft Lumia 950 XL, черен
http://obiavidnes.com/obiava/121047/keys-s-flip-dizayn-za-microsoft-lumia-950-xl

СТРАХОТНА НАДОМНА РАБОТА ! ЛЕСНА РАБОТА ! ЛЕСНИ ПАРИ ! 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/121046/strahotna-nadomna-rabota--lesna-rabota--lesni-pari--za-cyalata-strana-

Kaspersky Anti-Spam for Linux
Kaspersky Anti-Spam for Linux, 25-49 User, базов лиценз за 1 година
http://obiavidnes.com/obiava/121045/kaspersky-anti-spam-for-linux

Заден панел за Microsoft Lumia 950XL
Заден панел за Microsoft Lumia 950XL, черен
http://obiavidnes.com/obiava/121044/zaden-panel-za-microsoft-lumia-950xl

3DKOEV-DESIGN 3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D
проектиране на сгради и индустриален дизайн.
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/121043/3dkoev-design-3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-p

3DKOEV-DESIGN 3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D
проектиране на сгради и индустриален дизайн.
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/121042/3dkoev-design-3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-p

Kaspersky Anti-Spam for Linux
Kaspersky Anti-Spam for Linux, 20-24 User, базов лиценз за 1 година
http://obiavidnes.com/obiava/121041/kaspersky-anti-spam-for-linux

Kейс с флип дизайн за Microsoft Lumia 950 XL
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Kейс с флип дизайн за Microsoft Lumia 950 XL, червен
http://obiavidnes.com/obiava/121040/keys-s-flip-dizayn-za-microsoft-lumia-950-xl

Kaspersky Anti-Spam for Linux
Kaspersky Anti-Spam for Linux, 100-149 User, базов лиценз за 1 година
http://obiavidnes.com/obiava/121039/kaspersky-anti-spam-for-linux

Kейс с флип дизайн за Microsoft Lumia 950 XL
Kейс с флип дизайн за Microsoft Lumia 950 XL, кафяв
http://obiavidnes.com/obiava/121038/keys-s-flip-dizayn-za-microsoft-lumia-950-xl

Калъф Glam Case за Microsoft Lumia 650
Калъф Glam Case за Microsoft Lumia 650, прозрачно сребърен
http://obiavidnes.com/obiava/121037/kalyf-glam-case-za-microsoft-lumia-650

Кейс Glam Case за Microsoft Lumia 650
Кейс Glam Case за Microsoft Lumia 650, прозрачен-златист
http://obiavidnes.com/obiava/121036/keys-glam-case-za-microsoft-lumia-650

Кожен калъф с флип дизайн Flip cover за Microsoft Lumia 550
Кожен калъф с флип дизайн Flip cover за Microsoft Lumia 550, черен
http://obiavidnes.com/obiava/121035/kojen-kalyf-s-flip-dizayn-flip-cover-za-microsoft-lumia-550

Заден панел за Microsoft Lumia 650
Заден панел за Microsoft Lumia 650, черно дърво
http://obiavidnes.com/obiava/121034/zaden-panel-za-microsoft-lumia-650

Качествени интериорни и входни врати на супер цени
Врати Порта Нова предлага богато разнообразие от интериорни и входни врати на изключително атрактивни цени. В
шоурумa, ще намерите богат избор от модели и цветове. Всички предлагани модели врати за Варна са с постоянна
складова наличност, което гарантира кратки срокове за изпълнение на поръчката Ви.
http://obiavidnes.com/obiava/121033/kachestveni-interiorni-i-vhodni-vrati-na-super-ceni

НОЩУВКИ ПЛОВДИВ 0877 74 92 96 ЕВТИНИ КВАРТИРИ - 8 лв/ легло СТАИ ПОД НАЕМ
ХОТЕЛСКИ ТИП ВЪВ ВСЯКА СТАЯ - WI-FI ,TV, КАБЕЛНА ,КЛИМАТИК
0876 60 11 00 Нощувки Пловдив—от - 6 - 8 лв за легло—Текуща—- Промоция—Стаи - легла под наем хотелски тип - квартири с 1, 2; 3; 4 легла
Всички стаи са оборудвани с климатици, телевизор, кабелна телевизия, високоскоростен wi - fi Безплатно паркиране
От собственик - без агенция - без депозит - без комисионни - квартири в пловдив за студенти и задочници перфектни
условия ниски цени
Важно!!! - Промоцията е валидна за над - 3 три нощувки до 3 три нощувки разгледай нашия сайт http://kvartiri-plovdiv.Alle.Bg—в контакти синия линк Стаи на етаж
ПРОМОЦИЯ - Легло - на етаж - ЗА НАД - З дни - от 8… лв
Легло - ДО - 3 - дни - 12 - 15 лв на ден
Легло - ЗА - 1 - ден - 15 - 20 лв
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Единична стая - на етаж - ЗА НАД - З дни - 13 - 15 лв
ЕД. стая - ДО - 3 - дни - 17 лв на ден
ЕД. стая - ДО - 2 - дни - 20 лв на ден
ЕД. стая - ЗА - 1 - ден - 25 лв
Стаи Сутерен приземен етаж
ПРОМОЦИЯ - Легло - сутерен - ЗА НАД - З дни—- 6 до 8 лв
Легло - ДО - 3 дни - 10 - 12 лв на ден
Легло - ЗА - 1 ден - 12 - 15 лв
Единична стая - сутерен - ЗА НАД - З дни - 10 - 12 лв
ЕД. стая - ДО - 3 - дни - 13 лв на ден
ЕД. стая - ДО - 2 - дни - 15 лв на ден
ЕД. стая - ЗА - 1 - ден - 20 лв
В цената:
Ползвате памучно спално бельо (перат се на хим чистене изгладени колосани ароматизирани), високо скоростен
безжичен интернет wi - fi, кабелна телевизия, телевизор, вентилатор, ютия и дъска за гладене, диспенсер за топла и
студена вода бани, wc с нон-стоп топла вода. охрана- сот видеокамери 24/7.
Предлагаме стаи с 1, 2; 3; 4 легла луксозно обзаведени с поръчкови легла, ергономични матраци на тед, силиконизирани
олекотени завивки и възглавници, памучно супер бяло спално бельо (пере се на хим чистене) кът с мека мебел или маса със
столове, гардероб, закачалка, пвц, дограма, и алуминиеви щори, някои стаи имат тераса и хладилник;
Общо ползване на ютия дъска за гладене, сушилник за дрехи, вендинг автомат за кафе и топли напитки, диспенсер за
топла и студена вода, охрана сот и камери 24/7
Свободен достъп до стаите 24 часа;
Отстъпки за редовни наематели и изготвяне на индивидуални оферти за нови наематели според вашите нужди и по ваша
преценка за краткосрочен или дългосрочен наем
Стаите се намират близо до централна жп гара, автогара Юг, автогара Родопи. удобно за Пловдивски университет - пу
- ректорат 6 мин. нова сграда -пу 10/15 мин автобус 222, Технически университет 5 мин. колеж Делта 5 мин. Европейски
колеж 3 мин. Колеж по икономика и администрация киа 10 мин. Аграрен университет - ау (вси) 8 мин. Университет по
хранителни технологии ухт (вхвп) 7 мин. Земеделски колеж 10 мин. колеж Омега 10 мин, Музикална академия 10 мин,
амтии 5 мин, Факултет по дентална медицина фдм - 2 мин. Медицински университет вми 4 мин. Медицински колеж Мара
Малеева 7 мин, хирургиите на пещерско шосе умбал - св Георги 2 мин. Транспортна болница 4 мин. клиники; Селена 3 мин,
Пълмет 2 мин, Каспела 2 мин, Бора 4 мин. Гребна база 5 мин, Спортно училище 6 мин, ДНА - 7 мин, Стар град 10 мин, Топ
Център 8 мин, Античен театър 10 мин, Римски стадион 10 мин, Пловдивска опера и театър 8 мин, Пловдивски панаир 10
мин, Аква ленд 10 мин,
Удобен транспорт до всяка точка на града. спирка на 2 мин пеша. автобуси 222, 12, 26, 29. маршрутки - 1, 2. такси
стоянка. спирка на 3 мин. 10, 37. спирка на 4 мин. 66, 24, 37, 6, 15, 10. възможност за паркиране безплатно
В радиус от 100 метра супер маркет до 11 часа. студенски стол, хранителен магазин, нон-стоп, магазини, заведения, мол
фитнес зала, пазар, фризьорски салон с турбо солариум, еврофутбол, дюнери и пици, аптека, пиле на грил, кафе-автомат,
закуски изпечени на място. рибен ресторант, китайски ресторант, скара бира, кулинарен магазин за готова храна за
вкъщи, заведения с обедно меню, повечето доставят и за вкъщи ( доставка 1; 2 лв предоставяме брошури и менюта с цени
), копирен център, банкомат, книжарница, офис на еконт, банки - дск, цкб, платен паркинг, поща, химическо чистене
пране и др,
В близост Лидъл, Куфланд, Била, Пикадили, Фантастико, т маркет, Триумф, Сани, Лекси, Аладин Алекс фодс МОЛ
Пловдив
http://kvartiri-plovdiv.Alle.Bg
0877749296
http://obiavidnes.com/obiava/121032/noshtuvki--plovdiv-0877-74-92-96-evtini-kvartiri---8-lv-leglo-stai-pod-naem-hotel

НОЩУВКИ ПЛОВДИВ 0877 74 92 96 -- ОТ - 6 - 8 лв ЗА ЛЕГЛО И ОТ 12 - 15 лв ЗА СТАЯ WI-FI ,TV, КАБЕЛНА ,КЛИМАТИК
0876 60 11 00 Нощувки Пловдив -- от - 6 - 8 лв за легло -- Текуща --- Промоция ---
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Стаи - легла под наем хотелски тип - квартири с 1, 2; 3; 4 легла
Всички стаи са оборудвани с климатици, телевизор, кабелна телевизия, високоскоростен wi - fi Безплатно паркиране
От собственик - без агенция - без депозит - без комисионни - квартири в пловдив за студенти и задочници перфектни
условия ниски цени
Важно!!! - Промоцията е валидна за над - 3 три нощувки до 3 три нощувки разгледай нашия сайт http://kvartiri-plovdiv.Alle.Bg -- в контакти синия линк Стаи на етаж
ПРОМОЦИЯ - Легло - на етаж - ЗА НАД - З дни - от 8... лв
Легло - ДО - 3 - дни - 12 - 15 лв на ден
Легло - ЗА - 1 - ден - 15 - 20 лв
Единична стая - на етаж - ЗА НАД - З дни - 13 - 15 лв
ЕД. стая - ДО - 3 - дни - 17 лв на ден
ЕД. стая - ДО - 2 - дни - 20 лв на ден
ЕД. стая - ЗА - 1 - ден - 25 лв
Стаи Сутерен приземен етаж
ПРОМОЦИЯ - Легло - сутерен - ЗА НАД - З дни --- 6 до 8 лв
Легло - ДО - 3 дни - 10 - 12 лв на ден
Легло - ЗА - 1 ден - 12 - 15 лв
Единична стая - сутерен - ЗА НАД - З дни - 10 - 12 лв
ЕД. стая - ДО - 3 - дни - 13 лв на ден
ЕД. стая - ДО - 2 - дни - 15 лв на ден
ЕД. стая - ЗА - 1 - ден - 20 лв
В цената:
Ползвате памучно спално бельо (перат се на хим чистене изгладени колосани ароматизирани), високо скоростен
безжичен интернет wi - fi, кабелна телевизия, телевизор, вентилатор, ютия и дъска за гладене, диспенсер за топла и
студена вода бани, wc с нон-стоп топла вода. охрана- сот видеокамери 24/7.
Предлагаме стаи с 1, 2; 3; 4 легла луксозно обзаведени с поръчкови легла, ергономични матраци на тед, силиконизирани
олекотени завивки и възглавници, памучно супер бяло спално бельо (пере се на хим чистене) кът с мека мебел или маса със
столове, гардероб, закачалка, пвц, дограма, и алуминиеви щори, някои стаи имат тераса и хладилник;
Общо ползване на ютия дъска за гладене, сушилник за дрехи, вендинг автомат за кафе и топли напитки, диспенсер за
топла и студена вода, охрана сот и камери 24/7
Свободен достъп до стаите 24 часа;
Отстъпки за редовни наематели и изготвяне на индивидуални оферти за нови наематели според вашите нужди и по ваша
преценка за краткосрочен или дългосрочен наем
Стаите се намират близо до централна жп гара, автогара Юг, автогара Родопи. удобно за Пловдивски университет - пу
- ректорат 6 мин. нова сграда -пу 10/15 мин автобус 222, Технически университет 5 мин. колеж Делта 5 мин. Европейски
колеж 3 мин. Колеж по икономика и администрация киа 10 мин. Аграрен университет - ау (вси) 8 мин. Университет по
хранителни технологии ухт (вхвп) 7 мин. Земеделски колеж 10 мин. колеж Омега 10 мин, Музикална академия 10 мин,
амтии 5 мин, Факултет по дентална медицина фдм - 2 мин. Медицински университет вми 4 мин. Медицински колеж Мара
Малеева 7 мин, хирургиите на пещерско шосе умбал - св Георги 2 мин. Транспортна болница 4 мин. клиники; Селена 3 мин,
Пълмет 2 мин, Каспела 2 мин, Бора 4 мин. Гребна база 5 мин, Спортно училище 6 мин, ДНА - 7 мин, Стар град 10 мин, Топ
Център 8 мин, Античен театър 10 мин, Римски стадион 10 мин, Пловдивска опера и театър 8 мин, Пловдивски панаир 10
мин, Аква ленд 10 мин,
Удобен транспорт до всяка точка на града. спирка на 2 мин пеша. автобуси 222, 12, 26, 29. маршрутки - 1, 2. такси
стоянка. спирка на 3 мин. 10, 37. спирка на 4 мин. 66, 24, 37, 6, 15, 10. възможност за паркиране безплатно
В радиус от 100 метра супер маркет до 11 часа. студенски стол, хранителен магазин, нон-стоп, магазини, заведения, мол
фитнес зала, пазар, фризьорски салон с турбо солариум, еврофутбол, дюнери и пици, аптека, пиле на грил, кафе-автомат,
закуски изпечени на място. рибен ресторант, китайски ресторант, скара бира, кулинарен магазин за готова храна за
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вкъщи, заведения с обедно меню, повечето доставят и за вкъщи ( доставка 1; 2 лв предоставяме брошури и менюта с цени
), копирен център, банкомат, книжарница, офис на еконт, банки - дск, цкб, платен паркинг, поща, химическо чистене
пране и др,
В близост Лидъл, Куфланд, Била, Пикадили, Фантастико, т маркет, Триумф, Сани, Лекси, Аладин Алекс фодс МОЛ
Пловдив
http://kvartiri-plovdiv.Alle.Bg
0877749296
http://obiavidnes.com/obiava/121031/noshtuvki--plovdiv-0877-74-92-96----ot---6---8-lv-za-leglo-i--ot-12---15-lv-za-sta

Заден панел за Microsoft Lumia 650
Заден панел за Microsoft Lumia 650, светло дърво
http://obiavidnes.com/obiava/121030/zaden-panel-za-microsoft-lumia-650

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/121029/vrati-s-visoko-kachestvo-bogat-izbor-na-modeli-razmeri-i-cvetove

Кожен калъф с флип дизайн тип портфейл за Microsoft Lumia 550
Кожен калъф с флип дизайн тип портфейл за Microsoft Lumia 550, може да се ползва като поставка, бял
http://obiavidnes.com/obiava/121028/kojen-kalyf-s-flip-dizayn-tip-portfeyl-za-microsoft-lumia-550

