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Детски стол Carmen 6009
Детски стол Carmen 6009, дамаска, газов амортиьор, коригиране на височина, розов
http://obiavidnes.com/obiava/122121/detski-stol-carmen-6009

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/122120/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

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/122119/strahotna-nadomna-rabota--lesna-rabota--lesni-pari--za-cyalata-strana-

Детски стол Carmen 6009
Детски стол Carmen 6009, дамаска, газов амортиьор, коригиране на височина, син
http://obiavidnes.com/obiava/122118/detski-stol-carmen-6009

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/122117/remont-na-pokrivi-sofiya-remont-na-pokrivi-ceni

Офис стол Carmen 6174
Офис стол Carmen 6174, еко кожа, хромирана база, подлакътници, газов амортисьор, коригиране височина, черен
http://obiavidnes.com/obiava/122116/ofis-stol-carmen-6174
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Най-добрите Верифицирани Професионални Спортни Типстъри Гарантирана Печалба
Отбор от професионалисти, верифицирани от 3 различни независими страни.
Типстъри за всеки спорт с подробни статистики. До 15 гарантирани юнита.
http://obiavidnes.com/obiava/122115/nay-dobrite-verificirani-profesionalni-sportni-tipstyri-garantirana-pechalba

Maskata-shop.com - Карнавален магазин
всичко за вашето празненство, парти
или събиране представено от онлайн магазин за карнавални стоки maskata-shop.com
http://obiavidnes.com/obiava/122114/maskata-shopcom---karnavalen-magazin

Сватбена и парти агенция
Сватбена и парти агенция Луксика, Хранилка за коментари.
Сватбени агенции в Свищов | Русе | Плевен | Велико Търново
http://obiavidnes.com/obiava/122113/svatbena-i-parti-agenciya

Интерактивна 3D карта на България в помощ на туристите.
Ефективен информационен канал за туристическите обекти в България, препоръки
за туристически маршрути, забавления, отдих, настаняване, храна, флора и фауна,
лов и риболов, културни събития. Информационен канал с учебна цел (карта фолклор на
България, паметници, история).
http://obiavidnes.com/obiava/122112/interaktivna-3d-karta-na-bylgariya-v-pomosht-na-turistite

Sperm OK / Сперм ОК – надеждният и лесен начин да се изследвате за репродуктивни проблеми
Sperm OK / Сперм ОК е достъпен и надежден тест за мъжка
фертилност, чрез които бързо може да се установи
концентрацията на сперматозоиди в спермата, в домашни
условия. Резултатите са видими в рамките на 10 минути!
http://obiavidnes.com/obiava/122111/sperm-ok--sperm-ok--nadejdniyat-i-lesen-nachin-da-se-izsledvate-za-reproduktivni

Офис стол Carmen 6174
Офис стол Carmen 6174, еко кожа, хромирана база, подлакътници, газов амортисьор, коригиране височина, кафе
http://obiavidnes.com/obiava/122110/ofis-stol-carmen-6174

Слушалки Cellular Line Cricket
Слушалки Cellular Line Cricket, микрофон, универсални, 3.5mm жак, с бутон за отговор, жълт
http://obiavidnes.com/obiava/122109/slushalki-cellular-line-cricket

Слушалки Cellular Line Cricket
Слушалки Cellular Line Cricket, микрофон, универсални, 3.5mm жак, с бутон за отговор, розов
http://obiavidnes.com/obiava/122108/slushalki-cellular-line-cricket

Слушалки Cellular Line Cricket
Слушалки Cellular Line Cricket, микрофон, универсални, 3.5mm жак, с бутон за отговор, зелен
http://obiavidnes.com/obiava/122107/slushalki-cellular-line-cricket

Слушалки Cellular Line Cricket
Слушалки Cellular Line Cricket, микрофон, универсални, 3.5mm жак, с бутон за отговор, син
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http://obiavidnes.com/obiava/122106/slushalki-cellular-line-cricket

Слушалки Plantronics Backbeat FIT
Слушалки Plantronics Backbeat FIT, безжична, микрофон, водоустойчиви, зелен/черен
http://obiavidnes.com/obiava/122105/slushalki-plantronics-backbeat-fit

Заеми - идват празници
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/122104/zaemi---idvat-praznici

получите лесен достъп до кредит при nataliastephenfinance@gmail.com
Уважаеми господине и госпожо,
Намери заеми тук, за да решите финансова криза при много ниска лихва. Предлагам специални заеми за всички, които се
интересуват и това е сертифицирана компания заем с единствената цел да помагат на хората и кредитната ми се дава
самостоятелно. Така че, не се колебайте да се свържете с мен за повече информация чрез
nataliastephenfinance@gmail.com и попълнете информацията по-долу, ако се интересуват.
Пълно име:
Заета сума:
продължителност на кредита:
Благодаря
http://obiavidnes.com/obiava/122103/poluchite-lesen-dostyp-do-kredit-pri-nataliastephenfinancegmailcom

Слушалки Plantronics Backbeat FIT
Слушалки Plantronics Backbeat FIT, безжична, микрофон, водоустойчиви, син/черен
http://obiavidnes.com/obiava/122102/slushalki-plantronics-backbeat-fit

AEG Protect C.1000
AEG Protect C.1000, 1000VA/800W, Double-conversion (Online), Tower
http://obiavidnes.com/obiava/122101/aeg-protect-c1000

за бърз заем прилага сега в sirpaulsonjosh@gmail.com
получите бърз и бърз заем при ниска лихва, ако се интересувате се свържете с нас чрез електронна поща в
sirpaulsonjosh@gmail.com с данните по-долу,
пълно име:
заета сума:
продължителност на кредита:
http://obiavidnes.com/obiava/122100/za-byrz-zaem-prilaga-sega-v-sirpaulsonjoshgmailcom

AEG Protect B.1000
AEG Protect B.1000, 1000VA/700W, Line-Interactive, Mini Tower
http://obiavidnes.com/obiava/122099/aeg-protect-b1000

Makelsan Powerpack Prime
Makelsan Powerpack Prime, 2000VA/1600W, Online, Tower
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http://obiavidnes.com/obiava/122098/makelsan-powerpack-prime

Makelsan Lion+ MU02000L11PL005
Makelsan Lion+ MU02000L11PL005, 2000VA/1200W, Line-Interactive, Mini Tower
http://obiavidnes.com/obiava/122097/makelsan-lion-mu02000l11pl005

Makelsan Lion+ MU01500L11PL005
Makelsan Lion+ MU01500L11PL005, 1500VA/900W, Line-Interactive, Mini Tower
http://obiavidnes.com/obiava/122096/makelsan-lion-mu01500l11pl005

Строителни услуги
-монтаж на Американски безшевни улуци и тръби.
-пренареждане на керемиди.
-отстраняване на течове.
-обшиване на комини,капандури.
-хидроизолация.
-теракот, фаянс, камък и др.
-стеннаизолация.
-топлоизолация.-(алпинисти)
-груб строеж, кофраж, зидария.
-всякакви замазки, мазилки, шпакловки.
-всякакво боядисване.-(алпинисти)
-всякакви довършителни ремонти.-(алпинисти)
GSM:0885 369 424- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
ИЗПРАТЕТЕ ВАШЕТО ЗАПИТВАНЕ ПО Е-mail:angeliy@abv.bg И НИЕ ЩЕ ВИ ВЪРНЕМ С ГОТОВА ОФЕРТА.
http://obiavidnes.com/obiava/122095/stroitelni-uslugi

Хидроизолация в София,Пловдив,Бургас и др.
хидроизолация с български и вносни материали.
полагане на хидроизолация на панелни блокове, халета,гаражи и др.
вертикална хидроизолация на бетонни основи.
залепване на битумни керемиди върху OSB.
отстраняване на течове
всякакви довършителни ремонти
GSM:0885 369 424- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
ИЗПРАТЕТЕ ВАШЕТО ЗАПИТВАНЕ ПО Е-mail:angeliy@abv.bg И НИЕ ЩЕ ВИ ВЪРНЕМ С ГОТОВА ОФЕРТА.
http://obiavidnes.com/obiava/122094/hidroizolaciya-v-sofiyaplovdivburgas-i-dr

Ремонт на покриви - София 10% намаление
.пренареждане (претърсване) на керемиди
.изграждане на нови покривни конструкции.
.преустройства на тавански помещения, капандури, табакери, тераси, навеси и гаражи.
.ремонт на стари керемиди с воалит, или полиестерно фолио метални керемиди.
.тенекеджиство и олуци обикновени и безшевни (тип американски)
.водосточни тръби-(алпинисти)
.обшиване на комини, капандури, бордове, палетни, калкани и др.
.хидроизолация с български и вносни материали.
.залепване на битумни керемиди върху OSB.
.отстраняване на течове .
.довършителни ремонти.
GSM:0885 369 424- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
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ИЗПРАТЕТЕ ВАШЕТО ЗАПИТВАНЕ ПО Е-mail:angeliy@abv.bg И НИЕ ЩЕ ВИ ВЪРНЕМ С ГОТОВА ОФЕРТА.
http://obiavidnes.com/obiava/122093/remont-na-pokrivi---sofiya-10-namalenie

Makelsan Lion+ MU00850L11PL005
Makelsan Lion+ MU00850L11PL005, 850VA/480W, Line-Interactive, Mini Tower
http://obiavidnes.com/obiava/122092/makelsan-lion-mu00850l11pl005

Makelsan Powerpack SE
Makelsan Powerpack SE, 6000VA/5400W, Online, Tower
http://obiavidnes.com/obiava/122091/makelsan-powerpack-se

Makelsan Powerpack SE/RT
Makelsan Powerpack SE/RT, 2000VA/1800W, Online,
http://obiavidnes.com/obiava/122090/makelsan-powerpack-sert

AEG Protect D. 6000008439
AEG Protect D. 6000008439, 6000VA/5400W, Online, Rackmount
http://obiavidnes.com/obiava/122089/aeg-protect-d-6000008439

AEG Protect B.PRO 6000008431
AEG Protect B.PRO 6000008431, 2300VA/2070W, Line Interactive, Tower
http://obiavidnes.com/obiava/122088/aeg-protect-bpro-6000008431

AEG Protect B. NAS
AEG Protect B. NAS, 500VA/250W, Line Interactive, Tower
http://obiavidnes.com/obiava/122087/aeg-protect-b-nas

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/122086/30-50-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
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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/122085/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniya-vi-dom

Клавиатура за SONY VAIO SVF1521
Клавиатура за SONY VAIO SVF1521, US, кирилица, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/122084/klaviatura-za-sony-vaio-svf1521