Интериорни и входни врати от DOORMANN Лозенец- качество на достъпни цени !
При нас ще намерите свежи решения за дома на достъпни цени.
Предлагаме разнообразие от блиндирани входни врати. Работим с български, китайски и турски сътрудници, а също и
интериорни врати – български и немски.
Разполагаме със складова наличност на стоката в различните посоки на отваряне - навътре/навън, наляво/надясно.При
нас можете да намерите врата не само за апартаменти, но също и за къщи и мазета.
гр.София,ул.Стоян Михайловски 14 или на нашия сайт: www.doormann.bg. Допълнителна информация може да получите и
на тел.: 0896691012, както и на: 02/8620842. Очакваме Ви!
Работно време:
Понеделник –събота : 9:00ч. – 19:0ч.
уеб адрес http://www.DOORMANN.bg/.
http://obiavidnes.com/obiava/121027/interiorni-i-vhodni-vrati-ot-doormann-lozenec--kachestvo-na-dostypni-ceni-

Заден панел за Microsoft Lumia 950XL
Заден панел за Microsoft Lumia 950XL, червен
http://obiavidnes.com/obiava/121026/zaden-panel-za-microsoft-lumia-950xl

Блиндирана входна врата модел 701-B
блиндирана входна врата, изработена от праховобоядисан метал и размери с касата 90/197 см.
Комплектът включва:
крило
10см фиксирана каса
гумени уплътнения на крилото и касата
брава
иноксови дръжки
секретен патрон с 5 секретни ключа + 2 монтажни ключа
вградени в касата регулируеми панти
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праг
крепежни елементи за монтажа на вратата
шпионка.
Дебелината на крилото е 50 мм, а възможните посоки на отваряне на вратата са: навън/лява, навън/дясна.
Ако търсите нещо по – нетрадиционно, този модел е точно за Вас. Вратата има много интересен матовосив цвят и
пасва идеално на жилища, които са решени в сиво-черната или бялата гама цветове. Поддръжката на повърхността
http://obiavidnes.com/obiava/121025/blindirana-vhodna-vrata-model-701-b

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/121024/30-50-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/121023/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniya-vi-dom

Слушалки Microsoft WH-108 Headset Black
Слушалки Microsoft WH-108 Headset Black, микрофон, 3.5мм, черно
http://obiavidnes.com/obiava/121022/slushalki-microsoft-wh-108-headset-black

Microsoft Lumia 640 LTE (черен)
Microsoft Lumia 640 LTE (черен), 5" (12.7 cm). четириядрен Qualcomm Snapdragon 400, 1GB RAM, 8GB Flash
памет(+microSD слот), 8.0 & HD 0.9 MPix камери, Windows 8.1 със Lumia Denim, 145g
http://obiavidnes.com/obiava/121021/microsoft-lumia-640-lte-cheren
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Кейс с флип дизайн за Microsoft Lumia 640
Кейс с флип дизайн за Microsoft Lumia 640, черен
http://obiavidnes.com/obiava/121020/keys-s-flip-dizayn-za-microsoft-lumia-640

Кейс с флип дизайн за Microsoft Lumia 532/435
Кейс с флип дизайн за Microsoft Lumia 532/435, зелено-черен
http://obiavidnes.com/obiava/121019/keys-s-flip-dizayn-za-microsoft-lumia-532435

Кейс с флип дизайн за Microsoft Lумиа 532/435
Кейс с флип дизайн за Microsoft Lумиа 532/435, оранжаво-черен
http://obiavidnes.com/obiava/121018/keys-s-flip-dizayn-za-microsoft-lumia-532435

Кейс с флип дизайн за Microsoft Lumia 532/435
Кейс с флип дизайн за Microsoft Lumia 532/435, зелен
http://obiavidnes.com/obiava/121017/keys-s-flip-dizayn-za-microsoft-lumia-532435

Кейс с флип дизайн за Microsoft Lumia 532/435
Кейс с флип дизайн за Microsoft Lumia 532/435, оранжав
http://obiavidnes.com/obiava/121016/keys-s-flip-dizayn-za-microsoft-lumia-532435

Кожен калъф тип джоб Beyzacases Zero
Кожен калъф тип джоб Beyzacases Zero, iPhone 6/6S Plus, черен
http://obiavidnes.com/obiava/121015/kojen-kalyf-tip-djob-beyzacases-zero

Кожен калъф тип джоб Caseual Leather Classic Pouch
Кожен калъф тип джоб Caseual Leather Classic Pouch, iPhone 7/6/6S, черен
http://obiavidnes.com/obiava/121014/kojen-kalyf-tip-djob-caseual-leather-classic-pouch

Кожен калъф тип джоб Caseual Leather Italian Pouch
Кожен калъф тип джоб Caseual Leather Italian Pouch, iPhone 7/6/6S, черен
http://obiavidnes.com/obiava/121013/kojen-kalyf-tip-djob-caseual-leather-italian-pouch

Кожен калъф тип джоб Caseual Leather Italian Mocca
Кожен калъф тип джоб Caseual Leather Italian Mocca, iPhone 7/6/6S, кафяв
http://obiavidnes.com/obiava/121012/kojen-kalyf-tip-djob-caseual-leather-italian-mocca

Кожен калъф тип джоб Caseual Leather Vintage Mamut
Кожен калъф тип джоб Caseual Leather Vintage Mamut, iPhone 7/6/6S, кафяв
http://obiavidnes.com/obiava/121011/kojen-kalyf-tip-djob-caseual-leather-vintage-mamut

Powerline адаптер
Powerline адаптер, TP-Link AV500 Powerline Wi-Fi Kit, 500 Mbps, максимален обхват до 300m, 10/100Mbps, 2 устройства
http://obiavidnes.com/obiava/121010/powerline-adapter

Интериорна врата Gama 203p, цвят Бреза
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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
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/121009/interiorna-vrata-gama-203p-cvyat-breza

предлагането на кредити за всички.
предлагането на кредити за всички.
Нека сериозно заеми между физически лица. Значителна капитал ООН, искам да се обърна. С всичко това и достъпни
условия. Размер на 2% частен автомобил на интерес, че ние не се прекъсне износването на закона. Dela до 10 години или
24 години погасяване. по договаряне в зависимост от месечния ви възможност, въпреки че, моля свържете се с нас чрез:
denis.ghilo1@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/121008/predlaganeto-na-krediti-za-vsichki

предлагането на кредити за всички.
предлагането на кредити за всички.
Нека сериозно заеми между физически лица. Значителна капитал ООН, искам да се обърна. С всичко това и достъпни
условия. Размер на 2% частен автомобил на интерес, че ние не се прекъсне износването на закона. Dela до 10 години или
24 години погасяване. по договаряне в зависимост от месечния ви възможност, въпреки че, моля свържете се с нас чрез:
denis.ghilo1@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/121007/predlaganeto-na-krediti-za-vsichki
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предлагането на кредити за всички.
предлагането на кредити за всички.
Нека сериозно заеми между физически лица. Значителна капитал ООН, искам да се обърна. С всичко това и достъпни
условия. Размер на 2% частен автомобил на интерес, че ние не се прекъсне износването на закона. Dela до 10 години или
24 години погасяване. по договаряне в зависимост от месечния ви възможност, въпреки че, моля свържете се с нас чрез:
denis.ghilo1@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/121006/predlaganeto-na-krediti-za-vsichki

предлагането на кредити за всички.
предлагането на кредити за всички.
Нека сериозно заеми между физически лица. Значителна капитал ООН, искам да се обърна. С всичко това и достъпни
условия. Размер на 2% частен автомобил на интерес, че ние не се прекъсне износването на закона. Dela до 10 години или
24 години погасяване. по договаряне в зависимост от месечния ви възможност, въпреки че, моля свържете се с нас чрез:
denis.ghilo1@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/121005/predlaganeto-na-krediti-za-vsichki

готов да търсите ли сте?
готов да търсите ли сте?
Специализирана в областта на кредитите, ние предлагаме на нашите услуги за частни лица и професионалисти с добър
характер и преди всичко, в състояние да отговорят на техни engagements.Nous Ние отпускат кредити, вариращи от €
1000-10000000 € с годишен темп от 2% в няколко области:
* Финансова Готов
* Home Loan
* Инвестиционен кредит
* Auto Loan
* Консолидиране на дълг
* Линията на кредит
* Втора ипотека
* Придобиване на кредит
* Личен заем
* Финансиране на проекти
За повече информация, благодаря ти, за да се свържете с нас по пощата: denis.ghilo1@gmail.com
Ние сме международна Финанс Груп, която предоставяме на нашите услуги по целия свят и всички наши сделки са
направени във Франция.
Уверяваме Ви, че при нас ще имате вашия кредит равенства, че ние сме компания заем, а ние сме в са пространствата
сега има повече от 10 години
http://obiavidnes.com/obiava/121004/gotov-da-tyrsite-li-ste

предлагането на кредити за всички.
предлагането на кредити за всички.
Нека сериозно заеми между физически лица. Значителна капитал ООН, искам да се обърна. С всичко това и достъпни
условия. Размер на 2% частен автомобил на интерес, че ние не се прекъсне износването на закона. Dela до 10 години или
24 години погасяване. по договаряне в зависимост от месечния ви възможност, въпреки че, моля свържете се с нас чрез:
denis.ghilo1@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/121003/predlaganeto-na-krediti-za-vsichki

Спортен калъф за ръка Tucano Ultraslim Armband
Спортен калъф за ръка Tucano Ultraslim Armband, iPhone 6/7/5S/5, Galaxy S4/S5/S6/S7 и др телефони до 5" (12.7 cm), черен
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http://obiavidnes.com/obiava/121002/sporten-kalyf-za-ryka-tucano-ultraslim-armband

отслабни с мейзитанг
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/121001/otslabni-s-meyzitang

ЗАКОННА И СИГУРНА ПЕЧАЛБА ПО ИНТЕРНЕТ
Аз се занимавам с PTC вече 18 месеца и си докарвам по около 300$ на месец. Работата е лесна и дстъпна за всеки, който
има желание да се занимава както и достатъчно свободно време пред компютъра. Около 1 час на ден е напълно
достатъчен, за да взимате средната работна заплата в България. Това не са "лесни пари" както много лъжливи обяви в
интернет пространството гласят. За сметка на това обаче можем да сме убедени, че ще си получим парите на 100%.
Няма ограничение на това колко можем да печелим, може да взимаме по 50$ на месец, може и по 500$. На запад има
хора, които правят по над 3000 само от PTC. Ако сте заинтересовани и искате повече информация прегледайте сайта
www.partybux.ovo.bg или ни пишете на Skype име obqva10 Сложил съм и ДОКАЗАТЕЛСТВА за извършените плащания
Поздрави, Галин Кръстев :)
http://obiavidnes.com/obiava/121000/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

Спортен калъф за ръка Tucano Ultraslim Armband
Спортен калъф за ръка Tucano Ultraslim Armband, iPhone 6/7/5S/5, Galaxy S4/S5/S6/S7 и др телефони до 5" (12.7 cm), син
http://obiavidnes.com/obiava/120999/sporten-kalyf-za-ryka-tucano-ultraslim-armband

Ако Вашият климатик спре да работи...
Преди да се обадите в сервиза за климатици, можете сами да проверите защо Вашият климатик не работи. Алимар
Клима дава няколко съвета, с които можете да откриете сами причината Вашият klimatic да не функционира.
Специалистите от Alimar Klima предлагат лесни решения за правилната работа на всички klimatici.
http://obiavidnes.com/obiava/120998/ako-vashiyat-klimatik-spre-da-raboti

Вашият климатик не работи?
Преди да се обадите в сервиза за климатици, можете сами да проверите защо Вашият климатик не работи. Алимар
Клима дава няколко съвета, с които можете да откриете сами причината Вашият klimatic да не функционира.
Специалистите от Alimar Klima предлагат лесни решения за правилната работа на всички klimatici.
http://obiavidnes.com/obiava/120997/vashiyat-klimatik-ne-raboti

Вашият климатик не работи?
Преди да се обадите в сервиза за климатици, можете сами да проверите защо Вашият климатик не работи. Алимар
Клима дава няколко съвета, с които можете да откриете сами причината Вашият klimatic да не функционира.
Специалистите от Alimar Klima предлагат лесни решения за правилната работа на всички klimatici.
http://obiavidnes.com/obiava/120996/vashiyat-klimatik-ne-raboti

Инкубатори за люпене на яйца
Инкубатори напълно автоматични тип люлка с вместимост на люлката от : 40яйца,60,80,100,и 120 броя
яйца.Полуавтоматични за 18яйца,35,55,75,100 и 150яйца.Гаранцията е една календарна година.Начина за употреба е
лесен дори за начинаещи клиенти.Инкубаторите са предназначени за домашна употреба.На люлката няма гнезда поради
това може да се слагат всяакакъв вид яйца. Tемпературата се регулира с електронен термоконтролер с цифров дисплей
с точност до 0.01градуса.Възможност за доставка с куриер до всяка точка на страната 20% отстъпка от цената на
доставката.Заповядайте на сайта ни за да разгледате предлаганите ни продукти.
http://obiavidnes.com/obiava/120995/inkubatori-za-lyupene-na-yayca
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Спортен калъф за ръка Tucano Ultraslim Armband
Спортен калъф за ръка Tucano Ultraslim Armband, iPhone 6/7/5S/5, Galaxy S4/S5/S6/S7 и др телефони до 5" (12.7 cm), червен
http://obiavidnes.com/obiava/120994/sporten-kalyf-za-ryka-tucano-ultraslim-armband

Неизплатени заплати – разрешаваме проблема – 0898/829724
Неизплатени заплати – разрешаваме проблема – 0898/829724
1. Не ви плащат заплати;
2. Прекратяване на трудовия Ви договор – проблеми;
3. Проблеми с работодателя;
4. Запор на трудова заплата – уреждаме проблема;
5. Дължите пари – гони Ви съдия изпълнител;
6. Осигуряване , пенсиониране.
Разрешаваме Вашите проблеми
ДЕЛОВИ ГРУП ООД
Град Пловдив, ул. Драва 5 /точно зад хотел Марица/
0898/82 97 24
http://obiavidnes.com/obiava/120993/neizplateni-zaplati--razreshavame-problema--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/120992/30-50-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/120991/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniya-vi-dom

viagra,viagra
Виагра е много добре познат сексуален стимулант.Това е може би един от най-известните секс хапчета, добре познати

Страница 19/89

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

16.10.2016

на пазара и използвани от хиляди мъже за повдигане на сексуалното либидо (мощ), подобряване на ерекцията, задържане
на преждевременна еякулация и подобрено усещане при възбуда.www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/120990/viagraviagra

Комплект поставка и зарядно за кола KiDiGi MFI Car Holder
Комплект поставка и зарядно за кола KiDiGi MFI Car Holder, поставка за iPhone 6/6 Plus, зарядно за iPhone 7/7 Plus,
iPhone 6/6S, iPhone 6/S Plus и всички iPhone и iPod с Lightning
http://obiavidnes.com/obiava/120989/komplekt-postavka-i-zaryadno-za-kola-kidigi-mfi-car-holder

Комплект поставка и зарядно за кола KiDiGi MFI Car Holder за iPhone/iPad и iPod
Комплект поставка и зарядно за кола KiDiGi MFI Car Holder за iPhone/iPad и iPod, поставка за телефони до 8.2см ширина
или 5.5" (13.97 cm) дисплей
http://obiavidnes.com/obiava/120988/komplekt-postavka-i-zaryadno-za-kola-kidigi-mfi-car-holder-za-iphoneipad-i-ipod

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/120987/ozonator-za-vyzduh-i-voda-s-melodichen-zvukov-indikator

Кожена поставка за радиатор на кола Kenu Airframe Plus Mount Black Leather
Кожена поставка за радиатор на кола Kenu Airframe Plus Mount Black Leather, iPhone 7/7 Plus/6/6 Plus/5/5S/4/4S, iPhone
3G/3Gs, Galaxy Note 1/2/3 и телефони с ширина до 8.3см или 6"(15.2см) дисплей,
http://obiavidnes.com/obiava/120986/kojena-postavka-za-radiator-na-kola-kenu-airframe-plus-mount-black-leather

Дестилатор за вода
Дестилатор за вода - предназначен за употреба в клиники, болници, лаборатории и в домашни условия. Служи за ефикасно
и безопасно приготвяне на качествена дестилирана вода (най-чистата вода на планетата) за пиене, за готвене, за
лечение, за битови уреди (ютии, овлажнители), за автомобилни акумулатори и т.н. Производителност 1 л/час. С едно
зареждане можете да пречистите максимално 3,5 л вода. Цена: 335 лв. с ДДС. Две години гаранция. За подробности и
поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/120985/destilator-za-voda

Кана за жива и мъртва вода – 69 лева
Активатор за жива и мъртва вода с ТИТАНИЕВ електрод - за домашно приготвяне на алкална (жива) вода и кисела
(мъртва) вода, които можете да използвате в профилактиката на редица болести. Иновативното в този модел е
наличието на титаниев електрод, който гарантира да няма никакво отделяне на метали във водата. За повече
подробности и поръчки заповядайте в е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел. 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/120984/kana-za-jiva-i-myrtva-voda--69-leva

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
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www.TehnoMag.net или на тел. 02/422 422 8, 088 4 38 68 78
http://obiavidnes.com/obiava/120983/ultrazvukova-peralnya-s-nano-srebyrna-tehnologiya-ot-tehnomag

Ултразвукова ваничка за скоростно почистване
За ултразвуково почистване на метални инструменти, CD, DVD и BlueRay оптични дискове, на ножчета за бръснене,
глави на електрически самобръсначки, стоматологични инструменти, четки за зъби, бижута (верижки, пръстени, обици,
гривни), очила, лупи, верижки за часовници, водоустойчиви часовници, химикалки, глави на принтери, печати, часовникови
механизми, стари монети, значки, клапи, дюзи, електронни платки и т.н. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина
«ТехноМаг» или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/120982/ultrazvukova-vanichka-za-skorostno-pochistvane

Мини вибрационна пералня Волкано
Малка, икономична и турбо ефективна пералня – това е устройството за вибрационно пране. С него ще спестите до 80%
електроенергия, вода и перилен препарат. Пестите също място и пари. Можете да го носите навсякъде със себе си.
Качеството на пране е гарантирано - забравете химическото чистене. Дрехите не се мачкат - можете да пропуснете
гладенето. Изключително удобно за пране и на маратонки, гуменки, чанти, изделия от изкуствена кожа и т.н.
Запитвания и поръчки в е-магазина www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994
http://obiavidnes.com/obiava/120981/mini-vibracionna-peralnya-volkano

Ултразвуков овлажнител с йонизатор - София
Aвтоматичен овлажнител - напълно автоматичен овлажнител за стая VapoLux New – с вграден електронен влагомер,
който може постоянно да поддържа зададената от Вас желана влажност в помещението. Уредът се включва и
изключва автоматично в съответствие със степента на влага в помещението. С голям резервоар (4.5л) и възможност за
до 11 часа автономна работа с едно зареждане. С отделно управляем йонизатор за повишаване качеството на въздуха.
Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
http://obiavidnes.com/obiava/120980/ultrazvukov-ovlajnitel-s-yonizator---sofiya

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/120979/ovlajniteli-na-vyzduha

Уред срещу мишки и плъхове
Ултразвуков уред срещу мишки и плъхове – български уред за предпазване от наличие на вредни гризачи - мишки, плъхове,
прилепи и др. в помещения без вътрешни прегради. Едновременно с това, уредът предпазва и от вредни инсекти - мравки,
дървеници, паяци. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www. TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/120978/ured-sreshtu-mishki-i-plyhove

ЕЛЕКТРОНЕН УРЕД ЗА БОРБА С ГРИЗАЧИ
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
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http://obiavidnes.com/obiava/120977/elektronen-ured-za-borba-s-grizachi

Ултразвуков уред против съсели – Изберете българското!
Предпазва от наличие на диви животни, като мишки, плъхове, кучета, лисици, съсели, порове, невестулки, катерици,
прилепи. В големи помещения без вътрешни прегради. Електронният уред за борба с гризачи e предназначен да гони
гризачите по екологично чист начин, без консумативи. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти
www.TehnoMag.net или на тел. тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/120976/ultrazvukov-ured-protiv-syseli--izberete-bylgarskoto

Семеен пулсиращ душ за зъби (орален дентален иригатор)
За ефективно предпазване от бактерии и премахване на зъбната плака по венците и междузъбните пространства.
Пулсиращата водна струя осигурява масаж на венците и подобрява кръвообръщението им. Всеобхватният достъп на
тънката и мощна водна струя от дюзата на душа за зъби многократно надвишава възможностите на четките и
конците за зъби, което позволява да почистите в дълбочина труднодостъпните места. Душът за зъби е особено полезен
и необходим за поддръжката на брекети, протези, импланти, мостове и коронки. Освен добрата цена и качество,
атрактивни предимства на този уред са възможността да бъде използван от цялото семейство, както и високата му
ефективност. С редовната му употреба ще избегнете всякаква възможност за поява на бактерии, причиняващи
дразнещи възпаления, образуване на кариеси, зъбен камък, лош дъх и периодонтит. Масажният ефект на водната струя
свежда до минимум възможността за увреждане на венците, като кървене и възпаление. 2 години гаранция. Цена 98 лева
с ДДС. За подробности и поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/4224228, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/120975/semeen-pulsirasht-dush-za-zybi-oralen-dentalen-irigator

Професионален алкохолен тестер (дрегер)
Професионален алкохолен тестер (дрегер) – Прецизен южнокорейски уред с 4-разреден LCD-дисплей за измерване на
алкохолното съдържание в диапазон от 0 до 4 промила, независимо от цигарен дим, лекарства, дъвка и други подобни
субстанции в дъха на човека. Подходящ за редовни проверки в транпортни, куриерски, охранителни и други подобни
дейности, свързани с професионално шофиране и неупотреба на алкохол. Притежаващ TUV/CE сертификат. Със сменяем
високопрецизен полупроводников сензор (същият, като в полицейските дрегери). В комплекта: алкални батерии АА 1.5V,
захранващ адаптор за включване в автомобила, 55 броя мундщуци, елегантна чантичка за съхранение и дръжка за
безопасно пренасяне на комплекта, инструкция за експлоатация на български език. Цена 192 лв.(с ДДС). Запитвания и
поръчки в е-магазина ТехноМаг или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994
http://obiavidnes.com/obiava/120974/profesionalen-alkoholen-tester-dreger

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/120973/infracherveni-lampi-za-nagrevki-nastolna150w----4995-leva

Пластири за детоксикация на организма
За извличане токсини и отпадни продукти от организма на човека през стъпалата по време на сън – изключително добър
начин за поддържане на добро здраве. Подобряват и регулират кръвообръщението, извличат токсините, увреждащи
организма, възвръщат и балансират енергията в тялото, нормализират работата на стомашно-чревния тракт.
Осигуряват здрав сън и пълноценна почивка. Помагат за избягване на махмурлук след препиване. Отстраняват синини и
отоци от наранявания по кожата. Успокояват болки в сухожилията (китки, лакти, глезени, колена). Лесни за употреба.
Напълно безопасни и изцяло от натурални билкови продукти. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти
www.Tehnomag.net или на тел. 02/8298504, 02/422 422 8, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/120972/plastiri-za-detoksikaciya-na-organizma
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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/120971/alkalen-yonizirasht-i-masajirasht-dush-s-germaniy-turmalin-i-fir-efekt

Детоксикатори - ТехноМаг - София
Уред за йонна детоксикация, IFR нагревки и ел.физиотерапия - Детоксикаторът е хидротерапевтично йонизиращо
устройство за извличане на токсини от тялото през стъпалата на краката. Този, най-усъвършенстван модел, предлага
още две независими допълнителни функции - нагревки чрез колан с инфрачервена технология и физиотерапевтичен масаж
чрез електроди за електроимпулси. Можете да го използвате сами - употребата му не изисква никаква специална
подготовка. Инфрачервената терапия облекчава мускулните болки, подобрява клетъчните функции и засилва
кръвообращението. Физиотерапевтичният масаж чрез ел.импулси подобрява локално кръвообръщението и премахва
болки. В комплекта: основен електронен модул за задаване и управление на три независими функции- 1 бр.,
Електропроводима гривна - 1 бр., Електрод за водна детоксикация (консуматив - за около 40 процедури) - 2 бр., Захранващ
кабел - 1 бр., Колан за инфрачервена терапия - 1 бр., Двойка самозалепващи електроди за физиотерапия - 1 комплект,
Инструкции за употреба на български език. За подробности и поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се
обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/120970/detoksikatori---tehnomag---sofiya

Eлектрически ботуш - грейка за крака
Уред за здравословно затопляне на краката. Топли крака - здрави в студа!
Възможност за регулиране на температурата. Автоматично изключване. Температурата на грейката за крака е в
съответствие с международните нормативи за безопасност, като същевременно осигурява приятно и полезно
затопляне, а не прекалено висока топлина. За подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net или се обадете на
тел.02/4224228, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/120969/elektricheski-botush---greyka-za-kraka

Ароматизатори за дома и офиса
Насладете се на екзотичния вид и приятните меки аромати, които ще направят вашия дом или офис по-уютно място. За
подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net или се обадете на тел.02/4224228, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/120968/aromatizatori-za-doma-i-ofisa

Умна кана за здравословни топли напитки
Освен за кипване, служи и за пречистване и достигане на водата до температура, подходяща за съответна билкова,
медена, чаена или друга напитка. Защото полезните качества и аромата на горещите напитки се запазват напълно, само
при идеалната за тях температура. Знаем, че не трябва да разтваряме натурален мед в току що сварен горещ чай,
защото при тази висока температура се отделят канцерогенни съставки, които са изключително опасни за човешкото
здраве. А за да се запазят полезните и лечебни съставки на меда в чая, то температурата на водата трябва да е
по-ниска от 50 С градуса. Съответно за зелен чай е необходима вода с температура под 80C, за разтворимо кафе - 90C, а
за черен чай, горещ шоколад или супа - 100C градуса. С новата кана с електронно управление това вече ще е напълно
възможно – само задайте необходимата температура и отидете да си вършите друга работа, докато водата достигне
желаните градуси. Ще бъдете известени с три вида сигнали (светлинен, звуков и писмен), че операцията е завършена, а
„умната“ кана ще продължи автоматично да поддържа непроменена температурата на водата още половин час след
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това. Освен това тази кана разполага и с функции за пречистване на водата. Вижте подробности и поръчайте в
е-магазина www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994
http://obiavidnes.com/obiava/120967/umna-kana-za-zdravoslovni-topli-napitki

Инфрачервен енергиен стимулатор за очи FIR 3D с ароматерапия
Патентован продукт по най-нова технология за справяне със стреса и преумората на зрителните органи, и за
преодоляване на т. н компютърна болест на очите. Редовната употреба води до по - добро захранване на тъканните
клетки на очите. В резултат премахвате умората на очите и подобрявате зрението (при късогледство, при старческо
далекогледство, при астигматизъм и др. ), като същевременно има ефективно въздействие и за премахване на
торбичките под очите, тъмните кръгове, и бръчките около очите, помага и в случаи на продължително безсъние.
Полезно за всички възрасти. Проникващата равномерно нежна дълговълнова инфрачервена топлина (35C до 50С с
терморегулатор на 3 степени) води до стимулиране на кръвообръщението в областта на очите, подобряване на
метаболизма и освобождаване на напрежението, натрупано от напрегнато ползване на зрението. Топлинното действие
на уреда се съпътства от ароматерапевтичен билков ефект за успокояване на нервната система (с пълнеж от
натурална лавандула). Вграденият в удобна, лека и мека маска за спане дълговълнов инфрачервен излъчвател може да
бъде използван навсякъде, където се намирате Вие – у дома, в офиса, на дълъг път. Захранване с USB кабел от
компютърно устройство, адаптер или външна батерия. Достатъчни са 15 или 30 минути (автоматично с таймер), за да
рестартирате очите си. Само срещу 48 лв. с ДДС. Доверете се на е - магазина за високотехнологични продукти
ТехноМаг или на тел. 02/8298504, 02/4224228, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/120966/infracherven-energien-stimulator-za-ochi-fir-3d-s-aromaterapiya

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. www.kamagrata.com
http://obiavidnes.com/obiava/120965/kamagra-gold

Ултразвукова вана за почистване 2 л - София
Цифрова ултразвукова двулитрова вана за почистване – с нагревател, таймер и дега функция. Професионален помощник
за бързо и ефективно почистване на предмети и детайли. Идеалено за приложение в някое от следните направления:
производство и търговия на бижута, стоматология, магазини и лаборатории за оптика, сервизи за електроника и
мобилни телефони, автосервизи, копирни студия, био и химически лаборатории, сребърни, медни и месингови прибори и
инкрустации, ловно и бойно оръжие, гледане на деца и бебета, домакинска работа. Вижте подробности и поръчайте в
е-магазина «ТехноМаг» или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/120964/ultrazvukova-vana-za-pochistvane-2-l---sofiya

Персонален алкохолен тестер - дрегер
За измерване процента на алкохол във Вашия дъх. За да узнаете навреме дали изпитото от Вас количество алкохол може
да е опасно за управляване на автомобила. Цена: 35 лева с ДДС. Запитвания и поръчки в е-магазина ТехноМаг или на
тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994
http://obiavidnes.com/obiava/120963/personalen-alkoholen-tester---dreger

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/120962/multifunkcionalen-digitalen-kompas--idealen-podaryk
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Мишка Logitech G403 Prodigy Wireless Gaming
Мишка Logitech G403 Prodigy Wireless Gaming, оптична (12000dpi), безжична/жична, USB, черна, Гейминг, Programmable
RGB Lighting
http://obiavidnes.com/obiava/120961/mishka-logitech-g403-prodigy-wireless-gaming

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/120960/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
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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/120959/masajna-kushetka-magicpro-2

Електронен нашийник за дресура на кучета
Електронен нашийник за дресура на кучета (Телетакт)
Обхват на сигнала от телетакта: 300 м;
Излъчвани от нашийника за дресура сигнали: вибриращ, шоко, светлинен, звуков;
Електронният нашийник разполага със 100 степени на въздействие, LCD екран, фенерче и е удароустойчив;
Възможно е едновременното командване на 2 кучета - от едно дистанционно!
Кучето ви не знае как да се държи: бяга, лае, хапе, разкъсва и не отговоря на вашите команди.
Решението на проблема е нашийник за дресура на кучета с дистанционно управление - телетакт,
използващ вибрации или лек токов удар за премахване на всички лоши навици на кучето.
Електронният нашийник е много полезен при дресировка и обучение на домашни любимци, ловни кучета, кучета-водачи и
кучета-охрана,
независимо от теглото им (от 2 до 90 кг.).
При обучение и дресировка, електронният нашийник е незаменим помощник за формирането на желаното от вас
поведение на вашия любимец.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/120958/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta
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Масажна-масажираща седалка
Масажна-масажираща седалка
Масажиращата седалка осигурява успокояващ и тонизиращ масаж на гърба,
кръста и бедрата, премахва болките в мускулите чрез китайските методи "Шиатсу масаж"
за разлика от традиционните вибрации, използвани при другите подобни масажори.
Масажорът е уникален със своята масажираща глава, която се движи под повърхността на седалката
и осъществява масаж имитиращ натиска на палците, който е основен похват при масажа "Шиатсу".
Неповторимо е усещането, създадено от механичното движение по предварително зададена траектория
на масажиращата глава. Предлагат се различни степени на интензивност за различните области на тялото: долната
част на бедрата,
кръста и гърба. Масажиращата седалка е единствения продукт на българския пазар,
създаден и използван в Северна Америка за рехабилитация на хора с проблеми в
опорнодвигателния апарат. Масажорът се захранва от електрическата мрежа,
но може да се използва и в автомобил, като захранването се извършва от гнездото на запалката.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/120957/masajna-masajirashta-sedalka

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

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

Валяка за боядисване Paint Runner Пейнт Ранър смесва и разпределя боята с прецизността на машина,
равномерно и без усилие от Ваша страна
По време на боядисването няма да капе никаква боя! Боята е в контейнера,
Вие просто го движите напред-назад за гладко и равномерно боядисване.
Перфектни резултати всеки път без мръсотия и суматоха!
Paint Roller Runner може да побере до 1 литър боя и се покрива за 10 минути,
до 17 квадратни метра от стената. Патентованата система плат и разпространение осигурява
равномерно покритие на всички повърхности.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/120956/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
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Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/120955/ured-za-systaryavane-na-alkohol-volcano-expert