Цифрова антена One for all SV9420
Цифрова антена One for all SV9420, външен,, 42 dB
http://obiavidnes.com/obiava/122083/cifrova-antena-one-for-all-sv9420

Цифрова антена One for all SV9325 + подарък мини колонка CUBITE
Цифрова антена One for all SV9325 + подарък мини колонка CUBITE, външен, 39 dB
http://obiavidnes.com/obiava/122082/cifrova-antena-one-for-all-sv9325--podaryk-mini-kolonka-cubite

Клавиатура за HP Pavilion DV7-2000/DV7-3000
Клавиатура за HP Pavilion DV7-2000/DV7-3000, UK, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/122081/klaviatura-za-hp-pavilion-dv7-2000dv7-3000

Makelsan Lion+ MU01000L11PL005
Makelsan Lion+ MU01000L11PL005, 1000VA/720W, Line-Interactive, Mini Tower
http://obiavidnes.com/obiava/122080/makelsan-lion-mu01000l11pl005

Makelsan Lion+ MU00650L11PL005
Makelsan Lion+ MU00650L11PL005, 650VA/360W, Line-Interactive, Mini Tower
http://obiavidnes.com/obiava/122079/makelsan-lion-mu00650l11pl005

Страничен протектор с гръб Speck SmartFlex Card за iPhone 5/5S/SE
Страничен протектор с гръб Speck SmartFlex Card за iPhone 5/5S/SE, лилав
http://obiavidnes.com/obiava/122078/stranichen-protektor-s-gryb-speck-smartflex-card-za-iphone-55sse

0882551735,фини шпакловки,гипсови шпакловки,латекс,
0882551735,фини шпакловки,гипсови шпакловки,латекс,топлоизол ация,обръщане покрай pvc дограма и врати с
поставияне на лайсни или измазване,минерална мазилка,пръскана мазилка,влачена мазилка и др. мазилки,замазки,зидария и
др. довършителни ремонти. работи се бързо корекно, качествено и реални цени.започване веднага.
http://obiavidnes.com/obiava/122077/0882551735fini-shpaklovkigipsovi-shpaklovkilateks

Вентилатор 120mm
Вентилатор 120mm, Deepcool DP-XF120UBB, 3-пинов, 1300rmp, 4 blue LED
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http://obiavidnes.com/obiava/122076/ventilator-120mm

Страничен протектор с гръб Speck Candyshell Clear за iPhone 5/5S/SE
Страничен протектор с гръб Speck Candyshell Clear за iPhone 5/5S/SE, златист
http://obiavidnes.com/obiava/122075/stranichen-protektor-s-gryb-speck-candyshell-clear-za-iphone-55sse

Клавиатура за HP COMPAQ EliteBook 6930/6930P
Клавиатура за HP COMPAQ EliteBook 6930/6930P, UK, кирилица, черна
http://obiavidnes.com/obiava/122074/klaviatura-za-hp-compaq-elitebook-69306930p

Цифрова антена One for all SV9325
Цифрова антена One for all SV9325, външен, 39 dB
http://obiavidnes.com/obiava/122073/cifrova-antena-one-for-all-sv9325

Клавиатура за HP Pavilion DV6-7000
Клавиатура за HP Pavilion DV6-7000, US, черна
http://obiavidnes.com/obiava/122072/klaviatura-za-hp-pavilion-dv6-7000

Интериорна врата Gama 208p, цвят Златен дъб
Интериорна врата с крило, изработено от две HDF плоскости с дебелина 6 мм, подсилена рамка от масив с HDF
оребряване и покритие от 3D PP (полипропиленов) ламинат. HDF плоскостите са с голяма здравина, плътност,
влагоустойчивост, шумо и топлоизолация.
Възможни размери на крилото:
- 600 / 1970 мм
- 700 / 1970 мм
- 800 / 1970 мм
* Височината на крилото може да бъде коригирана, ако се налага.
Касата е изработена от HDF плоскости и е подсилена в средата с висококачествена масивна дървесина, която
http://obiavidnes.com/obiava/122071/interiorna-vrata-gama-208p-cvyat-zlaten-dyb

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
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http://obiavidnes.com/obiava/122070/30-50-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/122069/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniya-vi-dom

ATX
ATX, Deepcool TESSERACT BF + подарък Delux 120mm blue LED,1x USB3.0, 1x USB2.0, черна
http://obiavidnes.com/obiava/122068/atx-deepcool-tesseract-bf--podaryk-delux-120mm-blue-led1x-usb30-1x-usb20-

Страничен протектор с гръб Speck MightyShell за iPhone 5/5S/SE
Страничен протектор с гръб Speck MightyShell за iPhone 5/5S/SE, розов/сив
http://obiavidnes.com/obiava/122067/stranichen-protektor-s-gryb-speck-mightyshell-za-iphone-55sse

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
Преносимата масажна кушетката се състои от 2или 3 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.
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/122066/masajna-kushetka-magicpro

Инфрачервено топлещо "Килимче"
Инфрачервено топлещо "Килимче"

Имате студен под и мръзнат краката, сложете Инфрачервен Килим "Килимче" и след 5 минути ще усетите разликата!
Идеално топло легло зо вашите домашни любимци!
Нагрява до 42 градуса.
Консумация: 45 W/час
Размер: 36 х 56 см.
230V; IP 21; 0.6 kg
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/122065/infracherveno-topleshto--kilimche

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)
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• 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/122064/topleshta-kartina-s-infracherveno-nagryavane

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/122063/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta-

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

Апаратът за лимфодренаж има четири работни режима на работа и три степени на натиск – нисък среден и висок.
Четирите работни програми на апарата за пресотерапия са следните:
Програма 1 – Oтслабване 1
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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/122062/limfopresa---aparat-za-presoterapiya

Вибро плейт/Пауър плейт Фитнес уред от ново поколение
Вибро плейт/Пауър плейт Фитнес уред от ново поколение
10 минутна тренировка с ”ВИБРО ПЛЕЙТ”, замества едночасово "блъскане” по различните уреди във фитнес залите !
Това е един специален иновационен метод за тренировка – ”Whole body vibration”, който се базира на дългогодишни
международни клинични изследвания и има много широко поле на приложение
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/122061/vibro-pleytpauyr-pleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

Пейнт Ролер – комплект валяци за бързо боядисване
Пейнт Ролер – комплект валяци за бързо боядисване
Paint Runner Пейнт Ранър – комплект валяци за бързо, лесно и
удобно боядисване,без мръсотия и бъркотия.
Боядисвайте като професионалист за минимално време и усилия!
ПРЕДИМСТВА
- БЕЗ капене
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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/122060/peynt-roler--komplekt-valyaci-za-byrzo-boyadisvane

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/122059/masajna-masajirashta-sedalka

Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
МОДЕЛ 2015 Г С ВГРАДЕН СОФТУЕР НА БЪЛГАРСКИ
Резултатите от диагностиката излизат директно на български език
Био скенерът изважда 39 подробни отчета (35 за мъж/35 за жена) с общо над 245 различни резултата от
диагностиката,
плюс обобщен пълен и обобщен кратък отчет на здръвословното състояние на пациента, явяващ се 40-я файл.
Квантовият Анализатор е високотехнологичено електронно устройство за преглед на здравното състояние на човешкия
организъм.
Теоретически основан върху квантовата медицина, Квантовият анализатор използва научните постижения в
електронната техника,
за отчитане и анализ на слабото магнитно поле на човешката клетка и на базата на този анализ, дава здравния статус
на организма и проблемни зони в техния най-ранен стадий.
Квантовият Анализатор интегрира в себе си медицина, био-информатика, електро инженерство и други съвременни
науки.
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Чрез сензорен проводник в рамките на минута от дланта Ви ще бъдат получени повече от 240 показатели за Вашето
здраве
Квантовият метод на диагностика е комплексен, неинвазивен, практичен, лесен, бърз и ефикасен.
Цена 450 лв
0877540309
0895611643
БГ-Магазин
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/122058/kvantov-analizator---bioskener-3to-pokolenie-na-bylgarski-ezik

Заеми - идват празници
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/122057/zaemi---idvat-praznici

Страничен протектор Speck FabShell за iPhone 5/5S/SE
Страничен протектор Speck FabShell за iPhone 5/5S/SE, син
http://obiavidnes.com/obiava/122056/stranichen-protektor-speck-fabshell-za-iphone-55sse

Страничен протектор с гръб Speck CandyShell Flip за iPhone 5/5S/SE
Страничен протектор с гръб Speck CandyShell Flip за iPhone 5/5S/SE, розов
http://obiavidnes.com/obiava/122055/stranichen-protektor-s-gryb-speck-candyshell-flip-za-iphone-55sse

Страничен протектор с гръб Speck SmartFlex Card за iPhone 5/5S/SE
Страничен протектор с гръб Speck SmartFlex Card за iPhone 5/5S/SE, сив
http://obiavidnes.com/obiava/122054/stranichen-protektor-s-gryb-speck-smartflex-card-za-iphone-55sse

Зарядно устройство Sony Battery charger за ААА батерии + 4x AA 2000mAh
Зарядно устройство Sony Battery charger за ААА батерии + 4x AA 2000mAh
http://obiavidnes.com/obiava/122053/zaryadno-ustroystvo-sony-battery-charger-za-aaa-baterii--4x-aa-2000mah-

ATX/Micro-ATX
ATX/Micro-ATX, Segotep S2, черна, 500W захранване
http://obiavidnes.com/obiava/122052/atxmicro-atx

ATX/Micro-ATX
ATX/Micro-ATX, Segotep Lux, черна, прозорец, без захранване
http://obiavidnes.com/obiava/122051/atxmicro-atx

Зарядно устройство Sony Battery charger за ААА батерии + 4x AA 2500mAh
Зарядно устройство Sony Battery charger за ААА батерии + 4x AA 2500mAh
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http://obiavidnes.com/obiava/122050/zaryadno-ustroystvo-sony-battery-charger-za-aaa-baterii--4x-aa-2500mah-

ATX/Micro-ATX
ATX/Micro-ATX, Segotep Gank II, черна, прозорец, без захранване
http://obiavidnes.com/obiava/122049/atxmicro-atx

1TB Sony HDD (сребрист)
1TB Sony HDD (сребрист), Външен, 2.5"(6.35cm), USB 3.0
http://obiavidnes.com/obiava/122048/1tb-sony-hdd-srebrist

Входни врати с ламинат София!
Нови модели висококачествени входни метални врати с ламинат в различни цвeтове. Размерите на вратата с каса са
92/200 см. Възползвайте се от изключително достъпните цени!
http://obiavidnes.com/obiava/122047/vhodni-vrati-s-laminat-sofiya