Фриматор -ултразвуков пилинг
Фриматор -ултразвуков пилинг
Този апарат е специално разработен за почистване на петна и заглаждане на бръчки чрез високо-честотни вибрации,
които правят кожата по-мека и отстраняват повърхностния слой, себум и замърсявания.
Фриматорът отстранява акне и белези от шарка, намалява меланина и тъмните петна, и като резултат прави кожата
на лицето блестяща и свежа.
Проникващият ефект на ултразвука масажира и почиства кожата в дълбочина. Фимраторът почиства порите,
премахва ефективно петна,
бръчки, пъпки и роговия слой, така че кожата ви изглежда бяла, чиста и еластична.
Фриматорът е най-популярния козметичен инструмент.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/120954/frimator--ultrazvukov-piling

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/120953/30-50-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/120952/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniya-vi-dom
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Кожен калъф тип джоб Beyzacases New Zero
Кожен калъф тип джоб Beyzacases New Zero, iPhone 7/6/6S, червен
http://obiavidnes.com/obiava/120951/kojen-kalyf-tip-djob-beyzacases-new-zero

Ние предлагаме заем на лица и фирми
Имате ли нужда от заем, вие сте в дългове, ние предлагаме лични заеми с добри погасителен план до 20 години при лихва
3 % годишно. Ние заемаш обезпечени и необезпечени кредити на коректен и надежден лица и фирми в световен мащаб.
Свържете се с нас днес, чрез електронна поща: cf.fin@hotmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/120950/nie-predlagame-zaem-na-lica-i-firmi

Кожен калъф тип джоб Beyzacases New Zero
Кожен калъф тип джоб Beyzacases New Zero, iPhone 6 Plus/6S Plus, черен
http://obiavidnes.com/obiava/120949/kojen-kalyf-tip-djob-beyzacases-new-zero

Курс “Сервитьор - барман” Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СЕРВИТЬОР - БАРМАН”, специалност:
„ОБСЛУЖВАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След успешно завършване на курса може да заемате следните длъжности: Барман, Главен сервитьор, Салонен
управител, Сервитьор
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/120948/kurs-servityor---barman-distancionno-obuchenie

Курс “Готвач” - Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ГОТВАЧ”, специалност: „ПРОИЗВОДСТВО НА
КУЛИНАРНИ ИЗДЕЛИЯ И НАПИТКИ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма. Ако вече работите по специалността, но нямате
документ за професионална квалификация, съгласно чл.40, ал.1 от ЗПОО можете да се явите на само на изпит за
придобиване на професионална квалификация.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
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работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса може да заемате следните длъжности: Готвач, Помощник – готвач.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/120947/kurs-gotvach---distancionno-obuchenie

Курс “Монтажник на ВиК мрежи” Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “МОНТАЖНИК НА ВИК МРЕЖИ”, специалности:
Вътрешни ВиК мрежи, Външни ВиК мрежи
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/120946/kurs-montajnik-na-vik-mreji-distancionno-obuchenie

Курс “Строител - монтажник” Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СТРОИТЕЛ - МОНТАЖНИК”, специалности:
Стоманобетонни конструкции, Метални конструкции, Сухо строителство, Дограма и стъклопоставяне, Изолации в
строителството
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
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• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/120945/kurs-stroitel---montajnik-distancionno-obuchenie

Курс “Строител” - Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СТРОИТЕЛ”, специалности: Кофражи, Армировка и
бетон, Зидария, Мазилки и шпакловки, Вътрешни облицовки и настилки, Външни облицовки и настилки, Бояджийски
работи, Строително тенекеджийство, Покриви
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/120944/kurs-stroitel---distancionno-obuchenie

Курс „Електротехник” - дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ЕЛЕКТРОТЕХНИК”, специалност “ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
ИНСТАЛАЦИИ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Електротехник, Техник по поддръжката, Техник по
инсталиране на алармени системи
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ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160
http://cpopartners.bg/
Цена – 400 лева
http://obiavidnes.com/obiava/120943/kurs-elektrotehnik---distancionno-obuchenie

КУРС „Строителен техник” - Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Строителен техник”, код 582010, специалност
“Строителство и архитектура” - трета степен на професионална квалификация.
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с
полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване
на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН. Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в
което се посочват длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и
дават предимство при кандидатстване за работа
Притежаващите Трета квалификационна степен отговарят на изискванията към строителите, чл. 15, т. 4 и т. 5 от
Закона за Камарата на строителите, за вписване в централния професионален регистър на строителя.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/120942/kurs-stroitelen-tehnik---distancionno-obuchenie

амортисьори
Ще ви предоставим най-качествените авточасти на добри цени! Елате в богатият ни онлайн магазин за авточасти на
адрес www.Chastite.Com! Експресна доставка на амортисьор до адрес ексклузивно от http://chastite.Com
http://obiavidnes.com/obiava/120941/amortisyori

Кожен калъф тип джоб Beyzacases Zero
Кожен калъф тип джоб Beyzacases Zero, iPhone 7/6/6S, тъмнокафяв
http://obiavidnes.com/obiava/120940/kojen-kalyf-tip-djob-beyzacases-zero

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.
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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/120939/prodavam-bylgarski-list-s-imeyl-adresi-

Apple iPhone 5s (златист)
Apple iPhone 5s (златист), 4" (10.16 cm) сензорен IPS екран, двуядрен Cyclone ARM v8 1.3GHz, 1GB RAM, 16GB Flash
памет, 8.0 & 1.2 Mpix camera, iOS 8, 112g
http://obiavidnes.com/obiava/120938/apple-iphone-5s-zlatist

Кожен калъф тип джоб Beyzacases Zero
Кожен калъф тип джоб Beyzacases Zero, iPhone 6 Plus/6S Plus, светлокафяв
http://obiavidnes.com/obiava/120937/kojen-kalyf-tip-djob-beyzacases-zero

Кожен калъф тип джоб Beyzacases Retro Strap
Кожен калъф тип джоб Beyzacases Retro Strap, iPhone 7/6/6S, червен
http://obiavidnes.com/obiava/120936/kojen-kalyf-tip-djob-beyzacases-retro-strap

Кожен калъф тип джоб Beyzacases Retro Strap
Кожен калъф тип джоб Beyzacases Retro Strap, iPhone 7/6/6S, бял
http://obiavidnes.com/obiava/120935/kojen-kalyf-tip-djob-beyzacases-retro-strap

Кожен калъф тип джоб Beyzacases Retro Strap
Кожен калъф тип джоб Beyzacases Retro Strap, iPhone 7/6/6S, черен
http://obiavidnes.com/obiava/120934/kojen-kalyf-tip-djob-beyzacases-retro-strap

Вентилатор за лаптоп
Вентилатор за лаптоп, ASUS Eee Pc 700, 701, 900, 901, 1000, 1000HA, 1000HE (Without cover)
http://obiavidnes.com/obiava/120933/ventilator-za-laptop

Протектор от закалено стъкло 4Smarts Second Glass Curved 2.5D
Протектор от закалено стъкло 4Smarts Second Glass Curved 2.5D, Samsung Galaxy S7, прозрачен-златист
http://obiavidnes.com/obiava/120932/protektor-ot-zakaleno-styklo-4smarts-second-glass-curved-25d

Вентилатор за лаптоп
Вентилатор за лаптоп, ASUS N55 4 pins
http://obiavidnes.com/obiava/120931/ventilator-za-laptop

Протектор от закалено стъкло 4Smarts Second Glass Curved 2.5D
Протектор от закалено стъкло 4Smarts Second Glass Curved 2.5D, Apple iPhone 7, прозрачен-бял
http://obiavidnes.com/obiava/120930/protektor-ot-zakaleno-styklo-4smarts-second-glass-curved-25d

Вентилатор за лаптоп
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Вентилатор за лаптоп, DELL Latitude E6420 (Discrete Video) TYPE 1
http://obiavidnes.com/obiava/120929/ventilator-za-laptop

Комплект фокусиращи лещи за Samsung Galaxy S7 Edge/S7/A5/Tab A 10.1/Tab A 7.0/Apple iPhone
6S/6/6S Plus/6 Plus/iPad/iPad Pro/LG G5/Microsoft Lumia 950/Lumia 950 XL
Комплект фокусиращи лещи за Samsung Galaxy S7 Edge/S7/A5/Tab A 10.1/Tab A 7.0/Apple iPhone 6S/6/6S Plus/6
Plus/iPad/iPad Pro/LG G5/Microsoft Lumia 950/Lumia 950 XL, увелечение 3x, щипка за закачане
http://obiavidnes.com/obiava/120928/komplekt-fokusirashti-leshti-za-samsung-galaxy-s7-edges7a5tab-a-101tab-a-70ap

Инкубатори за люпене на яйца
Инкубатори напълно автоматични тип люлка с вместимост на люлката от : 40яйца,60,80,100,и 120 броя
яйца.Полуавтоматични за 18яйца,35,55,75,100 и 150яйца.Гаранцията е една календарна година.Начина за употреба е
лесен дори за начинаещи клиенти.Инкубаторите са предназначени за домашна употреба.На люлката няма гнезда поради
това може да се слагат всяакакъв вид яйца. Tемпературата се регулира с електронен термоконтролер с цифров дисплей
с точност до 0.01градуса.Възможност за доставка с куриер до всяка точка на страната 20% отстъпка от цената на
доставката.Заповядайте на сайта ни за да разгледате предлаганите ни продукти.
www.maksmoris.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/120927/inkubatori-za-lyupene-na-yayca

Asus ZenFone 3 (ZE552KL)(черен)
Asus ZenFone 3 (ZE552KL)(черен), поддържа 2 sim карти, 5.5" (13.97 cm) Full HD super IPS+ дисплей, осемядрен
Snapdragon 625 2Ghz, 4GB RAM, 64GB Flash памет (+ microSD слот), 16.0 & 8.0 Mpix cam, Android, 155g
http://obiavidnes.com/obiava/120926/asus-zenfone-3-ze552klcheren

Asus ZenFone 3 (ZE552KL)(Златист)
Asus ZenFone 3 (ZE552KL)(Златист), поддържа 2 sim карти, 5.5" (13.97 cm) Full HD super IPS+ дисплей, осемядрен
Snapdragon 625 2Ghz, 4GB RAM, 64GB Flash памет (+ microSD слот), 16.0 & 8.0 Mpix cam, Android, 155g
http://obiavidnes.com/obiava/120925/asus-zenfone-3-ze552klzlatist

черна мравка
Секс стимулант черна мравка е наистина страхотен продукт с който ще задоволите и най – претенциозния си партньор.
Черна мравка се използва от милиони мъже. Искате да подобрите сексуалния си живот? Решението е едно Черна
мравка!www.topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/120924/cherna-mravka

Switch Opzoon PT-2960-10T
Switch Opzoon PT-2960-10T, 8-port 10/100BASE-T, 2-port Combo GbE (RJ-45/SFP)
http://obiavidnes.com/obiava/120923/switch-opzoon-pt-2960-10t

Asus ZenFone 3
Asus ZenFone 3
http://obiavidnes.com/obiava/120922/asus-zenfone-3-ze520klzlatist

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 -13.11.2016г.
Допълнителна информация и записване:
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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/120921/kurs-po-finski-ezik-za-nachinaeshti

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/120920/kurs-po-shvedski-ezik-za-nachinaeshti

Курс по немски език за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по немски език по системата Berliner Platz Neu, ниво А1. По време на
обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Курсът се провежда два пъти
седмично – понеделник и четвъртък от 18.30 до 20.30 ч., всичко 80 учебни часа. Начало: 07.11.2016г. Цена 250 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/120919/kurs-po-nemski-ezik-za-nachinaeshti

Курс по немски език второ ниво
Учебен център Орбис организира вечерен курс по немски език по системата Berliner Platz Neu, второ ниво. По време на
обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от
около 1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на немски език.
Курсът се провежда два пъти седмично – вторник и петък от 18.30 до 20.30 ч., всичко 80 учебни часа. Начало:
08.11.2016г. Цена 250 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/120918/kurs-po-nemski-ezik-vtoro-nivo
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Курс по руски език – начално ниво
Учебен център Орбис организира курс по руски език по системата ЖИЛИ-БЫЛИ, А1. В процеса на обучение се развиват
всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от около 1800 – 2000 думи,
необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на руски език. Курсът се провежда
вторник и петък от 18.30 до 20.30 ч., общо 50 учебни часа. Цена 180 лв. Начало: 08.11.2016г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит. Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас
време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център „Орбис“
ул. „Мизия“ N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/120917/kurs-po-ruski-ezik--nachalno-nivo

Вечерен курс – английски език В1.1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по английски език, B1.1. По време на обучението се развиват всички езикови
елементи – четене, писане, слушане, говорене. Въвежда се необходимата за нивото лексика и граматика и се акцентира
върху уменията за изразяване на английски език. Курсът се провежда два пъти седмично – вторник и четвъртък от 18.30
до 20.30 ч., всичко 50 учебни часа. Цена 200 лв. Начало: 12.10.2016г.
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/120916/vecheren-kurs--angliyski-ezik-v11

Курс по английски език А1.1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по английски език. По време на обучението се развиват всички езикови
елементи – четене, писане, слушане, говорене. Въвежда се необходимата за нивото лексика и граматика и се акцентира
върху уменията за изразяване на английски език. Курсът се провежда два пъти седмично – сряда и петък от 18.30 до
20.30 ч., всичко 50 учебни часа. Начало: 09.11.2016г. Цена 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за вас време по 12 лв. на час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/120915/kurs-po-angliyski-ezik-a11

Вечерен курс по испански език – начално ниво
Учебен център Орбис организира вечерен курс по испански език по системата Espanol en marcha, начално ниво. По време
на обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от
около 1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на испански
език. Курсът се провежда два пъти седмично – понеделник и четвъртък от 18.30 до 20.30 ч., всичко 60 учебни часа.
Начало: 07.11.2016г.
Цена 200 лв.
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Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Тел. 02/8438363 и 0898714456
Ул. „Мизия “ № 19
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/120914/vecheren-kurs-po-ispanski-ezik--nachalno-nivo

Курс по испански език – начално ниво
Учебен център Орбис организира съботен курс по испански език за начинаещи. Курсът се провежда по системата Eco.
По време на обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна
лексика от около 1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на
испански език. Курсът се провежда събота от 13.30 до 16.30 ч., всичко 60 учебни часа. Начало – 12.11.2016 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/120913/kurs-po-ispanski-ezik--nachalno-nivo

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/120912/30-50-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:
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www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/120911/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniya-vi-dom

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: 07.11.2016г.
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/120910/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/120909/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/120908/kurs-po-portugalski-ezik-za-nachinaeshti

Вечерен курс по португалски език
Учебен център Орбис организира вечерен курс по португалски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1500 - 1800 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на португалски език.
Продължителност 50 часа, два пъти седмично (вторник и петък) от 18.30 до 20.30 часа. Цена 160 лв. Начало: 08.11.16г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
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http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/120907/vecheren-kurs-po-portugalski-ezik

Курс по френски език – А1
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 - 08.11.2016г.
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/120906/kurs-po-frenski-ezik--a1

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 - 12.11.2016г.
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/120905/kurs-po-frenski-ezik----pyrvo-nivo

Неделен курс по италиански език – А1
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 13.11.2016.
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/120904/nedelen-kurs-po-italianski-ezik--a1

Курс по италиански език – А1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по италиански език, първо ниво. Курсът се провежда по системата Nuovo
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progetto Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1800-2000 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на италиански език.
Нивото е с продължителност 80 часа и се провежда два пъти в седмицата- понеделник и четвъртък от 19.00 до 21.00
часа. Цена: 250 лева.
Начало 07.11.2016.
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/120903/kurs-po-italianski-ezik--a1

Съботен курс по италиански език – B2
Учебен център Орбис организира съботен курс по италиански език, B2. Курсът се провежда по системата Progetto
Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене.Нивото е с
продължителност 80 часа и се провежда веднъж седмично – събота от 10.00 до 13.30 часа. Цена: 250 лева.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/120902/syboten-kurs-po-italianski-ezik--b2

Кожен калъф тип джоб Beyzacases Zero
Кожен калъф тип джоб Beyzacases Zero, Samsung Galaxy S6/S6 Edge, черен
http://obiavidnes.com/obiava/120901/kojen-kalyf-tip-djob-beyzacases-zero

cialis
Cialis / Циалис е един от качествените секс хапчета за без странични ефекти.CIALIS ще задоволите и най-изискания
парньор в леглото.Cialis ви дава мощ, сила и здрава ерекция.Cialis е продукт номер едно в света, предпочитан от милиони
мъже по света.www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/120900/cialis

Врати Пловдив най- добрите врати
Фирма Врати Пловдив е директен вносител на интериорни и входни врати.Именно това ни дава свободата да предлагаме
изделията си на изключително добри цени.Гарантирано качество от отдела ни, който отговаря за това.Заповядайте в
нашият шоурум на адрес:гр Пловдив, бул Христо Ботев 89, за да се убедите в разнообразието от цветове и модели,
които предлагаме.
http://obiavidnes.com/obiava/120899/vrati-plovdiv-nay--dobrite-vrati

Кожен калъф тип джоб Beyzacases Zero
Кожен калъф тип джоб Beyzacases Zero, Samsung Galaxy S7, черен
http://obiavidnes.com/obiava/120898/kojen-kalyf-tip-djob-beyzacases-zero
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30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук 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/120897/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

КАК ДА ПЕЧЕЛИМ ПАРИ ОТ ИНТЕРНЕТ !
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук www.easymoneybg.ovo.bg
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/120896/kak-da-pechelim-pari-ot-internet-

получите лесен достъп до кредит в рамките на два дни при 3% ставка интересът към
sirpaulsonjosh@gmail.com
Уважаеми господине и госпожо,
получават заеми от всякакъв вид, за да помогне на всички ваши финансови проблеми във вашия дом, бизнес и всичко, което
предлагаме 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. при sirpaulsonjosh@gmail.com
Благодаря
http://obiavidnes.com/obiava/120895/poluchite-lesen-dostyp-do-kredit-v-ramkite-na-dva-dni-pri-3-stavka-interesyt-kym

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/120894/zaemi-do-7000-lv

Кожен калъф тип джоб Beyzacases Zero
Кожен калъф тип джоб Beyzacases Zero, iPhone 6/6S/7, черен
http://obiavidnes.com/obiava/120893/kojen-kalyf-tip-djob-beyzacases-zero
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Блиндирани врати на конкурентно ниски цени
Магазин „Доорманн” Пловдив предлага блиндирани врати за апартаменти и къщи на конкурентно ниски цени! За да
разгледате разнообразието от модели и за да получите компетентно мнение и съвет, обърнете се към нас !!!
http://obiavidnes.com/obiava/120892/blindirani-vrati-na-konkurentno-niski-ceni

получите лесен достъп до кредит в рамките на два дни при 3% ставка интересът към
sirpaulsonjosh@gmail.com
Уважаеми господине и госпожо,
получават заеми от всякакъв вид, за да помогне на всички ваши финансови проблеми във вашия дом, бизнес и всичко, което
предлагаме 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. при sirpaulsonjosh@gmail.com
Благодаря
http://obiavidnes.com/obiava/120891/poluchite-lesen-dostyp-do-kredit-v-ramkite-na-dva-dni-pri-3-stavka-interesyt-kym

kamagra gel
Kamagra Gel са едни от най-предпочитаните секс стимуланти поради своето лесно приемане и бързо действие, ниска
цена, страхотни вкусове и никакви странични ефекти.www.kamagrata.com
http://obiavidnes.com/obiava/120890/kamagra-gel

Евтини интериорни врати Пловдив
Страхотни цени на интериорни врати в Пловдив!
Заповядайте в нашия шоурум на адрес пл. "Антон Чехов" 5 (до моста на Герджика)!
Предлагаме разнообразие от модели и цветове!Нови модели блиндирани врати!
телефони за контакт:
032207039
0899691016
http://www.vrati-plovdiv.com/?cat=6
http://obiavidnes.com/obiava/120889/evtini-interiorni-vrati-plovdiv

Switch Opzoon PT-3750E-28T
Switch Opzoon PT-3750E-28T, 24
http://obiavidnes.com/obiava/120888/switch-opzoon-pt-3750e-28t

Екран Avers STRATUS 2 (18-10 MW BB)
Екран Avers STRATUS 2 (18-10 MW BB), eлектрически екран за таван, Matt White, 1800x1060 мм, 16:9
http://obiavidnes.com/obiava/120887/ekran-avers-stratus-2-18-10-mw-bb

Switch Opzoon PT-3750E-28F
Switch Opzoon PT-3750E-28F, 24-port GbE SFP, 2
http://obiavidnes.com/obiava/120886/switch-opzoon-pt-3750e-28f

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
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Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/120885/30-50-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/120884/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniya-vi-dom

Екран Avers SOLARIS (40-23 MWP BB)
Екран Avers SOLARIS (40-23 MWP BB), eлектрически екран за стена/таван, Matt White, 4000x2540 мм, 16:10
http://obiavidnes.com/obiava/120883/ekran-avers-solaris-40-23-mwp-bb

Хибриден кейс Spigen Neo Hybrid Case Crystal
Хибриден кейс Spigen Neo Hybrid Case Crystal, LG G4, удароустойчив, черен-златист
http://obiavidnes.com/obiava/120882/hibriden-keys-spigen-neo-hybrid-case-crystal

Хибриден кейс Spigen Neo Hybrid Case Crystal
Хибриден кейс Spigen Neo Hybrid Case Crystal, Galaxy S7 Edge, удароустойчив, черен-златист
http://obiavidnes.com/obiava/120881/hibriden-keys-spigen-neo-hybrid-case-crystal

Хибриден кейс Spigen Neo Hybrid Case Crystal
Хибриден кейс Spigen Neo Hybrid Case Crystal, Galaxy S7 Edge, удароустойчив, черен-сив
http://obiavidnes.com/obiava/120880/hibriden-keys-spigen-neo-hybrid-case-crystal

Ремонт на покриви София, Ремонт на покриви цени
Фирма АЙМЕКС ГРУП е сред доказаните фирми за ремонт на покриви, строителни ремонтни услуги в София и София
окръг.Ние се занимаваме с покривни ремонти и строителство.
http://obiavidnes.com/obiava/120879/remont-na-pokrivi-sofiya--remont-na-pokrivi-ceni

Хибриден кейс Spigen Neo Hybrid Case Crystal
Хибриден кейс Spigen Neo Hybrid Case Crystal, Galaxy S7 Edge, удароустойчив, черен-сребрист
http://obiavidnes.com/obiava/120878/hibriden-keys-spigen-neo-hybrid-case-crystal
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Switch Netgear GS324 SOHO Ethernet Series
Switch Netgear GS324 SOHO Ethernet Series, 1000 Mbps, 24 x 10/100/1000
http://obiavidnes.com/obiava/120877/switch-netgear-gs324-soho-ethernet-series

Switch Netgear GS316 SOHO Ethernet Series
Switch Netgear GS316 SOHO Ethernet Series, 1000 Mbps, 16 x 10/100/1000
http://obiavidnes.com/obiava/120876/switch-netgear-gs316-soho-ethernet-series

Най-добри цени за блиндирани, интериорни, стъклени и алуминиеви врати
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/120875/nay-dobri-ceni-za-blindirani-interiorni-stykleni-i-aluminievi-vrati

Входни,интерирни,алуминиевии стъклени врати
Голямо разнообразие на модели и цветове на входни и интериорни врати на изгодни цени можете да намерите в шоурум
Порта Нова на ул. Одрин 15 (Трапезица, до спирката на Елкабел) в Бургас. Произвеждат се в различни цветове. Големи
налични количества на склад и кратки срокове за изпълнение на поръчките!
http://obiavidnes.com/obiava/120874/vhodniinterirnialuminievii-stykleni-vrati

Switch Netgear GS308P SOHO Ethernet Series
Switch Netgear GS308P SOHO Ethernet Series, 1000 Mbps, 8 x 10/100/1000 Gigabit Switch, 4 x PoE (Up to 53W)
http://obiavidnes.com/obiava/120873/switch-netgear-gs308p-soho-ethernet-series

lida-отслабни
Lida Slim или както я знем Lida стара формула е най-силния и качествен билков продукт за много бързо и лесно
отслабване.Само за месец ще свалите от 6 до 12 килограма, без диети или тренировки. Гарантираме, че всеки един
използвал от нашата оригинална Lida Slim е отслабнал и е останал наш клиент, който ни е благодарил.
www.lidaoriginalna.com
http://obiavidnes.com/obiava/120872/lida-otslabni

Switch Netgear ProSafe XS728T
Switch Netgear ProSafe XS728T, 24x 10GBase-T, 4x 10GbE SFP+ (dedicated)
http://obiavidnes.com/obiava/120871/switch-netgear-prosafe-xs728t

проектиране на сгради и съоръжения
Основната дейност на Фирма Стоименов Проджект ЕООД е изготвяне на ВиК инфраструктурни проекти и
съпътстващи части, както и проекти за жилищни, учебни, спортни, производствени сгради.
http://obiavidnes.com/obiava/120870/proektirane-na-sgradi-i-syoryjeniya

уроци по рисуване в София
Уроци за кандидат - студенти и ученици за подготовка за прием във НХА и средните училища по изкуства в София.
Уроци за кандидат - студенти: включват подготовка на изпити по Рисуване в Националната художествена академия/1 ви изпит/, подготовка за 2 - ри изпит по специалността в НХА - живопис, графика, мода, плакат, книга и печатна
графика, рекламен дизайн, реставрация; подготовка на портфолио за ВУЗ в чужбина, НБУ, подготовка за ТУ, УАСГ и
СУ-изобразително изкуство. Уроците се провеждат през събота и неделя.
Общ курс по графика, живопис и скулптура за деца през седмицата.
Обучението се провежда в малки групи до 6 човека в творческа и спокойна атмосфера в ателие в близост до
метростанция Младост 1. Отстъпки при месечно заплащане.
За повече информация : http://silviagancheva.com/
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http://obiavidnes.com/obiava/120869/uroci-po-risuvane-v-sofiya

Switch Netgear M6100-24X3
Switch Netgear M6100-24X3, 24 x 10GBASE-T (16 combo and 8 independent), 16 x SFP+ (1000/10G)(shared),
http://obiavidnes.com/obiava/120868/switch-netgear-m6100-24x3

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/120867/30-50-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/120866/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniya-vi-dom

Счетоводни услуги пловдив
Чрез услугите на Кантора Николов ЕООД Вие ще получите:
Своевременно и оптимално представящи компанията Ви периодични финансови отчети.
Постоянна обратна връзка с Вас относно текущото финансово състояние на компанията.
http://obiavidnes.com/obiava/120865/schetovodni-uslugi-plovdiv

Автомобили под наем в София / rent-a-car
http://rentacar-sofia.com/
Рент а кар в София - коли под наем в София - с безплатна доставка и вземане от адрес в София. Изгодни цени за всички
автомобили под наем, коректно и любезно обслужване
http://obiavidnes.com/obiava/120864/avtomobili-pod-naem-v-sofiya--rent-a-car
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Автомобили под наем в София / rent-a-car
Рент а кар в София - коли под наем в София - с безплатна доставка и вземане от адрес в София. Изгодни цени за всички
автомобили под наем, коректно и любезно обслужване
http://obiavidnes.com/obiava/120863/avtomobili-pod-naem-v-sofiya--rent-a-car

мейзитанг продукт 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/120862/meyzitang-produkt-za-otslabvane

ATX/Micro-ATX/Mini-ITX
ATX/Micro-ATX/Mini-ITX, In-Win 303, 2x USB 3.0, бяла, без захранване
http://obiavidnes.com/obiava/120861/atxmicro-atxmini-itx

Бързо и ефективно къртене на бетон и тухли от къртичисти.com
Най-лесният способ да откриете достъпни и ефикасни къртачески услуги е да посетите уеб страницата на фирма
Снежина. Обадете ни се, в случай че ви трябва помощ при изкъртване на бетон и тухла, къртене и разрушаване на стени
и помещения, изкъртване на прозорци, а също и всички видове замазка, мозайка и плочки. Имате опцията да платите за
комплексна услуга, комбинираща няколко типа къртене. Именно така ще спестите чрез супер изгодна цифра
http://obiavidnes.com/obiava/120860/byrzo-i-efektivno-kyrtene-na-beton-i-tuhli-ot-kyrtichisticom

Чистене на мазета дворове и тавани
В Снежирос ООД ще намерите разнородни услуги за почистване, а най-популярната е почистване и подреждане на
мазета и тавани. Тежка задача е да се изчисти качествено помещение, където е затрупано с вехтории, затова най-добре
да дадете разрешение на нашите старателни бригадири да го свършат безпроблемно. Бързо ще почистим тавана или
мазето ви от ненужните ненужни отпадъци и мръсотия и прецизно ще сложим на място всички етажерки и шкафове.
Ще съберем съвестно всички отпадъци в чували и торби.
http://obiavidnes.com/obiava/120859/chistene-na-mazeta-dvorove-i-tavani

http://razbiva.com/ - бързо и евтино бутане на стени, конструкции и сгради
Усърдните ни работници в Снежирос ООД имат богат опит в събаряне на здания и конструкции. Насреща сме да
помогнем, ако е наложително да разрушите стая или цяла сграда. Гарантирано ще свършим работата бързо и ефикасно.
На вас оставяме да решите как да използвате пространството, останало след събарянето на старата постройка.
Изберете нас и няма да се разочаровате!
http://obiavidnes.com/obiava/120858/httprazbivacom---byrzo-i-evtino-butane-na-steni-konstrukcii-i-sgradi

Фугиране на паркет от Класик паркет
Циклене на паркет и дюшеме, лакиране, редене на масивен и ламиниран паркет, монтаж на первази и преходни лайсни.
Работим без почивен ден. Качество и коректност.
http://obiavidnes.com/obiava/120857/fugirane-na-parket-ot-klasik-parket

ATX/Micro-ATX/Mini-ITX
ATX/Micro-ATX/Mini-ITX, In-Win 503, 1x USB 3.0, бяла, без захранване
http://obiavidnes.com/obiava/120856/atxmicro-atxmini-itx

Switch Opzoon PT-3750E-28P-S
Switch Opzoon PT-3750E-28P-S, 24 x 10/100/1000 BASE-T PoE ports + 4 x 10 GbE SFP +
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http://obiavidnes.com/obiava/120855/switch-opzoon-pt-3750e-28p-s

Топлеща картина с инфрачервено нагряване
Топлеща картина с инфрачервено нагряване
Отопляващата картина се включва директно в контакта и започва да затопля цялата стая, като запазва въздуха чист
и свеж.
Работната температура на повърхността е между 55 и 65 градуса. Една инфрачервена картина може да отоплява
стаи с площ до 14 кв.м.
Всички модели са с термозащита от прегряване
Предимства на отоплителната картина и излъчваната от нея инфрачервена топлина:
• Не загрява въздуха (при студен въздух съдържанието на кислород е по-високо)
• Не вдига прах (защото не завихря въздуха)
• Не пуши (не е необходим комин)
• Безшумно действие (без вентилатори)
• Лечебно действие (инфрачервената топлина помага при: високо кръвно налягане - подобряват кръвообращението и го
стабилизират;
болки в гърба; хронични болки в мускулите; шипове; бронхити; тонзилити; астма; простудни заболявания;
отслабване и изтощение на организма; възпаление на уши, нос, гърло; артрит, радикулит, ревматизъм, дископатии,
шипове;
облекчават работата на бъбреците; стрес; намаляват целулита -инфрачервената кабина е важно допълнение към всяка
антицелулитна програма)
• Икономична: 400 W ( около 0.10 лв. на час)
Тегло 700 гр Размери 100 / 57 см
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/120854/topleshta-kartina-s-infracherveno-nagryavane