Интериорен дизайн
Интериорен дизайн
Заснемане на обекта и оразмеряване
Представяне на DWG чертеж|AutoCad| : Maщабно разчертаване на зададения обект
Изработване на 3D визуализация: Виртуален проект в 3D
Изработка на поръчково обзавеждане
http://obiavidnes.com/obiava/122046/interioren-dizayn

Чанта за лаптоп TUCANO BSVO1314-BX Svolta Medium
Чанта за лаптоп TUCANO BSVO1314-BX Svolta Medium, до 14" (35.56 cm), бордо
http://obiavidnes.com/obiava/122045/chanta-za-laptop-tucano-bsvo1314-bx-svolta-medium

ЕРП система и BMS системи от фирма ВН дистрибушън
ERP приложенията са всички софтуерни продукти, които обработват данни за нуждите на бизнеса, спомагат за
контрола и развитието му. Те са ключов фактор за повишаване на производителността и конкурентността на дадена
компания. Този вид приложения подпомагат развитието на бизнеса чрез а
http://obiavidnes.com/obiava/122044/erp-sistema-i-bms-sistemi-ot-firma-vn-distribushyn

1TB Sony HDD (черен)
1TB Sony HDD (черен), Външен, 2.5"(6.35cm), USB 3.0
http://obiavidnes.com/obiava/122043/1tb-sony-hdd-cheren

Чанта за лаптоп TUCANO BSVO1314 Svolta Medium
Чанта за лаптоп TUCANO BSVO1314 Svolta Medium, до 14" (35.56 cm), черен
http://obiavidnes.com/obiava/122042/chanta-za-laptop-tucano-bsvo1314-svolta-medium

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,
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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/122041/multifunkcionalen-digitalen-kompas--idealen-podaryk

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/122040/ultrazvukova-vana-za-pochistvane-2-l---sofiya

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/122039/infracherven-energien-stimulator-za-ochi-fir-3d-s-aromaterapiya

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
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/122038/umna-kana-za-zdravoslovni-topli-napitki

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/122037/elektricheski-botush---greyka-za-kraka
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Детоксикатори
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/122036/detoksikatori

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/122035/alkalen-yonizirasht-i-masajirasht-dush-s-germaniy-turmalin-i-fir-efekt

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/122034/plastiri-za-detoksikaciya-na-organizma

1TB Sony HDD (син)
1TB Sony HDD (син), Външен, 2.5"(6.35cm), USB 3.0, издръжлив на удар, пръски и прах
http://obiavidnes.com/obiava/122033/1tb-sony-hdd-sin

Студено ли ви е сутрин в стаята, сменете си вратата за да не ви влиза студ
Повечето стари врати са без уплатнения, или са леко криви, или повдигнати повече от колкото трябва, или... Знаете ли
,че това причинява големи загуби на топлина. Поради това и сутрин когато е най-студено ви става студено, да не
говорим ,че това е загуба на пари за загряване. Борман България ви предлага да си смените вратите от нас на народни
цени, уверете се от сайта ни или на място.
Сайта ни е: http://borman.biz/
Можете да видите всичко на живо от 09:00 до 18:00 часа от понеделник до петък. Адреса е: Белите брези, ул.
Дойран 9 Б, на ъгъла с улица Смърч, до гръцкият рибен магазин. Втората пряка след реката в ляво. с тролейбуси 2 и 9 се
слиза на спирка Дойран.
http://obiavidnes.com/obiava/122032/studeno-li-vi-e-sutrin-v-stayata-smenete-si-vratata-za-da-ne-vi-vliza-stud
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Инфрачервена лампа за нагревки /настолна/150W - 49.95 лева
Служи за облекчаване на болки в мускулите и лечение при простудни заболявания, хреми, бронхити, ревматизъм, ишиас и
невралгии. Инфрачервената лампа е оптимизирана за облекчаване на болки на площ 20 x 30 см, например рамо, лакът,
прасец или врат, както и за облекчение при обикновени настинки. Лампата може да се използва за терапевтични
облъчвания, в козметични салони, детски градини, а така също и в домашни условия. Употребата на инфрачервената
лампа способства за повишаване на защитните сили на организма и устойчивостта му към инфекциозни, простудни,
костно-ставни заболявания и др. Инфрачервеното лъчение е напълно безвредно. Вижте подробности и поръчайте в
е-магазина www.Tehnomag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/122031/infrachervena-lampa-za-nagrevki-nastolna150w----4995-leva

Алкохолни тестери (дрегери)
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
Осигурени консумативи.
http://obiavidnes.com/obiava/122030/alkoholni-testeri-dregeri

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/122029/semeen-pulsirasht-dush-za-zybi-oralen-dentalen-irigator

Блиндирана входна врата код BG-Ale 401
Входна блиндирана врата, изработена от 1,5мм прахово боядисан метал и 8мм ламинирани MDF панели:
Структурата на крилото представлява вдойна метална рамка с два лицеви ламинирани MDF панела по 8мм между,
които е поставен метален лист с дебелина 1.0мм. Дебелината на крилото е 70мм. Крилото е с пълнеж за шумо- и
топлоизолация от полипропилен и полиуретанова пяна, допълнително метално оребряване с П-образни профили с
дебелина 1,5мм. Лицевият и задният панел са в два цвята MDF панели - венге и златен дъб, разделени с помоща на
алуминиева рамка. От страната на пантите крилото е подсилено с шест пасивни шипа, които при затворено положение
на вратата влизат в касата.
Касата е от 1,5мм прахово боядисан метал с широка 14см, нерегулируема с первази от едната страна. Има вграден праг.
Размери на крилото с касата - 88/201см
Вратата е снабдена е с две независими заключващи системи, всяка с по три активни шипа.
Възможните посоки на отваряне са: навътре/лява и навътре/дясна, с възможност за обратен монтаж (навън/лява,
навън/дясна).
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В комплекта са включени: крило, нерегулируема каса и обков, който включва: иноксова сатенирана подвижна дръжка за
от двете страни на вратата, шпионка, панти, два секретни патрона.
* Повърхността на вратата подлежи на захабяване в следствие на слънчевите лъчи и влагата, което я прави
неподходяща за излагане на директни атмосферни влияния.
http://obiavidnes.com/obiava/122028/blindirana-vhodna-vrata-kod-bg-ale-401

Овлажнител на въздух
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/122027/ovlajnitel-na-vyzduh

Aвтоматичен овлажнител от ТехноМаг
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/122026/avtomatichen-ovlajnitel-ot-tehnomag

Уред за сребърна вода Д-р Силвър Универсал
За ефективно антибактериално и възстановяващо действие при простуда, грип, ангини, висока температура, гастрити,
кожни болести, изгаряния. За дезинфекция и обработка на плодове и зеленчуци. За дезинфекция на мивки, вани, съдове,
детски играчки и дрехи. Непрекъснато се откриват нови възможности за терапевтично приложение на това чудодейно
природно средство - сребърната вода. Уред за получаване на сребърна вода със сменяем сребърен електрод. Доверете се
на е-магазина за високотехнологич ни продукти www.Tehnomag.net или на тел 02/8298504 , 0884386878, 0896046994,
0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/122025/ured-za-srebyrna-voda-d-r-silvyr-universal

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 и препоръчал на
близки и познати. www.lidaoriginalna.com
http://obiavidnes.com/obiava/122024/lida-otslabni

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/122023/ultrazvukova-vanichka-za-skorostno-pochistvane

Активатор за жива и мъртва вода – 69 лева
Активатор за жива и мъртва вода с ТИТАНИЕВ електрод - за домашно приготвяне на алкална (жива) вода и кисела
(мъртва) вода, които можете да използвате в профилактиката на редица болести. Иновативното в този модел е
наличието на титаниев електрод, който гарантира да няма никакво отделяне на метали във водата. За повече
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подробности и поръчки заповядайте в е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел. 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/122022/aktivator-za-jiva-i-myrtva-voda--69-leva

Енергийна алкална нано чаша за „жива вода”
Енергийна нано чаша за алкална вода - наричана още турмалинова чаша - предназначена да филтрира, пречиства,
минерализира, йонизира и алкализира водата по естествен път чрез филтърна система от подбрана селекция минерали, с
доказано полезно ободряващо и оздравително действие. Всички знаем колко е полезна и необходима водата за правилното
функциониране на човешкия организъм. Но в нашето забързано ежедневие рядко можем да разчитаме, че пием вода
която е достатъчно чиста или правилно структурирана и заредена с живот. Затова е изобретено и това чудо, което за
броени минути ни осигурява чиста, обогатена на полезни минерали, питейна вода. С енергийната алкална чаша ни се
предоставя възможност да бъдем по-здрави, по-бодри, по-енергични, по-работоспособни, да осигурим повече младост и
дълголетие на организма си, да постигнем стройна и елегантна фигура по естествен път. Не пропускайте този шанс!
Вижте подробности и поръчайте в е-магазина „ТехноМаг” или на тел.02/8298504, 02/4224228, 0884386878.
Плюс подарък РЕЗЕРВНА ФИЛТЪРНА СИСТЕМА
Промоцията е валидна за м. ноември 2016г. !
http://obiavidnes.com/obiava/122021/energiyna-alkalna-nano-chasha-za-jiva-voda

Дестилатори за вода
Дестилатор за вода, машина за дестилиране, дестилирана вода - ТехноМаг - София
За ефикасно и безопасно приготвяне на качествена дестилирана вода (най-чистата вода на планетата) за пиене, за
готвене, за лечение, за битови уреди (ютии, овлажнители), за автомобилни акумулатори и т.н. Производителност 1
л/час. С едно зареждане можете да пречистите максимално 3,5 л вода. Цена: 335 лв. с ДДС. Две години гаранция. За
подробности и поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/122020/destilatori-za-voda

Външна батерия/power bank/ Sony CP-V3A
Външна батерия/power bank/ Sony CP-V3A, 3000 mAh, черна, USB, 2x LED indicator
http://obiavidnes.com/obiava/122019/vynshna-bateriyapower-bank-sony-cp-v3a

Генератор на озон за въздух и вода за здраве у дома
Модел с механичен таймер до 60 минути. Пречиства вода за пиене и миене, дезинфекцира и лекува (зъби, венци, стомашно
- чревни болести, кожни заболявания и всякакви рани; за дълбоко почистване, омекотяване и предпазване от стареене на
кожата). Почиства и обезпаразитява месо, риба, плодове и зеленчуци. Предпазва от всякакви зарази, ако сте обработили
хранителните продукти с озонирана вода. Пречиства въздуха, премахва лошите миризми от риба, зеле, цигарен дим,
мухъл и др. Предпазва от заразни болести, които се разпространяват чрез въздуха. Вижте подробности и поръчайте в е
- магазина ТехноМаг или на тел. 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/122018/generator-na-ozon-za-vyzduh-i-voda-za-zdrave-u-doma