Сенник за дневно и нощно шофиране
Сенник за дневно и нощно шофиране
С визьора шофирането е приятно и безопасно, независимо от климатичните условия!
Сенникът представлява акрилна приставка, която прикрепяте към сенника на колата си.
Той разсейва блясъка на слънчевите лъчи, а през нощта - светлината на различни светлинни източници.
Подобрява видимостта по време на дъжд, сняг или мъгла.
Вижте невероятните резултати за себе си всеки път, когато ги използвате.
Със специално покритие жълти лещи блокират сини светлинни вълни, които причиняват заслепяване и изкривяване.
Блокират 100% от UVA и UVB лъчи.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/120853/sennik-za-dnevno-i-noshtno-shofirane

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
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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
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/120852/2-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.
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
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1 Презареждаема батерия в дистанционното
1 Test светлина
1 Регулируема каишка яка
1 Зарядно
1 Ръководство на потребителя
http://obiavidnes.com/obiava/120851/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta-vodoustoychiv

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/120850/masajna-kushetka-magicpro-2

Виброплейт фитнес урeд от ново поколение

Страница 49/89

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

16.10.2016

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/120849/vibropleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

viagra
Виагра е много добре познат сексуален стимулант. Когато се заговори за Viagra, винаги се вижда усмивка на лицето.
Това е може би един от най-известните секс хапчета, добре познати на пазара и използвани от хиляди мъже за
повдигане на сексуалното либидо (мощ), подобряване на ерекцията, задържане на преждевременна еякулация и подобрено
усещане при възбуда.www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/120848/viagra

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/120847/vhodni-i-interiorni-vrati-na-izklyuchitelni-ceni

E-ATX/ATX/Micro-ATX/Mini-ITX
E-ATX/ATX/Micro-ATX/Mini-ITX, In-Win 509, 4x USB 3.0, черна, без захранване
http://obiavidnes.com/obiava/120846/e-atxatxmicro-atxmini-itx

kamagra,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/120845/kamagrakamagra

Switch Opzoon PT-3750E-52T-S
Switch Opzoon PT-3750E-52T-S, 48 x 10/100/1000 BASE-T + 4 x 10 GbE SFP+
http://obiavidnes.com/obiava/120844/switch-opzoon-pt-3750e-52t-s

Интериорни врати на изгодни цени от Порта Нова Пловдив
В шоурум Порта Нова Пловдив можете да намерите изгодни предложения за интериорни врати. Предлагаме голямо
разнообразие и кратки срокове за изпълнение на поръчките! Заповядайте в нашия шоурум и изберете вашите нови врати
днес!
http://obiavidnes.com/obiava/120843/interiorni-vrati-na-izgodni-ceni-ot-porta-nova-plovdiv

Масажираща душ слушалка с функция пестене на вода
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www.gadgetstore.ovo.bg
0883 33 88 92
Уникални душ слушалки с функция масаж + функция пестене на вода. В слушалката са вградени множество керамични
топчета, които пречистват водата от варовика и я йонизират. Слушалката разполага с 288 микро дупчици, които
масажират тялото по неповторим начин, а също така помагат и за пестене на вода!
- Тройна филтрация на водата (турмалин, германий, медицински камък)
- Удобна при ползване на соли за баня (просто изсипвате солите в контейнерa под капачката на слушалката)
- Съвместима с стандарта за размери на душ обзавеждането
- Материал: поликарбонат и панел от неръждаема стомана с висока технологична обшивка
- Пестите над 40% водата при къпане
- Много удобна за ползване за бани с ниско налягане на водата.
масажираща слушалка за баня, шлаух и държач, йонизация, турмалин, турмалинова душ слушалка, пестене на вода
http://obiavidnes.com/obiava/120842/masajirashta-dush-slushalka-s-funkciya-pestene-na-voda

Специални цени на входни и интериорни врати!
Заедно можем да направим дома Ви по - уютен! Предлагаме свежи идеи и изгодни предложения! И сега само при нас,
монтаж до три работни дни! Очакваме Ви!
http://obiavidnes.com/obiava/120841/specialni-ceni-na-vhodni-i-interiorni-vrati

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 !
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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/120840/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/120839/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 !
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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/120838/sydeystvie-za-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya---izkupuvane--prehvyrlya

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/120837/30-50-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
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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/120836/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniya-vi-dom

Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-HD-Studio I-Pro
Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe 3DKoev-HD-Studio I-Pro
Най изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM 0882870171
http://photokoev.site90.net https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/120835/video-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientsk

Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-HD-Studio I-Pro
Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe 3DKoev-HD-Studio I-Pro
Най изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM 0882870171
http://photokoev.site90.net https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/120834/video-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientsk

Медицински център "Афродита"
МЦ „Афродита” предлага най-високо ниво на професионализъм и лично отношение при ин витро процедурите.
Независимо дали сте избрали ин витро процедура или имате нужда само от съвет и консултация тук ще получите
необходимото внимание и подкрепа от екипа.
http://www.afroditamc.com/
http://obiavidnes.com/obiava/120833/medicinski-centyr-afrodita

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/120832/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-
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Лесна надомна работа за всеки от уюта на собствения ви дом
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук www.easymoneybg.ovo.bg
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/120831/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniya-vi-dom

Преходник Samsung OTG Connector
Преходник Samsung OTG Connector, USB Micro B(м) към USB A(ж), бял, Bulk
http://obiavidnes.com/obiava/120830/prehodnik-samsung-otg-connector

RAID контролер Intel RS3DC080
RAID контролер Intel RS3DC080, от PCIe 3.0 x8 към 12Gb/s SAS, 6Gb/s SATA, 8 вътрешни порта(до 128 устройства), 1GB
вградена памет, поддържа RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60
http://obiavidnes.com/obiava/120829/raid-kontroler-intel-rs3dc080

Кожен калъф Redneck Duo Wallet
Кожен калъф Redneck Duo Wallet, Galaxy S7 Edge, черен
http://obiavidnes.com/obiava/120828/kojen-kalyf-redneck-duo-wallet

RAID контролер Intel RS2BL040
RAID контролер Intel RS2BL040, от PCIe 2.0 x8 към SAS/SATA 6 Gb/s, 4 вътрешни порта(до 32 устройства), 512MB
вградена памет, поддържа RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60
http://obiavidnes.com/obiava/120827/raid-kontroler-intel-rs2bl040

Хотел в Цигов Чарк
Хотел La casa се на мира на брега на язовир Батак, в прекрасната планинска местност Цигов Чарк с надморска височина
1100 метра
http://obiavidnes.com/obiava/120826/hotel-v-cigov-chark

покана за рождени дни
Борса ФАТУМ се занимава с търговия на дребно и едро с канцеларски материали, офис консумативи, ученически пособия,
детски книжки, играчки, картонени игри и пъзели, парти артикули и други. От създаването си досега приоритет в
работата ни е бързото и качествено обслужване на клиентите, гъвкав
http://obiavidnes.com/obiava/120825/pokana-za-rojdeni-dni

Уроци по математика в Пловдив
Школа по математика и компютърни науки Питагор=============================
http://obiavidnes.com/obiava/120824/uroci-po-matematika-v-plovdiv
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Хибриден кейс Incipio Dual Pro Case
Хибриден кейс Incipio Dual Pro Case, Galaxy S7 Edge, удароустойчив, розов
http://obiavidnes.com/obiava/120823/hibriden-keys-incipio-dual-pro-case

8-ми Декември в Соколовци!
Изкарайте един незабравим студенски празник в къщите за селски туризъм "Петлето", "Мечето" и "Колю-Данчевата".
Насладете се на спокойствието и уюта сред красивта природа на Родопа планина.
Къщите се намират в село Соколовци (на главния път между Пловдив и Смолян, на 2 километра от село Момчиловци).
Подходящи са за отдих, забавление с близки и приятели, весело прекарване на празници, пикник и всякакъв вид
туризъм. Предлагаме Ви възможност за настаняване в следните 3 къщи:
Вила "Петлето"- 1 двойна стая, 2 тройни стаи, трапезария, кухненски бокс,сауна.
Вила "Мечето" - 1 апартамент, 1 двойна стая, 1 тройна стая, всекидневна с камина.
Всички вили разполагат с WC,TV и интернет.
Цена- 19лв.
http://obiavidnes.com/obiava/120822/8-mi-dekemvri-v-sokolovci

Хибриден кейс Incipio Dual Pro Case
Хибриден кейс Incipio Dual Pro Case, HTC Desire 530, удароустойчив, черен
http://obiavidnes.com/obiava/120821/hibriden-keys-incipio-dual-pro-case

Хибриден кейс Incipio Dual Pro Case
Хибриден кейс Incipio Dual Pro Case, Galaxy S7, удароустойчив, златист
http://obiavidnes.com/obiava/120820/hibriden-keys-incipio-dual-pro-case

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/120819/30-50-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.
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За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/120818/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniya-vi-dom

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/120817/yonizator-ozonator-i-aromatizator-ot-tehnomag

Хибриден кейс Incipio Dual Pro Case
Хибриден кейс Incipio Dual Pro Case, Galaxy S7, удароустойчив, розов
http://obiavidnes.com/obiava/120816/hibriden-keys-incipio-dual-pro-case

cialis АПТЕЧЕН
Sex stimulant CIALIS е един много търсен продукт. Циалис е просто уникален секс стимулант, cialis е най-търсения и
най-използвания секс стимулант от милиони мъже по целия свят.www.topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/120815/cialis-aptechen

Хибриден кейс Incipio Dual Pro Case
Хибриден кейс Incipio Dual Pro Case, HTC One A9, удароустойчив, черен
http://obiavidnes.com/obiava/120814/hibriden-keys-incipio-dual-pro-case

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/120813/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
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http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/120812/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/120811/bylgarski-ezik-za-chujdenci

Руски език – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по руски език в удобно за курсиста и преподавателя време. Работи
се по системата ЖИЛИ-БЫЛИ . В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане,
говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/120810/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/120809/rumynski--ezik--individualno-obuchenie

meizitang-otslabni
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
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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/120808/meizitang-otslabni

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/120807/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/120806/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.
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/120805/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/120804/shvedski-ezik--individualno-obuchenie
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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/120803/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/120802/angliyski-ezik--individualno-obuchenie

НЕМСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по немски език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системите „Themen Aktuell” , „Em neu” или система по избор, всички нива.
Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/120801/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/120800/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
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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/120799/italianski--ezik--individualno-obuchenie

Шоколадово британско котенце
Продавам чистокръвно британско късокосместо шоколадово котето от родители шампиони, които притежават
дипломи и отличия. При напускане на развъдника котетата ще са научени на хигиенни навици, ще са имунизирани,
обезпаразитени, международен вет. паспорт. Всички котета в развъдника са с добър нрав, при закупуването ще
получите
препоръки
за
отглеждане.
За
допълнителни
снимки
посетете
сайта
на
развъдника:
http://www.breedingcattery.eu/bg/
http://obiavidnes.com/obiava/120798/shokoladovo-britansko-kotence

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/120797/portugalski--ezik--individualno-obuchenie

Бяло клепоухо дългокосместо котенце
Развъдник предлага шотландско дългокосместо мъжко котенце-колорпойнт със сини очи. Котето е здраво и игриво,
научено на хигиенни навици и точи ноктите си върху специални уреди, при покупка ще получите съвети за правилното
хранене и отглеждане. За допълнителни снимки посетете сайта на развъдника: http://www.breedingcattery.eu/bg/
http://obiavidnes.com/obiava/120796/byalo-klepouho-dylgokosmesto-kotence

Хибриден кейс Incipio Dual Pro Case
Хибриден кейс Incipio Dual Pro Case, HTC 10, удароустойчив, черен
http://obiavidnes.com/obiava/120795/hibriden-keys-incipio-dual-pro-case

3DKOEV-DESIGN 3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D
проектиране на сгради и индустриален дизайн.
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/120794/3dkoev-design-3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-p

3DKOEV-DESIGN 3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D
проектиране на сгради и индустриален дизайн.
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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/120793/3dkoev-design-3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-p

Придай стил и качество с врати от Доорманн Бургас.
Вратата е изключително важна за облика на жилището. При нас ще откриете невероятни предложения на интериорни
и входни врати в многообразие от модели, цветове и размери на конкурентни цени. Ще получите обширна информация за
предлаганите модели, както и насоки, за да направите най-подходящия избор. Очакваме Ви!
http://obiavidnes.com/obiava/120792/priday-stil-i-kachestvo-s-vrati-ot-doormann-burgas

Лаптоп Acer Predator G9-593-7959 (NH.Q16EX.007)
Лаптоп Acer Predator G9-593-7959 (NH.Q16EX.007), четириядрен SkyLake Intel Core i7-6700HQ 2.6/3.5GHz, IPS Full HD
LED Display & GeForce GTX 1070 8GB (HDMI), 16GB, 128GB SSD & 1TB HDD, USB 3.1 (Type C), Windows 10 Home, 3.7kg
http://obiavidnes.com/obiava/120791/laptop-acer-predator-g9-593-7959-nhq16ex007

Продавам 27дка с. Братя Даскалови
Продавам отличен имот-земеделска земя, подходящ за инвестиция/финансиране по европейски програми за развитие на
селските райони, както и за подпомагане на развитие на неселскостопански дейности в земеделски региони, находящ се в
землището на с. Братя Даскалови, област Стара загора, местността: Зад Гириша, с площ от 27 дка. Имот номер
077070. Води се лозе но половин имот е изоставено лозе и другия половин е нива. Намира се на север от село Братя
Даскалови.
Почвените характеристики правят имота подходящ за овoщна градина, лавандула, бадеми,.., лозе за пасищно
животновъдство. Имотът е подходящ за ферма. Районът е изключително живописен, екологично чист. До имота се
стига по полски път, който отстои на около 600 м. от пътя между Тюркмен и Братя Даскалови. Един собственик, имот
без тежести
Цена: 650 лв/дка
http://obiavidnes.com/obiava/120790/prodavam-27dka-s-bratya-daskalovi

Продавам 900дка обработваема земеделска земя
Продавам 900дка обработваеми ниви в едно землище-шест местности, на 10 км от град Пловдив между селата
Златитрап-Кадиево-Брестовица
Цена: 2000лв/дка
http://obiavidnes.com/obiava/120789/prodavam-900dka-obrabotvaema-zemedelska-zemya

Продавам земеделска земя в област Пловдив-Пазарджик
Продава парцели и земеделски земи в общини: Пловдив, Пазарджик, Родопи, Марица в землища: Асеновград, Алдомировци,
Белащица, Бенковски, Благоевград, Блатец, Боденец, Ботевград, Браниполе, Братя Даскалови, Брестник, Брестовица,
Бухово, Буковлък, Бургас , Варвара, Верен,Веслец, Виница, Владимирово, Войсил, Войводиново, Враца, Гелеменово,
Главиница-Силистр, Главиница-Пазардж, Голям Чардак, Говедаре, Горни Воден, Горно Александрово, Градина, Граф
Игнатиево , Гранит, Димчево, Динката, Джигурово, Добровница, Долна Махала Долни Воден, Драгор , Желязно, Забърдо,
Загоре, Златитрап, Златна Панега, Звъничево, Звездица , Злокучене, Иваняне, Ивайло, Игнатиево-Варна, Извор,
Изгрев-Благоевград , Исперихово, Ихтиман , Кадиево , Калековец ,Калояново, Караджово, Караджалово, Кочево , Кътина,
Козарско, Костиево, Кортен, Костелево, Кричим, Крумово, Куклен, Куртово Конаре, Лозица, Лозен, Ловеч, Лозен-Стара
Загора, Леново, Лом, Любимец, Луковит, Мало Конаре, Манолово, Марково, Медковец, Мененкьово,Мездра, Милево,
Мирово, Мировяне, Мокрище, Мулдава, Нови Искър, Огняново ,Опълченец, Оризари, Осеново, Отец-Кирилово, Павелско,
Пазарджик, Перущица, Пловдив, Перник, Питово, Плевен, Пожарево, Православен , Първенец, Паталеница, Радиново,
Раднево, Ракитово, Равда, Равнище, Рогош, Руен, Садово, Севлиево, Симеоновец, Симеоновград, Синитово, Скутаре,
Смоляновци, София-Връбница, Стамболийски, Стара Загора , Строево, Сухозем, Търняне, Тича, Тополчане, Тополи,
Тянево, Твърдица, Труд, Устина, Хасково, Хераково, Храбрино, Хрищени, Цалапица, Царацово, Церово, Черна гора,
Чешнегирово, Чинтулово, Чурен, Юнаците, Ягодово, Яхиново, Ямбол
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http://obiavidnes.com/obiava/120788/prodavam-zemedelska-zemya-v-oblast-plovdiv-pazardjik