Плазмен въздухочистител, комбиниран с озонатор за вода
Последно поколение технология за пречистване и стерилизиране на въздуха в помещението. Без консумативи. Плюс
функция за озониране на вода и дълбоко пречистване на хранителни продукти.Този многофункционален уред, освен за
домашни условия, се препоръчва за ползване и в здравни, и медицински заведения, биохимични лаборатории, аптеки,
детски градини, училища, магазини, хотели, ресторанти и др. За подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net
или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/122017/plazmen-vyzduhochistitel-kombiniran-s-ozonator-za-voda

Въздухопречиствател мултифункционален 7 в 1
Въздухопречиствател мултифункционален 7 в 1 – уред за мощно антибактериално и антиалергично пречистване и
обогатяване с отрицателни йони и кислород на въздуха, за ефикасно отстраняване на миризми, дим, прах, алергени и
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всякакви други замърсявания в затворени помещения с площ до 80 кв.м. Подходящ за дома, спалнята, офиса, салона,
студиото, заседателната зала, яслата, детската градина, класната стая, хотела, и т.н. С възможност за окачване на
стена и дистанционно управление. С четири нива на филтрация, плюс озонатор, йонизатор и вентилатор. Със сменяем
комплексен въздушен филтър (HEPA-филтър, активен въглен, фотокатализатор). CE сертифициран. За подробности и
поръчки посетете е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/122016/vyzduhoprechistvatel-multifunkcionalen-7-v-1

Йонизатор, озонатор и ароматизатор от ТехноМаг
Йонизатор, озонатор и ароматизатор – настолен уред - най-съвременен мултифункционален настолен
въздухопречиствател. Може да произвежда отрицателни йони, да генерира озон и дифузира есенции за ароматерапия.
Уредът ефективно пречиства миризми, прах, алергени, въздушни микроби, спори на плесени, гъбички и др. Осигурява чист
и здравословен въздух, ароматизира помещението с успокояващи благоухания. С повишена ефективност, благодарение на
мини вграден вентилатор. Предпазва от зарази по въздушен път, както и от вредното действие на телевизори и
компютри. Противодейства на вредните положителни йони, излъчвани от други ел.уреди в помещението. Цена 69,00 лв. с
ДДС. За подробности и поръчки посетете е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/4224228, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/122015/yonizator-ozonator-i-aromatizator-ot-tehnomag

mATX/mITX
mATX/mITX, Segotep AND Mini Black-Red, черна, SG-M350 350W захранване
http://obiavidnes.com/obiava/122014/matxmitx

Качествени чешки интериорни врати.
Интериорна врата с крило, изработено от две HDF плоскости с дебелина 6 мм, подсилена рамка от масив с HDF
оребряване и покритие от 3D PP (полипропиленов) ламинат. HDF плоскостите са с голяма здравина, плътност,
влагоустойчивост, шумо и топлоизолация.
Касата е изработена от HDF плоскости и е подсилена в средата с висококачествена масивна дървесина, която
http://obiavidnes.com/obiava/122013/kachestveni-cheshki-interiorni-vrati

Изработка на Сайт от SiteOneBG.COM с Уникален дизайн
Изработка на Сайт с Уникален дизайн на атрактивни цени.
Решения за бизнес и лични сайтове.
Уверете се, че хората могат да Ви намерят.
Вижте още на: http://WWW.SITEONEBG.COM
Изработка на Динамичен уебсайт+Лого,
Изработка на Онлайн магазин+Лого,
SEO оптимизация,
Поддръжка на сайт,
Сайт за Недвижими имоти,
Сайт за Хотел,
и МНОГО ДРУГИ на Атрактивно Ниски Цени.
Възползвайте се.
За контакт:
Вижте още на сайта: http://WWW.SITEONEBG.COM
Skype: zed7774
E-mail: g100 [at] mail.bg
GSM: 088 505 45 86
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http://obiavidnes.com/obiava/122012/izrabotka-na-sayt-ot-siteonebgcom-s-unikalen-dizayn

levitra аптечна-stimulant
Levitra е един от най-качествените секс стимуланти за мъже. Страхотно действие, за яка ерекция и на страхотна цена
за 4 боя по 20 мг.http://topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/122011/levitra-aptechna-stimulant

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 3 работни дни! Очакваме Ви!
http://obiavidnes.com/obiava/122010/specialni-ceni-na-vhodni-i-interiorni-vrati

Външна батерия/power bank/ Sony CP-V9B
Външна батерия/power bank/ Sony CP-V9B, 8700mAh, черна, 2x USB
http://obiavidnes.com/obiava/122009/vynshna-bateriyapower-bank-sony-cp-v9b

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/122008/blindirani-vrati-na-konkurentno-niski-ceni

oтслабни с meizitang,meizitang
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/122007/otslabni-s-meizitangmeizitang

mATX/EATX
mATX/EATX, Segotep EOS, черна, без захранване
http://obiavidnes.com/obiava/122006/matxeatx

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/121180/stilni-i-kachestveni-vrati-bogat-izbor-ot-modeli-i-cvetove-na-dostypni-ceni

kamagra gold за мъже
Kamagra Gel са едни от най-предпочитаните секс стимуланти поради своето лесно приемане и бързо действие, ниска
цена, страхотни вкусове и никакви странични ефекти. http://kamagrata.com
http://obiavidnes.com/obiava/122005/kamagra-gold-za-myje

Вентилатор 120mm
Вентилатор 120mm, Segotep Polar Wind, 4-пинов 1100rpm
http://obiavidnes.com/obiava/122004/ventilator-120mm
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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/122003/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

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/122002/strahotna-nadomna-rabota--lesna-rabota--lesni-pari--za-cyalata-strana-

Преводи за фирми и частни лица
Преводаческа агенция ”Ексклузив плюс” е лицензирана агенция за превод и легализация на документи от/на над 30 езика
към Консулски отдел на МВнР на Република България. Работим с професионални преводачи с дългогодишен опит в
писмените и устните преводи. Агенцията осигурява за клиентите си заверка с Апостил и легализация на лични и
официални фирмени документи във всички държавни ведомства и чуждестранни консулства в Република България.
Нашите преводачи са лицензирани от Дирекция „Консулски отношения“ към МВнР, работещи с повече от 30 езика. За
въпроси и поръчки ще ни намерите на следния адрес : www.prevodi-online.net
http://obiavidnes.com/obiava/122001/prevodi-za-firmi-i-chastni-lica

Sony FDR-AX33
Sony FDR-AX33, 4K , 3.0" (7.62 cm) LCD Display, 10x oптично увеличение, HDMI, Jack 3.5мм, Micro USB, Wi-Fi
http://obiavidnes.com/obiava/122000/sony-fdr-ax33

Електрически нож Tefal Prep'line 8523.31
Електрически нож Tefal Prep'line 8523.31, 100W, LED светлинен сигнал за безопасност, бял
http://obiavidnes.com/obiava/121999/elektricheski-noj-tefal-prepline-852331

Вакумна стойка GoPro Suction Cup

Страница 22/72

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

06.11.2016

Вакумна стойка GoPro Suction Cup, доказана сигурност при над 240 km/h.
http://obiavidnes.com/obiava/121998/vakumna-stoyka-gopro-suction-cup

Чупеща стойка GoPro Gooseneck
Чупеща стойка GoPro Gooseneck, идеално за труднодостъпни места
http://obiavidnes.com/obiava/121997/chupeshta-stoyka-gopro-gooseneck

Универсален инструмент GoPro The Tool
Универсален инструмент GoPro The Tool
http://obiavidnes.com/obiava/121996/universalen-instrument-gopro-the-tool-

Пералня със сушилня LG FH695BDH6N
Пералня със сушилня LG FH695BDH6N , клас A, 12кг пералня капацитет/ 8 кг. сушилня капацитет, 1600 об./мин, LCD
Touch дисплей, сива
http://obiavidnes.com/obiava/121995/peralnya-sys-sushilnya-lg-fh695bdh6n-

Калъф за таблет Apple iPad Pro
Калъф за таблет Apple iPad Pro, магнитно затваряне, син
http://obiavidnes.com/obiava/121994/kalyf-za-tablet-apple-ipad-pro

Детективска агенция Авалон - 24ч. дискретни детективски услуги
Доказване на изневери, издирване, биологични родители,
наблюдение, справки, помощ на родители с трудни деца,
полиграф, технически средства, консултация с адвокат и…
Бързи, качествени, професионални детективски услуги.
Екипът ни се състои от доказани професионалисти с богат практически опит,
болшинството от тях са с експертни възможности.
Индивидуален подход към всеки клиент, гарантирано запазване на неговата
анонимност.
Извършва услуги на територията на Цялата страна.
За контакти:
тел:0896747344,
e-mail:detectivi@abv.bg,
http://avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/121993/detektivska-agenciya-avalon---24ch-diskretni-detektivski-uslugi

Страничен протектор с гръб Speck CandyShell Grip за iPhone 6S Plus
Страничен протектор с гръб Speck CandyShell Grip за iPhone 6S Plus, розов/син
http://obiavidnes.com/obiava/121992/stranichen-protektor-s-gryb-speck-candyshell-grip-za-iphone-6s-plus

Switch Cisco Catalyst 3850
Switch Cisco Catalyst 3850, 1000 Mbps, 48-ports, PoE
http://obiavidnes.com/obiava/121991/switch-cisco-catalyst-3850

Презентации на високо бизнес ниво за привличане на Инвестори и Нови Партньори
Професионални презентации за фирми, ориентирани към растеж и развитие на най-високо професионално бизнес ниво за
привличане на Инвеститори и Нови Бизнес Партньори от България и Чужбина.
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За да намерите най-печелившия подход за развитието на бизнеса,
за да се свържете с ключови партньори от Вашия бранш от Европа и Света
(които да Ви представят пред други още по-влиятелни и престижни техни съдружници), за да изградите нови,
дългосрочни бизнес отношения и получите изгодни сделки директно от най-големите Европейски и Световни фирми от
Вашия сектор, се изискват хора с много сериозно желание, солиден опит и доза "личен финансов интерес".
Необходими са хора, които да са готови да работят за Вас и Вашия бизнес не само днес, утре, месец, два или година
занапред, а за много по-дългосрочен период. Такива хора - специалисти с опит, с всеотдайност, с готовност да работят
24 часа - 7 дни в седмицата, в никакъв случай няма да откриете на трудовия пазар, дори и с най-примамливото
заплащане.
Повече на bbconsult.bg / Бизнес Развитие
http://obiavidnes.com/obiava/121990/prezentacii-na-visoko-biznes-nivo-za-privlichane-na-investori-i-novi-partnyori