Давам под наем нива 2.287дка-с.Караджово
Давам под наем нива 2.287дка-с.Караджово,област Пловдив, четвърта категория, близо до селото-лесен достъп. Може
да се сключи и шестгодишен договор за наем
Наем: 75 лв/дка
Скици и снимки на адрес: http://apollon.net/la/lubimec.html
http://obiavidnes.com/obiava/120787/davam-pod-naem-niva-2287dka-skaradjovo

Заменям земеделска земя до регулация-ток-път
Заменям земеделски земи в общини: Пловдив, Пазарджик, Родопи, Марица в землища: Асеновград, Алдомировци, Белащица,
Бенковски, Благоевград, Блатец, Боденец, Ботевград, Браниполе, Братя Даскалови, Брестник, Брестовица, Бухово,
Буковлък, Бургас , Варвара, Верен,Веслец, Виница, Владимирово, Войсил, Войводиново, Враца, Гелеменово,
Главиница-Силистр, Главиница-Пазардж, Голям Чардак, Говедаре, Горни Воден, Горно Александрово, Градина, Граф
Игнатиево , Гранит, Димчево, Динката, Джигурово, Добровница, Долна Махала Долни Воден, Драгор , Желязно, Забърдо,
Загоре, Златитрап, Златна Панега, Звъничево, Звездица , Злокучене, Иваняне, Ивайло, Игнатиево-Варна, Извор,
Изгрев-Благоевград , Исперихово, Ихтиман , Кадиево , Калековец ,Калояново, Караджово, Караджалово, Кочево , Кътина,
Козарско, Костиево, Кортен, Костелево, Кричим, Крумово, Куклен, Куртово Конаре, Лозица, Лозен, Ловеч, Лозен-Стара
Загора, Леново, Лом, Любимец, Луковит, Мало Конаре, Манолово, Марково, Медковец, Мененкьово,Мездра, Милево,
Мирово, Мировяне, Мокрище, Мулдава, Нови Искър, Огняново ,Опълченец, Оризари, Осеново, Отец-Кирилово, Павелско,
Пазарджик, Перущица, Пловдив, Перник, Питово, Плевен, Пожарево, Православен , Първенец, Паталеница, Радиново,
Раднево, Ракитово, Равда, Равнище, Рогош, Руен, Садово, Севлиево, Симеоновец, Симеоновград, Синитово, Скутаре,
Смоляновци, София-Връбница, Стамболийски, Стара Загора , Строево, Сухозем, Търняне, Тича, Тополчане, Тополи,
Тянево, Твърдица, Труд, Устина, Хасково, Хераково, Храбрино, Хрищени, Цалапица, Царацово, Церово, Черна гора,
Чешнегирово, Чинтулово, Чурен, Юнаците, Ягодово, Яхиново, Ямбол
http://www.apollon.net
http://obiavidnes.com/obiava/120786/zamenyam-zemedelska-zemya-do-regulaciya-tok-pyt

Хибриден кейс Incipio Dual Pro Case
Хибриден кейс Incipio Dual Pro Case, Galaxy S7, удароустойчив, черен
http://obiavidnes.com/obiava/120785/hibriden-keys-incipio-dual-pro-case

черна мравка за мъже
Черна мравка (Black Ant) е един от най-предпочитаните сексуални хапчета от мъже, известени с това, че действат
много добре на мъжкото либидо.Черна Мравка се изразява с многократно увеличаване на сексуалното желание,
удължена ерекция, здрава и твърда ерекция, вкарва повече кръв в пениса и така той става по голям и по- твърд от
обикновено.Черна
мравка предпазва от преждевременна еякулация, засилва се насладата от сексуален
акт.www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/120784/cherna-mravka-za-myje

Блиндирани входни врати на ниски цени
Представяме блиндирана входна врата, изработена от метал, с размери с касата 86/197 см.
Дебелината на крилото е 50мм, а възможните посоки на отваряне на вратата са: навън/лява, навътре/лява,
навън/дясна, навътре/дясна. Покритието е машинно поставено, топло пренесено PVC-фолио в тъмно кафяв цвят.
Вратата е в комплект с крилото, 10см. фиксирана каса, гумени уплътнения на крилото и касата, метален обков - брава,
иноксови дръжки, секретен патрон с 5 секретни ключа + 2 монтажни ключа, четири броя, вградени в касата регулируеми
панти, праг, крепежни елементи за монтажа на вратата, шпионка.
Този модел е идеален за жилища в панелни кооперации, където размерът на вратата отговаря на размера на отвора, а
красивата геометрична фрезовка на крилото ще придаде стилен и елегантен вид на жилището.
http://obiavidnes.com/obiava/120783/blindirani-vhodni-vrati-na-niski-ceni
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Хипер Врати, високо качество на ниска цена!
Богат избор от интериорни и блиндирани врати на конкурентни цени. Директен вносител,постоянна складова наличност,
разнообразие от цветове, модели и размери.
Гр.София,кв.Орландовци,бул.История славянобългарска 7
Тел: 0897/658558 0899691018 02/4174400
http://hiper-vrati.com
office@hiper-vrati.com
http://obiavidnes.com/obiava/120782/hiper-vrati-visoko-kachestvo-na-niska-cena

Sony PlayStation 4 Slim
Sony PlayStation 4 Slim, 500B HDD, черен
http://obiavidnes.com/obiava/120781/sony-playstation-4-slim

Получете бърз достъп до кредит в рамките на два дни в sirpaulonjosh@gmail.com
Уважаеми господине и госпожо,
Намерете тук заеми за решаване на финансовата криза на 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.
благодаря
http://obiavidnes.com/obiava/120780/poluchete-byrz-dostyp-do-kredit-v-ramkite-na-dva-dni-v-sirpaulonjoshgmailcom

Анатомична облегалка за стол и автомобилна седалка
Анатомична облегалка за стол и автомобилна седалка
При болки в кръста и гърба, дископатии, дискови хернии, гръбначни изкривявания, неправилно седене.
При продължителна работа в седнало положение или при шофиране.
- Поставя гръбначният стълб в анатомично положение и освобождава напрежението от продължително седене и
шофиране.
- Възможност за лесно поставяне на автомобилна седалка, офис и обикновен стол.
Анатомичната облегалка е чудесен избор за вашето здраве и стойка. Тя е лека, удобна и лесно преносима. Поставянето
на всякакъв стол е просто и лесно. Анатомичната облегалка задържа гръбначния стълб в положение, което освобождава
натоварването в прешлените и дискалните пространства, чрез правилно разпределение на тежеста на тялото.
Благодарение на облегалката продължителното седене на работното място или пред компютъра не създава умора. В
автомобил или автобус, особено при продължително пътуване, осигурява комфорт и удобство – кръстът не се изпотява
и изчезва усещането за напрежение от продължителното седене и вибрациите. Анатомичната облегалка се препоръчва
за хора с проблеми в кръста, неправилна стойка при седене и изпотяване на гърба. Тя е чудесно средство за профилактика
на гръбначния стълб. При наличието на заболяване тя подпомага терапевтичните мерки и усилва ефекта на лечението.
http://obiavidnes.com/obiava/120779/anatomichna-oblegalka-za-stol-i-avtomobilna-sedalka

Хибриден кейс Incipio Dual Pro Case
Хибриден кейс Incipio Dual Pro Case, Galaxy S7 Edge, удароустойчив, черен
http://obiavidnes.com/obiava/120778/hibriden-keys-incipio-dual-pro-case

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

Масажните легла "" 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 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/120777/masajna-kushetka--dvusekcionna

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.).
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При обучение и дресировка, електронният нашийник е незаменим помощник за формирането на желаното от вас
поведение на вашия любимец.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/120776/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta

Стилни и качествени врати, богат избор от модели и цветове на достъпни цени
Шоурум Doormann Добрич предлага на своите клиенти изцяло нова Гама от модели
интериорни врати със високо качество и на много достъпни цени, както и богат избор
от стилни входни врати… Може да ни намерите в гр. Добрич, ул. Ген. Гурко 11-13
/срещу спирката на Бакарди/ или посетете сайта ни http://dobrich.doormann.bg/ .
Може да се свържете с нас и на тел: 0895/691093, 0894/627383, 0894/623022
http://obiavidnes.com/obiava/120352/stilni-i-kachestveni-vrati-bogat-izbor-ot-modeli-i-cvetove-na-dostypni-ceni

Стик за селфи с вграден Bluetooth
Стик за селфи с вграден Bluetooth
Селфи стик -Удължител за селфи -Селфи монопод със вграден Блутут
Новият монопод с вграден Bluetooth бутон за по-лесно и удобно снимане
Mono Pod поставка и удължител за телефон, фотоапарат или камера за лесни и винаги перфектни портретни снимки.
Съвместимост с Apple Iphone и Android от 3.0 нагоре.
500 г. максимална маса на прикаченото устройство.
Дължина от 20 см. до 97 см. Обща дължина с дръжката и стойката 110 см.
Капацитет на батерията: 45mAh.
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/120775/stik-za-selfi-s-vgraden-bluetooth

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
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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/120774/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
http://obiavidnes.com/obiava/120773/kvantov-analizator---bioskener-3to-pokolenie-na-bylgarski-ezik

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

Страница 67/89

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

16.10.2016

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/120772/detoksikator

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/120771/30-50-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/120770/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniya-vi-dom

Събиране на дългове и вземания – 0898/82 97 24
Събиране на дългове и вземания – 0898/82 97 24
1.Събиране на дългове от фирми и физически лица, когато не Ви плащат доброволно;
2.Подписали сте договор – не Ви плащат по него;
3.Издали сте фактура – нямате плащане;
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4.Подписан Ви е записна заповед – не Ви се плаща по нея;
5. Не Ви се издължават навреме при подписан договор за заем;
6. Станали сте поръчител на добра воля, трябва да плащате вместо друг – уреждаме Вашия проблем;
7. Дали сте имот в гаранция, обезпечение, сега трябва да плащате Вие вместо друг – разрешаваме Вашите проблеми;
9.Доброволно и принудително събиране на дългове;
10.Ако не действате навреме за събиране на Вашите вземания е възможно да изтече давността и вече нямате право;
11.Изкупуване на задължения при определени условия;
12.Уреждане на „лоши” кредити;
13.Ако Ви се обаждат за неплатени дългове;
14. Организиране на Вашия бизнес при множество дългове.
Ние се грижим за Вас, Вие трябва само да се обадите!
„ДЕЛОВИ ГРУП” ООД
град Пловдив, ул. „Драва” № 5
0898 82 97 24
http://obiavidnes.com/obiava/120769/sybirane-na-dylgove-i-vzemaniya--089882-97-24

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.www.kamagrata.com
http://obiavidnes.com/obiava/120768/kamagra-gel-za-myje

Хибриден кейс Incipio Dual Pro Case
Хибриден кейс Incipio Dual Pro Case, LG(Google) Nexus 5X, удароустойчив, черен
http://obiavidnes.com/obiava/120767/hibriden-keys-incipio-dual-pro-case

Прехвърляне от vhs видеокасети и камери на dvd
Спасете старите видеозаписи, прехвърлете ги на дискове - DVD, Blu-ray, USB Flash. Ще ги съхраните за дълго... Ние
изчистваме, обработваме, стабилизираме и конвертираме записите на много добра цена. При поръчка над 80 лв,
безплатно ги взимаме и доставяме обратно (за София).
На http://videozapisi.com ще намерите подробна информация за цените, а също и полезни съвети и факти за трайността и
поддръжката на най-разпространените цифрови носители и старите видео касети.
0899057021
info@videozapisi.com
www.videozapisi.com
http://obiavidnes.com/obiava/120766/prehvyrlyane-ot-vhs-videokaseti-i-kameri-na-dvd

Кожен кейс тип портфейл Zenus Minimal Diary
Кожен кейс тип портфейл Zenus Minimal Diary, Galaxy S7 Edge, черен
http://obiavidnes.com/obiava/120765/kojen-keys-tip-portfeyl-zenus-minimal-diary

Блиндирана входна врата Модел Т109 Тъмен орех
Блиндирана входна врата, изработена от 1,5 мм прахово боядисан метал и 10мм MDF-фрезовани панели с лаково
покритие. Размери на вратата с касата - 86/197 см; 90/200 см.
Дебелината на крилото е 70 мм, а възможните посоки на отваряне са: навътре/ляво, навътре/дясно, навън/ляво,
навън/дясно. Структурата на крилото представлява два MDF-лакирани панела - всеки по 10 мм, а за шумо- и
термоизолация е поставена минерална вата. 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 две
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независими заключващи системи, всяка с по три активни шипа. Добавена и трета скрита ключалка тип „резе“ от
вътрешната страна.
http://obiavidnes.com/obiava/120764/blindirana-vhodna-vrata-model-t109-tymen-oreh

Паркетни услуги, циклене
Циклене, шлайфане и фино полиране на паркет с две лакирания - 5лв. За някои паркети е препоръчително трето лакиране
-1,50лв за постигане на отличен резултат. 0888346209 - http://ciklene-na-parket-sofia.com
http://obiavidnes.com/obiava/120763/parketni-uslugi-ciklene

Кожен кейс тип портфейл Zenus Minimal DIary
Кожен кейс тип портфейл Zenus Minimal DIary, Galaxy S7 Edge, бял
http://obiavidnes.com/obiava/120762/kojen-keys-tip-portfeyl-zenus-minimal-diary

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/120761/prodavam-bylgarski-list-s-imeyl-adresi-

Работа с компютър от вкъщи
Ако Вие сте безработен или пък работите на половин работен ден и имате свободно
време –използвайте го рационално като си спечелите допълнителен доход над 300 лева.
Работим в екип с напълно разработена и доказана онлайн-бизнес система във всяко населено място където има
Интернет , а Вие да имате компютър.
Ще бъдете близо до семейството си, ще имате свободно време за себе си, ще бъдете финансово независим и дори да
сбъднете мечтите си.
За да научите повече за работата се запишете да получите
презентация на този линк : http://bit.ly/20TdRVw
http://obiavidnes.com/obiava/120760/rabota--s-kompyutyr-ot-vkyshti

Посетителски стол Carmen 1131 LUX
Посетителски стол Carmen 1131 LUX, еко кожа, прахово боядисан, бордо
http://obiavidnes.com/obiava/120759/posetitelski-stol-carmen-1131-lux

Блиндирани врати с алармена система
Блиндирана входна врата модел Т -904 е изработена от два 10мм МДФ панела с ламинирано покритие. Между тях са
поставени плътен лист метал с дебелина 1,2мм и минерална вата за шумо и топлоизолация. Размера на вратата с
касата е 92/200 см.
Дебелината на крилото е 90 мм, а възможните посоки на отваряне са: навътре/лява, навътре/дясна, навън/лява,
навън/дясна. На вътрешния панел е поставен допълнителен елемент, който придава завършеност на крилото. Касата е
от 1,5мм прахово боядисан метал, регулируема с первази от двете страни, за зид от 160 мм до 340 мм. За по-добра
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стабилност, вратите от серия Елеганс са снабдени с 5 метални планки, за по-добра фиксация на касата.
Има фабрично поставено гумено уплътнение по протежение на касата и крилото, както и на Г-образната лайсна на
прага. Този модел е с по-висок клас на защита - осем точково централно заключване (седем встрани и един горе). От
вътрешната страна на крилото е добавена и втора скрита ключалка тип "резе ".
Различното при този модел е вградената аларма с дистанционно управление. Тя се задейства както при отваряне на
вратата, така и при удар.
Телефон:0894 627 712
http://obiavidnes.com/obiava/120758/blindirani-vrati-s-alarmena-sistema

Посетителски стол Carmen 1131 LUX
Посетителски стол Carmen 1131 LUX, еко кожа, прахово боядисан, червен
http://obiavidnes.com/obiava/120757/posetitelski-stol-carmen-1131-lux