БАРАБАН ЗА CANON IRC2380/2880/3080/3380/3580/3880 C-EXV 21 - Black - P№ CF0456B002AA заб.: 77000k
БАРАБАН ЗА CANON IRC2380/2880/3080/3380/3580/3880 C-EXV 21 - Black - P№ CF0456B002AA - заб.: 77000k
http://obiavidnes.com/obiava/121989/baraban-za-canon-irc238028803080338035803880-c-exv-21---black---p-cf0456b0

Частен детектив-Детективску услуги Пловдив-Детективска Агенция Фокс
Детективски услуги от Детективска агенция Фокс
Предлаганите Детективски услуги са
с гарантирана поверителност!
Разкриване на изневери,фирмено разследване,
издирване-лица,наблюдение,консултации.
Съдействие при сделки с имоти-проверка.
Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация и др.
Извършваме ефективни детективски услуги в София, Пловдив, Варна,Бургас
Русе, Плевен, Хасково, Пазарджик, Благоевград, Перник, Стара Загора
и др. населени места в България, а и в чужбина.
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/121988/chasten-detektiv-detektivsku-uslugi-plovdiv-detektivska-agenciya-foks

неограничен заем при ниска лихва в Робърт gazdic finance@gmail.com
получите неограничен достъп до бърз заем при много ниски лихвени проценти и по-добри условия по заеми на Робърт
gazdic finance@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/121987/neogranichen-zaem-pri-niska-lihva-v-robyrt-gazdic-financegmailcom

levitra аптечна-sexstimulant
Levitra на Bayer е един от най-използваните секс стимуланти в цял свят. Защо толкова много мъже избират точно секс
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стимулант левитра? Причината или по точно отговора е много прост, Levitra Bayer има стахотно действие върху
мъжката ерекция и няма никакви странични ефекти. Левитра е един страхотен продукт с който всеки мъж ще се
почувства, като цар в леглото. Levitra / Левитра ни дава здрава, твърда и продължителна ерекция. Levitra / Левитра е
много лек секс стимулант без странични ефекти.www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/121986/levitra-aptechna-sexstimulant

БАРАБАН ЗА CANON IRC2380/2880/3080/3380/3580/3880 C-EXV 21 - Cyan - P№ CF0457B002AA заб.: 53000k
БАРАБАН ЗА CANON IRC2380/2880/3080/3380/3580/3880 C-EXV 21 - Cyan - P№ CF0457B002AA - заб.: 53000k
http://obiavidnes.com/obiava/121985/baraban-za-canon-irc238028803080338035803880-c-exv-21---cyan---p-cf0457b00

Инкубатори
Инкубатори напълно автоматични тип люлка с вместимост на люлката от : 40яйца,60,80,100,и 120 броя
яйца.Полуавтоматични за 18яйца,35,55,75,100 и 150яйца.Гаранцията е една календарна година.Начина за употреба е
лесен дори за начинаещи клиенти.Инкубаторите са предназначени за домашна употреба.На люлката няма гнезда поради
това може да се слагат всяакакъв вид яйца. Tемпературата се регулира с електронен термоконтролер с цифров дисплей
с точност до 0.01градуса.Възможност за доставка с куриер до всяка точка на страната 20% отстъпка от цената на
доставката.Заповядайте на сайта ни за да разгледате предлаганите ни продукти.
www.maksmoris.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/121984/inkubatori

Вечерен курс по румънски език – ниво А2
Учебен център Орбис организира вечерен курс по румънски език по системата PULS, ниво А2. По време на обучението се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене и се акцентира върху уменията за изразяване на
румънски език. Курсът се провежда два пъти седмично – понеделник и четвъртък от 18.30 до 20.30ч., всичко 60 учебни
часа. Цена – 250 лв. Начало: 28.11.2016г.
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 “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/121983/vecheren-kurs-po-rumynski-ezik--nivo-a2

БРАЗИЛСКИ ПОРТУГАЛСКИ - A2
Учебен център Орбис организира неделен курс по бразилски португалски А2. Курсът се провежда по системата Falar,
Ler, Escrever. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене.
Продължителност 50 учебни часа, всяка неделя от 10.00 до 13.00 часа. Цена 160 лв. Начало: 11.12.2016г.
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/121982/brazilski-portugalski----a2

Разговорен курс по португалски език
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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/121981/razgovoren-kurs-po-portugalski-ezik

Кур по португалски език А2
Учебен център Орбис организира вечерен курс по португалски език, ниво А2. 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: 18.11.16г.
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
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/121980/kur-po-portugalski-ezik-a2

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/121979/kurs-po-portugalski-ezik-za-nachinaeshti

КУРС ПО ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК - A1
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
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/121978/kurs-po-portugalski-ezik----a1
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Италиански език- разговорен курс
Учебен център Орбис организира разговорен курс по италиански език. Курсът е предназначен за хора учили или в момента
изучаващи италиански език от ниво А2 до В2. Целта на курса е да се развият умения за водене на разговор като се работи
по определени теми. Продължителност 30 часа, веднъж седмично (петък) от 19.00 до 21.00 часа. Начало на курса:
25.11.16г. Цена:120лв.
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/121977/italianski-ezik--razgovoren-kurs

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/121976/kurs-po-italianski-ezik--a1

Курс по италиански език – първо ниво
Учебен център Орбис организира вечерен курс по италиански език, първо ниво. Курсът се провежда по системата Nuovo
progetto Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1800-2000 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на италиански език.
Нивото е с продължителност 80 часа и се провежда два пъти в седмицата- понеделник и четвъртък от 19.00 до 21.00
часа. Цена: 250 лева. Начало 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/121975/kurs-po-italianski-ezik--pyrvo-nivo

Курс по италиански език – ниво В2
Учебен център Орбис организира съботен курс по италиански език- В2. Курсът се провежда по системата Nuovo progetto
Italiano. Нивото е с продължителност 80 часа и се провежда веднъж седмично – неделя от 10.00 до 13.30 часа. Начало :
27.11.2016. Цена: 250 лева.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
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Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/121974/kurs-po-italianski-ezik--nivo-v2

Съботен курс по италиански език – C1.1
Учебен център Орбис организира съботен курс по италиански език, C1.1. Курсът се провежда по системата Nuovo
progetto Italiano. Нивото е с продължителност 60 часа и се провежда веднъж седмично – събота от 10.00 до 13.30 часа.
Начало : 03.12.2016. 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/121973/syboten-kurs-po-italianski-ezik--c11

БАРАБАН ЗА CANON IRC2380/2880/3080/3380/3580/3880
CF0458B002AA - заб.: 53000k

C-EXV

21

-

Magenta

-

P№

БАРАБАН ЗА CANON IRC2380/2880/3080/3380/3580/3880 C-EXV 21 - Magenta - P№ CF0458B002AA - заб.: 53000k
http://obiavidnes.com/obiava/121972/baraban-za-canon-irc238028803080338035803880-c-exv-21---magenta---p-cf0458

Двустаен апартамент с гледка море в Несебър - комплекс Аврора
комплекс „ АВРОРА “
гр. Несебър – на 35 м от морето
плажа „ Потъналия кораб Аурелия ”.
Двустаен апартамент с гледка море от терасата, етаж: 2; площ: 66 кв.м.; състои се от всекидневна с кухненски бокс,
спалня, оборудвана баня с душ кабина , тераса 15 кв.м. Цена : 55 000 EUR.
Насладете се на красотата на южното Черноморие с комплекс АВРОРА, разположен на 35 м от морето морето и
плажа. Комплексът се състои от 44 луксозни апартамента с площ от 22 кв.м. до 153 кв.м. Предават се в степен на
завършеност : “ до ключ “.
Предвидени са паркоместа и озеленено дворно пространство с паркови елементи, както и открит басейн с прилежаща
зона за слънчеви бани. Възможност за целогодишно обитаване и отдаване под наем за летния сезон.

Строително – инвестиционна компания „ Емили Трейдинг” ООД
тел.: +359 885 068 117
http://obiavidnes.com/obiava/121971/dvustaen--apartament-s--gledka-more-v--nesebyr----kompleks-avrora

Лаптоп Acer Aspire ES1-523-276S (NX.GKYEX.028)
Лаптоп Acer Aspire ES1-523-276S (NX.GKYEX.028), двуядрен AMD E1-7010 1.5GHz, 15.6" (39.62 cm) HD LED Display
(HDMI), 4GB, 500GB HDD, USB 3.0, Linux, 2.4kg
http://obiavidnes.com/obiava/121970/laptop-acer-aspire-es1-523-276s-nxgkyex028

Bulgarian for foreigners
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ABILITY Language School offers individual and group studies in Bulgarian Language for foreigner speakers through the following
languages: English , Russian , French from A-level – beginners to D level – proficiency.
An opportunity for individual study at the office in convenient hours for the student. No textbook needed - the language school offers
its own learning system and methods, highly skilled teachers, audio and video lessons. All materials are free .
For more information:
Phone . (02)953 08 87
0878 467 429
Address: Ivan Vazov, 32 Michail Bobotinov Str, bl 5, entr В, fl 1, ap.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/121969/bulgarian-for-foreigners

Разговорен английски
Езикова школа Абилити предлага курсове по разговорен английски . Материалите са разработени за завършили ниво
А1,А2,В1 и В2.
Курсовете спомагат за преодоляване на езиковата бариера , посредством диалози и дискусии.
Темите са :
ежедневие
свободно време,
пазаруване,
културни събития,
семейство,
бит и начин на живот,
образование,
околна среда и други.
Разговорите са основна част от методиката на обучение. Тяхната цел е упражняването на граматични и лексикални
конструкции в среда, симулираща реални ежедневни дейности.
Така те допълват традиционните езикови курсове.
Тематичните разговори са ефикасен метод за развиване на умението за говорене , като обогатяват речниковия запас
на курсистите .
Организираме :
разговорни срещи един път седмично в малки групи до трима души
индивидуални разговорни срещи
интересни преподаватели
Разговори с англичани и американци .
Онлайн разговори .
Обърнете се към нас , за да си поприказваме на английски , за да преодолеете езиковата бариера , за да научите нови
неща лесно .
Нуждаете се от лист и химикалка – защото всички учебни материали са включени в цената от 15 лева за 60 минути .
Свържете се с нас по:
e-mail abilityschool@gmail.com Facebook: Abilityschool
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/121968/razgovoren-angliyski

Разговорен Английски с бизнес насоченост
Езикова школа Абилити организира курс по разговорен Английски с бизнес насоченост . Учебните материали са по
системата за бизнес английски на Oxford University . Курсът е предназначен за курсисти, завършили първо ниво бизнес
английски (Elementary) и има за цел поддържане и усъвършенстване на придобитите знания.
Включени са аудио и видео уроци в учебния план .
Заниманията са : понеделник от 18.30 до 20.30
Продължителност на курса – 30 учебни часа
Цена : 150 лева
Предлагаме малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
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За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/121967/razgovoren-angliyski-s-biznes-nasochenost

Пожароустойчиви врати
Борман България ви предлага доказали се противопожарни врати. Даваме ви и 2 години гаранция. безплатно взимаме
размерите.
Сайта ни е: http://borman.biz/pozharoustojchivi-vrati-ceni/
http://obiavidnes.com/obiava/121966/pojaroustoychivi-vrati

otslabni s lida
Lida Slim или както я знем Lida стара формула е най-силния и качествен билков продукт за много бързо и лесно
отслабване.Само за месец ще свалите от 6 до 12 килограма, без диети или тренировки. Гарантираме, че всеки един
използвал от нашата оригинална Lida Slim е отслабнал и е останал наш клиент, който ни е благодарил и препоръчал на
близки и познати.www.lidaoriginalna.com
http://obiavidnes.com/obiava/121965/otslabni-s-lida

Терморегулатори на тел.0988886086
Този контролер е подходящ за контрол на температурата на съхранение на съоръжения, работещи при средни и ниски
температури. Той измерва, показва и контролира температура, има функция за калибриране на температурата, функция
за температура над температурата на алармата, аларма при проблем в датчика, бутон за възстановяване на
стойността на фабричните настройки по подразбиране, предварително зададени параметри и един бутон за
възстановяването им. Той притежава сензорен бутон с функция за заключване на клавишите.
Един вход за датчик: датчик за температурата.
Контролира един изход: охлаждане (или затопляне).
Характеристики:
Шест сензорни бутона, бърза настройка на параметрите, лесна работа;
Възможност група от параметри да бъдат възстановени с един бутон.
Технически параметри:
1) Диапазон на измерване: -40
http://obiavidnes.com/obiava/121964/termoregulatori-na-tel0988886086

Немски врати на достъпни цени
Предлагаме немска прецизност на достъпни цени. Разнообразие от модели, цветове и размери, подходящи за тухлено
жилище, ЕПК и панел. Касите са прави регулируеми и обхващат зид от 6 см. до 33 см. Крилата са фалцови, което
позволява добро уплътнение. Посоката на отваряне - лява или дясна, се определя при заявката. Стоката е налична на
склад. Срещу допълнително заплащане, се предлага и монтаж на вратите от външна фирма - подизпълнител, с която от
години сътрудничим.
Можете да ни посетите на адрес - бул. Акад. Иван Гешов 102( в близост до ВМА и Център по хигиена, в близост до нас
има клон на Банка Пиреос).
Телефон за връзка - 0899 69 10 75
web адрес - www.vratiexpress.com
http://obiavidnes.com/obiava/121963/nemski-vrati-na-dostypni-ceni
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Интериорни и входни врати
Предлагаме голямо разнообразие от качествени интериорни и блиндирани входни врати.На вашето внимание
представяме интериорна врата с код207,цвят златен дъб с отлично качество и на достъпна цена
http://obiavidnes.com/obiava/121962/interiorni-i-vhodni-vrati

Страничен протектор с гръб Speck CandyShell Inked за iPhone 6S Plus
Страничен протектор с гръб Speck CandyShell Inked за iPhone 6S Plus, син с картинка
http://obiavidnes.com/obiava/121961/stranichen-protektor-s-gryb-speck-candyshell-inked-za-iphone-6s-plus

levitra аптечна-stimulant
Levitra е един от най-качествените секс стимуланти за мъже. Страхотно действие, за яка ерекция и на страхотна цена
за 4 боя по 20 мг. - http://topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/121960/levitra-aptechna-stimulant

Блиндирана врата
Представяме Ви блиндирана входна врата, изработена от 1,5 мм прахово боядисан метал и 10мм MDF - фрезовани
панели с ламинатно покритие. Размери на вратата с касата - 92/200 см.
Дебелината на крилото е 70мм, а възможните посоки на отваряне са: навътре/лява, навътре/дясна, навън/лява,
навън/дясна. Структурата на крилото представлява два MDF-ламинирани панела - всеки по 10мм, 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. Моделът е с фабрично
поставено гумено уплътнение по протежението на касата, също и с „Г-образна“ лайсна на прага, което спомага за
по-добра изолация и изграждане на праг. Вратата е снабдена с две независими заключващи системи DAF-моноблок, всяка
с по три активни шипа. Добавена e и трета скрита ключалка тип „резе“ от вътрешната страна.
В комплекта са включени:
- Крило 7см, изработено от: метал, минерална вата и MDF-плоскости;
- регулируема каса за зид с дебелина до 34см, с фабрично поставено гумено уплътнение по нея;
- обков: иноксова, сатенирана подвижна дръжка за вътрешната страна на вратата и по избор, подвижна или пасивна
дръжка за външната страна /пасивните дръжки, които предлагаме са два типа – „полумесец“ и „пура“/;
- шпионка с метално чукче; панти; два секретни патрона с по три ключа; трета допълнителна ключалка; бронировка
на патрона с вдлъбнати капачки, против разбиване; от страната на пантите, крилото е подсилено с шест пасивни шипа,
които при затворено положение на вратата, са скрити в касата.
***Повърхността на вратата е без UV-защита!
http://obiavidnes.com/obiava/121959/blindirana-vrata

Страничен протектор с гръб Speck CandyShell Clear за iPhone 6S Plus
Страничен протектор с гръб Speck CandyShell Clear за iPhone 6S Plus, бял-прозрачен
http://obiavidnes.com/obiava/121958/stranichen-protektor-s-gryb-speck-candyshell-clear-za-iphone-6s-plus

Интериорни и входни врати за Вашият дом!
Врати Добрич Ви предлага най-добрите цени на входни и интериорни врати – идеалният завършек на Вашия дом. Само
тук ще намерите богато разнообразие от цветове и модели. Заповядайте в шоурума ни в гр. Добрич на адрес:ул.Св. Св.
Кирил и методий 41- магазин Билла до училище „ П. Славейков”.. Разгледайте и другите ни предложения тук
http://www.vrati-dobrich.com/.
Тел: 058/590 363
Моб: 0899691030
mail: office@vrati-dobrich.com
web: www.VRATI-DOBRICH.com
http://obiavidnes.com/obiava/121957/interiorni-i-vhodni-vrati-za-vashiyat-dom
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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/121956/zaemi-do-7000-lv

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/121955/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

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/121954/strahotna-nadomna-rabota--lesna-rabota--lesni-pari--za-cyalata-strana-

Блиндирана входна врата модел Т110, цвят Спарта
Представяме Ви блиндирана входна врата, изработена от 1,5 мм. прахово боядисан метал и 10мм. MDF- фрезовани
панели с ламинатно покритие. Размери на вратата с касата- 92/200 см.
Дебелината на крилото е 70мм, а възможните посоки на отваряне са: навътре/лява, навътре/дясна, навън/лява,
навън/дясна. Структурата на крилото представлява два MDF-ламинирани панела-всеки по 10мм, 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
независими заключващи системи DAF-моноблок, всяка с по три активни шипа. Добавена и трета скрита ключалка тип
„резе“ от вътрешната страна.
В комплекта са включени: Крило 7 см, изработено от: метал, минерална вата и MDF- плоскости; регулируема каса за зид
с дебелина до 34см, с фабрично поставено гумено уплътнение по нея; обков: иноксова сатенирана подвижна дръжка за
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вътрешната страна на вратата и по избор подвижна или пасивна дръжка за външната страна /пасивните дръжки,
които предлагаме са два типа – „полумесец“ и „пура“/; шпионка с метално чукче; панти; два секретни патрона с по три
ключа; трета допълнителна ключалка; бронировка на патрона с вдлъбнати капачки против разбиване; от страната на
пантите крилото е подсилено с шест пасивни шипа, които при затворено положение на вратата са скрити в касата;
Повърхността на вратата подлежи на захабяване следствие на слънчевите UV-лъчи и влагата и не е подходяща за
излагане на директни атмосферни влияния, освен ако няма изграден навес, който да предпазва вратата.
http://obiavidnes.com/obiava/121953/blindirana-vhodna-vrata-model-t110-cvyat-sparta

отслабни с meizitang,meizitang
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/121952/otslabni-s-meizitangmeizitang

Изкупуване и Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения + Освобождаваме
от Солидарната Отговорност ...
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения +
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и Ние сме Вашето Решение с Компетентно Съдействие
!
Офертата е валидна за Търговски и Акционерни Дружества от всички бизнес сектори и региони на страната .
Оказваме перфектно съдействие и на фирми , регистрирани и работещи на територията на Европа .
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ, които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, съдебни изпълнения,
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
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http://obiavidnes.com/obiava/121951/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojd

Изкупуване и Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения + Освобождаваме
от Солидарната Отговорност ...
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за 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/121950/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojd

Изкупуване и Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения + Освобождаваме
от Солидарната Отговорност ...
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за 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 .