черна мравка за мъже
Черна мравка (Black Ant) е един от най-предпочитаните сексуални хапчета от мъже, известени с това, че действат
много добре на мъжкото либидо.Черна Мравка се изразява с многократно увеличаване на сексуалното желание,
удължена ерекция, здрава и твърда ерекция, вкарва повече кръв в пениса и така той става по голям и по- твърд от
обикновено.Черна
мравка предпазва от преждевременна еякулация, засилва се насладата от сексуален
акт.www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/120756/cherna-mravka-za-myje

Монитор BenQ PG2401PT (9H.LA5LB.QBE)
Монитор BenQ PG2401PT (9H.LA5LB.QBE), 24.1" (61.21 cm) IPS
http://obiavidnes.com/obiava/120755/monitor-benq-pg2401pt-9hla5lbqbe

Дизайнерски дрехи от Caramella Fashion !!!
Вижте новата колекция пролет 2016 на фирма Caramella Fashion. Ако искате да се почувствате красиви. изберете някоя
от дизайнерските модели, ръчно направени с най-високо качество. Ниски цени, безплатна доставка и отстъпка за лоялни
клиенти.
http://obiavidnes.com/obiava/120754/dizaynerski-drehi-ot-caramella-fashion-

Посетителски стол Carmen 1130 LUX
Посетителски стол Carmen 1130 LUX, дамаска, прахово боядисан, червено-черен
http://obiavidnes.com/obiava/120753/posetitelski-stol-carmen-1130-lux

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.www.topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/120752/cialis

Посетителски стол Carmen 1130 LUX
Посетителски стол Carmen 1130 LUX, дамаска, прахово боядисан, тъмно зелен
http://obiavidnes.com/obiava/120751/posetitelski-stol-carmen-1130-lux

Заеми до 7000 лв.
Заеми до 7000 лв. Годишна лихва 15%. Максимален срок на погасяване 5 години.
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Не ни пишете имейли - не ги четем. Повече инфо на телефон 0988838774
- вижте нашия сайт. www.panda2012.tk
http://obiavidnes.com/obiava/120750/zaemi-do-7000-lv

Посетителски стол Carmen 1130 LUX
Посетителски стол Carmen 1130 LUX, дамаска, прахово боядисан, лилав
http://obiavidnes.com/obiava/120749/posetitelski-stol-carmen-1130-lux

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.
http://obiavidnes.com/obiava/120748/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
http://obiavidnes.com/obiava/120747/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.
За да не обяснявам на дълго и на широко - вижте клипчето.
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/120746/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.
За да не обяснявам на дълго и на широко - вижте клипчето.
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/120745/elektricheska-vydica-1000w-s-distancionno-upravlenie
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Малка и голяма строителна техника
Услуги с малка и голяма строителна механизация - булдозери, багери, валяци, фадроми, телескопични повдигачи,
специализирана техника.
Превоз на инертни материали със самосвали и гондоли, транспорт с прицепни разтегателни ремаркета, транспорт на
машини и механизация.
Изкопаване на басейни, септични ями, корита, профилиране на терени, всякакви изкопно-насипни дейности.
http://obiavidnes.com/obiava/120744/malka-i-golyama-stroitelna-tehnika

Посетителски стол Carmen 1130 LUX
Посетителски стол Carmen 1130 LUX, дамаска, прахово боядисан, зелен
http://obiavidnes.com/obiava/120743/posetitelski-stol-carmen-1130-lux

lida-produkt za otslabvane
Lida Slim или както я знем Lida стара формула е най-силния и качествен билков продукт за много бързо и лесно
отслабване.Само за месец ще свалите от 6 до 12 килограма, без диети или тренировки. Гарантираме, че всеки един
използвал от нашата оригинална Lida Slim е отслабнал и е останал наш клиент, който ни е благодарил и препоръчал на
близки и познати. www.lidaoriginalna.com
http://obiavidnes.com/obiava/120742/lida-produkt-za-otslabvane

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/120741/30-50-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/120740/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniya-vi-dom

Електровъдица Електронна въдица 1000W
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Електровъдици от 150лв. до 450лв.
Цената е в зависимост от мощността и екстрите.
Електровъдица 450лв. 1000W консумация до 110А.
Защита от претоварване, прегряване, ниско мапрежение.
Регулиране на ширината(мощността) на импулса от 0.1 до 4.9 милисекунди.
Регулиране на честотата от 1Hz до 99Hz.
Модулация по честота, по ширина на импулса (мощността), ширина и честота.
Визуализация на работна честота, ширина на импулса, консумирана мощност.
Ниско и високо работно напрежение(700 - 1300в) за малки и големи водоеми.
Работа при съпротивление на водата от 25 Ом до 2000 Ом.
За максимална мощност акумулатор над 80Аh. Захранване 12В акумулатор.
На клипа подобен модел:
https://www.youtube.com/watch?v=M7qVbshKDxE
http://obiavidnes.com/obiava/120739/elektrovydica-elektronna-vydica-1000w

Посетителски стол Carmen 1130 LUX
Посетителски стол Carmen 1130 LUX, дамаска, прахово боядисан, жълто-черен
http://obiavidnes.com/obiava/120738/posetitelski-stol-carmen-1130-lux

kamagra gold за мъже
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.www.kamagrata.com
http://obiavidnes.com/obiava/120737/kamagra-gold-za-myje

Блиндирана входна врата модел 701-B
Представяме блиндирана входна врата, изработена от праховобоядисан метал и размери с касата 90/197 см.
Комплектът включва:
крило
10см фиксирана каса
гумени уплътнения на крилото и касата
брава
иноксови дръжки
секретен патрон с 5 секретни ключа + 2 монтажни ключа
вградени в касата регулируеми панти
праг
крепежни елементи за монтажа на вратата
шпионка.
http://obiavidnes.com/obiava/120736/blindirana-vhodna-vrata-model-701-b

УЧИТЕЛКА ПО ФРЕНСКИ ДАВА НОЩНИ УРОЦИ
27Г УЧИТЕЛКА ПО ФРЕНСКИ ДАВА НОЩНИ УРОЦИ НА УЧЕНИЦИ С ПАЛАВИ ЕЗИЦИ НА НОМЕР 162221 С ТЕКСТ
ОЛЯ-029 ДАВАМ ТИ АДРЕСА ВЕДНАГА И ГО ПОЕМАМ В МОЯТА УСТА БЕЗ ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ
http://obiavidnes.com/obiava/120735/uchitelka-po-frenski-dava-noshtni-uroci

секс и терен безплатно сама съм
секс и терен безплатно сама съм и възбудена ела и ме наеби пиши ми на номер 191997 с текс валя давам адрес п.уте и дупе
http://obiavidnes.com/obiava/120734/seks-i-teren-bezplatno-sama-sym

блондинка търси мъж който си пада по големи цици
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28г палава блондинка търси мъж който си пада по големи цици искам да ги мачкаш и да ми го сложиш между тях имам
терен и съм дискретна ако си семеен пиши ми на директен телефон 191982 с текст нина-221 да ти дам телефона си или
скайп
http://obiavidnes.com/obiava/120733/blondinka-tyrsi-myj-koyto-si-pada-po-golemi-cici

БЛОНДИНКА ТЪРСИ ЕКЗОТИЧНИ ПРЕЖИВЯВАНИЯ
26Г БЛОНДИНКА ТЪРСИ ЕКЗОТИЧНИ ПРЕЖИВЯВАНИЯ ОБИЧАМ ЕРОТИКАТА И СЕКСА ИМАМ ТЕРЕН И КОЛА
ПИШИ МИ НА НОМЕР 191911 С ТЕКС ГАЯ-157 ЗА АДРЕС ИЛИ СКАЙП
http://obiavidnes.com/obiava/120732/blondinka-tyrsi-ekzotichni-prejivyavaniya

Посетителски стол Carmen 1130 LUX
Посетителски стол Carmen 1130 LUX, дамаска, прахово боядисан, бордо
http://obiavidnes.com/obiava/120731/posetitelski-stol-carmen-1130-lux

обикновена жена търси само секс
28г обикновена жена търси само секс имам терен и време ако и ти пиши ми на номер 191910 с текс диди-188 за адрес и
телефон веднага
http://obiavidnes.com/obiava/120730/obiknovena-jena-tyrsi-samo-seks

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 !
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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/120729/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/120728/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 !
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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/120727/sydeystvie-za-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya---izkupuvane--prehvyrlya

отслабни с меizitang
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/120726/otslabni-s-meizitang

Стилни и качествени врати, богат избор от модели и цветове на достъпни цени
Шоурум Doormann Добрич предлага на своите клиенти изцяло нова Гама от модели
интериорни врати със високо качество и на много достъпни цени, както и богат избор
от стилни входни врати… Може да ни намерите в гр. Добрич, ул. Ген. Гурко 11-13
/срещу спирката на Бакарди/ или посетете сайта ни http://dobrich.doormann.bg/ .
Може да се свържете с нас и на тел: 0895/691093, 0894/627383, 0894/623022
http://obiavidnes.com/obiava/120725/stilni-i-kachestveni-vrati-bogat-izbor-ot-modeli-i-cvetove-na-dostypni-ceni

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
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Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук 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/120724/30-50-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/120723/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniya-vi-dom

Инкубатори за люпене на яйца
Инкубатори напълно автоматични
тип люлка с вместимост на люлката от : 40яйца,60,80,100,и 120 броя
яйца.Полуавтоматични за 18яйца,35,55,75,100 и 150яйца.Гаранцията е една календарна година.Начина за употреба е
лесен дори за начинаещи клиенти.Инкубаторите са предназначени за домашна употреба.На люлката няма гнезда поради
това може да се слагат всяакакъв вид яйца. Tемпературата се регулира с електронен термоконтролер с цифров дисплей
с точност до 0.01градуса.Възможност за доставка с куриер до всяка точка на страната 20% отстъпка от цената на
доставката.Заповядайте на сайта ни за да разгледате предлаганите ни продукти.
www.maksmoris.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/120722/inkubatori-za-lyupene-na-yayca

Етажерка Carmen 30016
Етажерка Carmen 30016, 4 рафта, ПДЧ, меламиново покритие, кафяв-орех
http://obiavidnes.com/obiava/120721/etajerka-carmen-30016

Етажерка Carmen 30015
Етажерка Carmen 30015, 2 рафта, ПДЧ, меламиново покритие, кафяв-череша
http://obiavidnes.com/obiava/120720/etajerka-carmen-30015

Компютърно бюро Carmen 30019
Компютърно бюро Carmen 30019, ПДЧ, меламиново покритие, кафяво-череша
http://obiavidnes.com/obiava/120719/kompyutyrno-byuro-carmen-30019
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Закачалка за дрехи Carmen 104
Закачалка за дрехи Carmen 104, 11 бр. куки, метална, 2 нива на закачване, черна
http://obiavidnes.com/obiava/120718/zakachalka-za-drehi-carmen-104

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
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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
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:
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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/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:
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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/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
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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.
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
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O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 19 см
O Тегло: 15 кг
http://obiavidnes.com/obiava/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
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10 минутна тренировка с ”ВИБРО ПЛЕЙТ”, замества едночасово "блъскане” по различните уреди във фитнес залите !
Това е един специален иновационен метод за тренировка – ”Whole body vibration”, който се базира на дългогодишни
международни клинични изследвания и има много широко поле на приложение
в областта на здравето, спорта и фитнеса.Той се състои в използването на бързи ритмични вибрации, които
предизвикват силни мускулни контракции,
тренирайки цялото тяло и и водещи до бързи резултати.
А те са впечатляващи и се проявяват още през първата седмица на използуване на уреда- увеличава се мускулната сила и
гъвкавост, усъвършенства се формата на тялото и мускулатурата,
намалява се подкожната мастна тъкан на местата с големи натрупва- ния,
премахва се целулита ,увеличава се виталността на организма, постига се хормонално равновесие, създава се чувсво на
телесно и психическо благосъстояние, премахва се стреса и напрежението,
повишава се метаболизма и се постига цялостно подмладяване на организма.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/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.
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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.
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
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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
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
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Продажба на бизнес
НЕ ПРАВЕТЕ ОГРОМНАТА ГРЕШКА, КОЯТО ДНЕС ПОВЕЧЕТО СОБСТВЕНИЦИ НА ФИРМИ В БЪЛГАРИЯ ПРАВЯТ ДА "ТРЪБИТЕ" ПУБЛИЧНО, ЧЕ БИЗНЕСЪТ ВИ СЕ ПРОДАВА. ВЕДНЪЖ ПОЕМЕТЕ ЛИ ТОЗИ ОПАСЕН ПЪТ, ВРЪЩАНЕ
НАЗАД ПОЧТИ НЯМА.
ЕДИНСТВЕНИЯТ НАЧИН ИЗГОДНО ДА СЕ ПРОДАДЕ ЕДИН БИЗНЕС Е: НИКОГА ДА НЕ СЕ ОБЯВЯВА ЗА ПРОДАЖБА
НЕ ПРОДАВАЙТЕ БИЗНЕСА НА БЕЗЦЕНИЦА!
ПРОДАЖБАТА НА БИЗНЕСА НЕ ОЗНАЧАВА ПРОДАЖБА НА ИНДУСТРИАЛНИ ИМОТИ, МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ.
"Всички Агенции за недвижими имоти в България ще се опитат да продадат Вашите Индустриални имоти, Машини и
Съоръжение на БЕЗЦЕНИЦА, защото нито една Агенция за недвижими имоти НЕ УМЕЕ ДА ПРОДАВА БИЗНЕСИ, а умее
да продава само ИНДУСТРИАЛНИ ИМОТИ, дори без Машините и Съоръженията. Машините и Съоръженията може да
си ги продадете сами. Но БИЗНЕСА, за да продадете Вашия бизнес на цена, дори за много повече, отколкото е оценен в
момента, се изискват изключително сериозни умения, опит и качества, които нито една Агенция за недвижими имоти в
България НЕ притежава, нито повечето хора на бизнеса в България някога са чували. И НАЙ-ВАЖНОТО ПРЕДИ
ВСИЧКО Е: БИЗНЕСЪТ ПО НИКАКЪВ НАЧИН ДА НЕ СЕ ОБЯВЯВА ЗА ПРОДАЖБА." - Николай Славков / Бенефит
България Консулт ЕООД
В случай, че един ден се вземе генералното решение бизнеса или част от търговските дялове (акциите) да бъдат
продадени, бизнесът не трябва да се оставя да "ОСТАРЕЕ" твърде много, защото тогава почти никой няма да прояви
интерес към него.
Единствено собствениците (акционерите) са най-добре запознати с реалната обстановка в сектора, в който бизнесът
им оперира, но най-предвидливите и съобразителните ще инициират решителни действия, като не чакат да настъпят
катастрофални промени в българската икономика, а изпреварят негативните последствия и продадат бизнеса си на
най-добрата възможна цена СЕГА, дори и за повече, отколкото е оценен в момента.
Правилото, към което трябва да се придържат, е: НИКОГА ДА НЕ ОБЯВЯВАТ В ОБЩЕСТВЕНОТО ПРОСТРАНСТВО
БИЗНЕСА ЗА ПРОДАЖБА и веднъж завинаги да забравят фразата "ПРОДАЖБА НА БИЗНЕС".
Повлияни от „Новия Световен Ред" в следващите десетилетия ще се развият нови икономически стандарти, от които
България неизбежно ще бъде засегната. Монополните практики ще завладяват все по-бързо малкия и среден бизнес,
финансирането и вземането на допълнителни кредити ще усложнят и затруднят още повече икономическата
обстановка не само в България, Европа, а и в Целия Свят.
Повече на bbconsult.bg
Бенефит България Консулт - партнираме с чуждестранни инвеститори с възможности над 500 млн. € за бизнес
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
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ИСТИНСКИТЕ ЕКСПЕРТИ В ТАЗИ ОБЛАСТ.
Повече на bbconsult.bg
Партнираме с чуждестранни инвеститори с възможности над 500 млн. € за бизнес развитие, допълнителни инвестиции,
връзки с инвеститори, сливания и придобивания, преструктуриране на бизнеса и продажба на бизнес.
http://obiavidnes.com/obiava/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
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