Страница 34/72

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

06.11.2016

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/121949/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojd

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.http://kamagrata.com
http://obiavidnes.com/obiava/121948/kamagra-gel

Блиндирана входна врата код T305 C
Блиндирана входна врата, изработена от 1,5 мм прахово боядисан метал и 10мм MDF-фрезовани панели с ламинатно
покритие. Размери на вратата с касата - 90/200 см.
Дебелината на крилото е 70 мм, а възможните посоки на отваряне са: навътре/лявo, навътре/дяснo, навън/лявo,
навън/дяснo. Структурата на крилото представлява два MDF-ламинирани панела - всеки по 10 мм, а за шумо- и
термоизолация има полистирен. Лицевият и задният панел са с красива фрезована шарка, която придава стилна
завършеност на модела. Касата е регулируема и може да облече зид с дебелина до 34см. Моделът е с фабрично поставено
гумено уплътнение по протежението на касата, също и с "Г-образна" лайсна на прага, което спомага за по-добра
изолация и изграждане на праг. Вратата е снабдена с две независими заключващи системи DAF-моноблок, всяка с по три
активни шипа.
В комплекта са включени:
Крило 7см, изработено от: метал, полистирен и MDF-плоскости;
Регулируема каса за зид с дебелина до 34см, с фабрично поставено гумено уплътнение по нея;
Обков: иноксова сатенирана подвижна дръжка за вътрешната страна на вратата и по избор подвижна или пасивна
дръжка за външната страна (тип - "полумесец"); шпионка с метално чукче; панти;
Два секретни патрона с по три ключа; бронировка на патрона с вдлъбнати капачки против разбиване;
От страната на пантите крилото е подсилено с три пасивни шипа, които при затворено положение на вратата са
скрити в касата;
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** Поктирието на вратата е без UV-защита. Вратата подлежи на захабяване в следствие на слънчевите лъчи и влагата
и не е подходяща за излагане на директни атмосферни влияния, освен ако няма изграден навес, който да предпазва
вратата.
http://obiavidnes.com/obiava/121947/blindirana-vhodna-vrata-kod-t305-c

Страничен протектор с гръб Speck за iPhone 6S
Страничен протектор с гръб Speck за iPhone 6S, лилав
http://obiavidnes.com/obiava/121946/stranichen-protektor-s-gryb-speck-za-iphone-6s

Страничен протектор с гръб Speck за iPhone 6S
Страничен протектор с гръб Speck за iPhone 6S, виолетов
http://obiavidnes.com/obiava/121945/stranichen-protektor-s-gryb-speck-za-iphone-6s

Страничен протектор с гръб Speck за iPhone 7
Страничен протектор с гръб Speck за iPhone 7, прозрачен (с цветя)
http://obiavidnes.com/obiava/121944/stranichen-protektor-s-gryb-speck-za-iphone-7

Страничен протектор с гръб Speck за iPhone 6S
Страничен протектор с гръб Speck за iPhone 6S, розов с щампа
http://obiavidnes.com/obiava/121943/stranichen-protektor-s-gryb-speck-za-iphone-6s

Страничен протектор с гръб Speck за iPhone 6S
Страничен протектор с гръб Speck за iPhone 6S, син с щампа
http://obiavidnes.com/obiava/121942/stranichen-protektor-s-gryb-speck-za-iphone-6s

Блиндирана врата 888
Дебелината на крилото е 70мм, а възможните посоки на отваряне на вратата са: навътре/лява, навътре/дясна,
навън/лява, навън/дясна. Покритието на вратата е машинно поставено и топло пренесено PVC фолио - матово,релефно.
Вратата е в комплект с крилото, 10см. фиксирана каса, гумени уплътнения на крилото и касата, метален обков -брава,
иноксови дръжки,вградени в касата регулируеми панти, праг, крепежни елементи за монтажа на вратата и
шпионка.Моделът има 2 отделни,независими една от друга секретни ключалки плюс трета допълнителна,тип
"резе".Дръжката е с отделна розетка.
Телефон:0894 627 712
Адрес: ж.к Младост 3 бул.Ал.Малинов 51
http://obiavidnes.com/obiava/121941/blindirana-vrata-888

Страничен протектор с гръб Speck за iPhone 7 Plus
Страничен протектор с гръб Speck за iPhone 7 Plus, черен
http://obiavidnes.com/obiava/121940/stranichen-protektor-s-gryb-speck-za-iphone-7-plus

получите бързи заеми тук в рамките на 48 часа при nataliastephenfinance@gmail.com
получите бързи кредити с перфектни условия и ниски лихви, за да помогне за решаването на вашата финансова криза в
nataliastephenfinance@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/121939/poluchite-byrzi-zaemi-tuk-v-ramkite-na-48-chasa-pri-nataliastephenfinancegmailco

Страничен протектор с гръб Speck за iPhone 6S
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Страничен протектор с гръб Speck за iPhone 6S, син
http://obiavidnes.com/obiava/121938/stranichen-protektor-s-gryb-speck-za-iphone-6s

Строителна фирма от Пловдив
Фирмата е основана през 2000г. под името Астрал - Г ООД, а по - късно е преименувана Астрал Инженеринг ООД.
Дружеството е регистрирано в Камарата на строителите в България, под номер № І - 001044, с протокол 0023/01. 02.
2008г и е редовен неин член. Основен предмет на дейност е извършване на предпроектни проучвания, цялостно
проектиране и строителство на промишлени, административни и жилищни сгради, както и на инфраструктурни обекти
http://obiavidnes.com/obiava/121937/stroitelna-firma-ot-plovdiv

Мартеници МИР-МАР на едро и дребно. Онлайн магазин МИР-МАР
МИР-МАР произвеждаме мартеници от 2003г. През всички тези години натрупахме доста опит и сега за сезон 2016г. сме
подготвени с много актуални модели. Може да видите какво предлагаме на:http://martenici-bg.com/ Приемаме поръчки на
електронната ни поща bg_martenici@abv.bg и на телефон 0895023731 и 0898493205. Всички поръчки за страната се
изпращат с куриерска служба "Еконт Експрес", поръчката се плаща при получаването и на куриера. Цената и времето за
доставка е в зависимост от населеното място. Поръчките се изпълняват по реда на постъпване, с предимство са
по-големите. Поръчки над 500 бр. се изпълняват най-малко за 10 дни. Могат да се поръчат имена и надписи липсващи от
списъка.
За поръчки цената е: от 10 до 50 бр. цена 1.00 лв. от 51 бр. до 100 бр. цена 0.45 лева над 100 бр. цена 0.40 лева
Минималното количество при поръчка е 10 бр.
http://obiavidnes.com/obiava/121936/martenici-mir-mar-na-edro-i-drebno-onlayn-magazin-mir-mar

Мартеници МИР-МАР на едро и дребно. Онлайн магазин МИР-МАР
МИР-МАР произвеждаме мартеници от 2003г. През всички тези години натрупахме доста опит и сега за сезон 2016г. сме
подготвени с много актуални модели. Може да видите какво предлагаме на:http://martenici-bg.com/ Приемаме поръчки на
електронната ни поща bg_martenici@abv.bg и на телефон 0895023731 и 0898493205. Всички поръчки за страната се
изпращат с куриерска служба "Еконт Експрес", поръчката се плаща при получаването и на куриера. Цената и времето за
доставка е в зависимост от населеното място. Поръчките се изпълняват по реда на постъпване, с предимство са
по-големите. Поръчки над 500 бр. се изпълняват най-малко за 10 дни. Могат да се поръчат имена и надписи липсващи от
списъка.
За поръчки цената е: от 10 до 50 бр. цена 1.00 лв. от 51 бр. до 100 бр. цена 0.45 лева над 100 бр. цена 0.40 лева
Минималното количество при поръчка е 10 бр.
http://obiavidnes.com/obiava/121935/martenici-mir-mar-na-edro-i-drebno-onlayn-magazin-mir-mar

покана за рождени дни
Борса ФАТУМ се занимава с търговия на дребно и едро с канцеларски материали, офис консумативи, ученически пособия,
детски книжки, играчки, картонени игри и пъзели, парти артикули и други. От създаването си досега приоритет в
работата ни е бързото и качествено обслужване на клиентите, гъвкавост, за да се нагодим към непрекъснато
променящия се пазар и стремеж към усъвършенстване. Именно това е и причината за все по - широката гама от
предлаганите от нас продукти. Голямата складова наличност, както и ритмичните доставки ни дават възможност да
удовлетворяваме нуждите на нашите клиенти адекватно и в срок.
http://obiavidnes.com/obiava/121934/pokana-za-rojdeni-dni

Настолен компютър PC "Office Line"
Настолен компютър PC "Office Line", двуядрен Intel Pentium G4400 3.30GHz, 4GB DDR4 RAM, 500GB 7200rpm, 2x USB 3.0,
клавиатура и мишка, Free DOS
http://obiavidnes.com/obiava/121933/nastolen-kompyutyr-pc-office-line

Дървена масажна кушетка MagicPRO 2 Двусекционна
Дървена масажна кушетка MagicPRO 2 Двусекционна
Професионална преносима кушетка за масаж "MagicPRO 2" - здрава, лесна за употреба, изключително комфортна и
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удобна.
Кушетката е подходяща за всички видове масажни и козметични процедури.Тя е лека,компактна и лесно преносима.
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
Благодарение на сгъваемата си конструкция, професионалната масажна кушетка "MagicPRO-2" лесно и бързо се
трансформира в достатъчно удобна за пренасяне чанта.
Кушетки за масаж MagicPRO Цвят черен,бежов,кремав,кафяв,лилав,червен,червен и оранжев
Цена 229лв.
Възгланици за масажни кушетки:
Подложна Възглавница за масаж– цилиндрична - полуцилиндрична
Цилиндрична възглавница 25 лв
Полуцилиндрична възглавница 20 лв
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/121932/dyrvena-masajna-kushetka-magicpro-2-dvusekcionna

lida,lida
Lida Slim или както я знем Lida стара формула е най-силния и качествен билков продукт за много бързо и лесно
отслабване.Само за месец ще свалите от 6 до 12 килограма, без диети или тренировки. Гарантираме, че всеки един
използвал от нашата оригинална Lida Slim е отслабнал и е останал наш клиент, който ни е благодарил и препоръчал на
близки и познати.www.lidaoriginalna.com
http://obiavidnes.com/obiava/121609/lidalida

Настолен компютър PC "Office Line Pro"
Настолен компютър PC "Office Line Pro", двуядрен Intel Pentium G4400 3.30GHz, 4GB DDR4 RAM, 500GB 7200rpm, 2x USB
3.0, клавиатура и мишка, Windows 10 Pro
http://obiavidnes.com/obiava/121931/nastolen-kompyutyr-pc-office-line-pro

Кухненско ренде - лесно и удобно рязане на зеленчуци
Кухненско ренде - лесно и удобно рязане на зеленчуци
Кухненското ренде Найсер Дайсер Плюс e удобен за употреба от цялото семейство.
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Нямате никакви претеснения за неговата употреба . Предпазва ръцете от порязване,можете да го поверите
дори на вашите деца. С повече внимание и желание те биха ви заменили с рязане на зеленчуци
С Найсер Дайсер работите без сълзи, без дразнене и миризми.Нарязва сирене ,кашкавал,домати,чушки и др. за салата в
най-различна големина.
Комлектаът включва
1 капак с бутон за почистване
2 контейнер за рязане
3 капак за запазване на продуктите свежи
4 приставка за настъргване със защитно покритие
5 приставка с защитно покритие и държач
6 защитно покритие за острието
7 решетка за рязане /6 мм./12 мм.
8 решетка за рязане/18 мм.
9 решетка за рязане на четвъртини/осмини
10 1 белачка
Лесно режете всякакви видове плодове и зеленчуци.
Цена29лв
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/121930/kuhnensko-rende---lesno-i-udobno-ryazane-na-zelenchuci

Водоустойчива масажираща четка за баня
Водоустойчива масажираща четка за баня
Има вещи,с които сме свикнали от начина на тяхната употреба и не обръщаме внимание на новите неща и нови
технологии.Spin Spa e водоустойчива душ четка.Удобна,красива,лека с дръжка-тя е вашият помощник в банята.
Получавате я с 5 приставки:
Приставка за масаж с гумени масажисти, вплетени в четка
Приставка гъба за нежна ексфолиация
Приставка за Микродермабразио
Приставка пемза за педикюр
Приставка четка
Работи с 3 x АА батерии/които не са включени в комплекта/ и има две скорости - високи и ниски.
Със своите вибриращи движения, Spin Spa не само почиства тялото ви, но подобрява и кръвообращението.Цена 35лв
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
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www.shopbg.info
www.miramarket.eu
www,gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/121929/vodoustoychiva-masajirashta-chetka-za-banya

Масажор за врат гръб и рамене/тайко масажор/
Масажор за врат гръб и рамене/тайко масажор/
Тайко масажорът "Wrap Neck Massager" симулира потупващи удари, прониквайки в мускулите и облекчавайки
напрежението в тях.
Ергономичният дизайн на тапинг масажора е проектиран и създаден така, че плътно да следва контурите на тялото,
бързо отпускайки мускулите на врата, раменете, гърба или краката.
Ако имате болки във врата, раменете и гърба или просто искате един наистина възстановяващ и релаксиращ масаж в
уюта на собствения си дом - необходим Ви е тайко масажора "Wrap Neck Massager".
Характеристики на "тапинг"масажора
за ефикасно облекчаване на болки в шията, рамената или други избрани области на тялото;
Автоматични програми за масаж с различни нива на интензивност;
Плътно обгръщащ тялото дизайн за удобен и целенасочен масаж;
Предварително програмиран авто-ритмичен масаж;
Функция за затопляне, ефективно стимулираща кръвообращението;
Дизайн „свободни ръце“;
Покритие - мека кожа;
Лесен за употреба - с едно натискане на бутона от контролния панел;
Вграден автоматичен таймер;
Компактни размери - може да е навсякъде с вас
Ползи от използването на тапинг масажора
успокоява напрежението в мускулите;
- засилва кръвообращението със своята загряваща функци;
- облекчава болките, доставяйки оптимален комфорт и приятно усещане;
- осигурява освежаващ, отпускащ и релаксиращ масаж
Освободете се от стреса и напрежението и се насладете на приятен възстановяващ масаж у дома - с тапинг масажора
Wrap Neck Massager! Цена 78лв.
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/121928/masajor-za-vrat-gryb-i-ramenetayko-masajor

Продава двустаен апартамент в Несебър на 35 м от морето - комплекс АВРОРА
Продава двустаен апартамент в Несебър на 35 м от морето
комплекс АВРОРА
гр. Несебър – на 35 м от морето
плажа „ Потъналия кораб Аурелия ”
Двустаен апартамент: етаж: 3; площ: 59 кв.м. Състои се от: всекидневна с кухненски бокс, спалня, оборудвана баня,
балкон 8 кв.м. Цена: 45 000 EUR
Насладете се на красотата на южното Черноморие с комплекс АВРОРА, разположен на 35 м от морето морето и
плажа. Комплексът се състои от 44 луксозни апартамента с площ от 22 кв.м. до 153 кв.м. Предават се в степен на
завършеност : “ до ключ “.
Предвидени са паркоместа и озеленено дворно пространство с паркови елементи, както и открит басейн с прилежаща
зона за слънчеви бани. Възможност за целогодишно обитаване и отдаване под наем за летния сезон.
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Строително – инвестиционна компания „ Емили Трейдинг” ООД
тел.: +359 885 068 117
e-mail: complex.avrora@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/121927/prodava--dvustaen--apartament--v--nesebyr--na--35-m--ot--moreto---kompleks---avr

Външни врати
Външни врати от Борман България. Всичко което ви трябва можете да намерите на Борман биз. Цялата информация,
цените, начина ни на работа е качена там защото не ни е страх от конкуренцията и не крием нищо от клиентите си.
Можете да видите всичко на живо от 09:00 до 18:00 часа от понеделник до петък. Адреса е: Белите брези, ул.
Дойран 9 Б, на ъгъла с улица Смърч, до гръцкият рибен магазин. Втората пряка след реката в ляво. с тролейбуси 2 и 9 се
слиза на спирка Дойран.
http://obiavidnes.com/obiava/121926/vynshni-vrati

Консултация за врати
Борамн България може да ви консултира безплатно за врати. Всичко което ви интересува, всичко което трябва да
знаете и другите пропускат може да го научите от нас. Информацията можете да получите както по телефона, така
и на място в магазина. Голяма част от вашите въпроси мога да получат отговор от нашият сайт.
Сайта ни е:
http://borman.biz/
Можете да видите всичко на живо от 09:00 до 18:00 часа от понеделник до петък. Адреса е: Белите брези, ул.
Дойран 9 Б, на ъгъла с улица Смърч, до гръцкият рибен магазин. Втората пряка след реката в ляво. с тролейбуси 2 и 9 се
слиза на спирка Дойран.
http://obiavidnes.com/obiava/121925/konsultaciya-za-vrati

Графичен таблет Wacom Intuos 3D Pen & Touch Medium (черен) (CTH-690TK-N)
Графичен таблет Wacom Intuos 3D Pen & Touch Medium (черен) (CTH-690TK-N)
http://obiavidnes.com/obiava/121924/grafichen-tablet-wacom-intuos-3d-pen--touch-medium-cheren-cth-690tk-n

levitra аптечна
Levitra на Bayer е един от най-използваните секс стимуланти в цял свят. Защо толкова много мъже избират точно секс
стимулант левитра? Причината или по точно отговора е много прост, Levitra Bayer има стахотно действие върху
мъжката ерекция и няма никакви странични ефекти. Левитра е един страхотен продукт с който всеки мъж ще се
почувства, като цар в леглото. Levitra / Левитра ни дава здрава, твърда и продължителна ерекция. Levitra / Левитра е
много лек секс стимулант без странични ефекти.www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/121923/levitra-aptechna

Врати за стаи, кухни, баня
Борман България има много видове и размери врати. Мислите си, че размера, ви е нестандартен, зида дебел, тънък, с
метална...Проверете първо при нас може да ги има и налични дори.
Сайта ни е:
http://borman.biz/interiorni-vrati-ceni/
Можете да видите всичко на живо от 09:00 до 18:00 часа от понеделник до петък. Адреса е: Белите брези, ул.
Дойран 9 Б, на ъгъла с улица Смърч, до гръцкият рибен магазин. Втората пряка след реката в ляво. с тролейбуси 2 и 9 се
слиза на спирка Дойран.
http://obiavidnes.com/obiava/121922/vrati-za-stai-kuhni-banya

Страничен протектор с гръб Speck за iPhone 6S
Страничен протектор с гръб Speck за iPhone 6S, лилав с щампа
http://obiavidnes.com/obiava/121921/stranichen-protektor-s-gryb-speck-za-iphone-6s

Продукти за пчелни семейства в онлайн магазин Мултимакс
Пчелната храна е задължителен продукт, който ви трябва, за да отглеждате пчелните си семейства. Няма как да
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оставяте работливите животинки да си намират сами прехрана, особено през зимния сезон. Посетете онлайн магазин
Мултимакс и вземете подбрана храна за пчели с полезни вещества на изгодни цени.
http://obiavidnes.com/obiava/121920/produkti-za-pchelni-semeystva-v-onlayn-magazin-multimaks

Преводи за Вас
Преводаческа агенция ”Ексклузив плюс” е лицензирана агенция за превод и легализация на документи от/на над 30 езика
към Консулски отдел на МВнР на Република България. Работим с професионални преводачи с дългогодишен опит в
писмените и устните преводи. Агенцията осигурява за клиентите си заверка с Апостил и легализация на лични и
официални фирмени документи във всички държавни ведомства и чуждестранни консулства в Република България.
Нашите преводачи са лицензирани от Дирекция „Консулски отношения“ към МВнР, работещи с повече от 30 езика. За
въпроси и поръчки ще ни намерите на следния адрес : www.prevodi-online.net
http://obiavidnes.com/obiava/121919/prevodi-za-vas

Маниер дрехи втора употреба
Маниер дрехи втора употреба са верига магазини за дрехи, мебели, аксесоари, домашни потреби и текстил втора
употреба. Директен вносител. Manier second hand center започва дейноста си през 2010г. - като до момента има
изградени 10 магазина в България. Ние държим на качеството на това всеки наш клиент да остане доволен от избора си
при нас. Разполагаме с екип от професионалисти, които прецизно сортират и оценяват стоките преди те да достигнат
до клиентите ни. За тези от вас,които имат или желаят да създадат собствен бизнес предлагаме и На Едро!
http://obiavidnes.com/obiava/121918/manier-drehi-vtora-upotreba

Маниер дрехи втора употреба
Маниер дрехи втора употреба са верига магазини за дрехи, мебели, аксесоари, домашни потреби и текстил втора
употреба. Директен вносител. Manier second hand center започва дейноста си през 2010г. - като до момента има
изградени 10 магазина в България. Ние държим на качеството на това всеки наш клиент да остане доволен от избора си
при нас. Разполагаме с екип от професионалисти, които прецизно сортират и оценяват стоките преди те да достигнат
до клиентите ни. За тези от вас,които имат или желаят да създадат собствен бизнес предлагаме и На Едро!
http://obiavidnes.com/obiava/121917/manier-drehi-vtora-upotreba

Качествени чешки интериорни врати.
Интериорна врата с крило, изработено от две HDF плоскости с дебелина 6 мм, подсилена рамка от масив с HDF
оребряване и покритие от 3D PP (полипропиленов) ламинат. HDF плоскостите са с голяма здравина, плътност,
влагоустойчивост, шумо и топлоизолация.
Касата е изработена от HDF плоскости и е подсилена в средата с висококачествена масивна дървесина, която
http://obiavidnes.com/obiava/121916/kachestveni-cheshki-interiorni-vrati

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/121915/meyzitang-produkt-za-otslabvane

Страничен протектор с гръб Speck за iPhone 6S
Страничен протектор с гръб Speck за iPhone 6S, с щампа
http://obiavidnes.com/obiava/121914/stranichen-protektor-s-gryb-speck-za-iphone-6s

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
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за 10 минути на ден !
ето тук www.easymoneybg.ovo.bg
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/121913/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

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/121912/strahotna-nadomna-rabota--lesna-rabota--lesni-pari--za-cyalata-strana-

kamagra gold
Kamagra 4 x 100 mg е един много предпочитан секс стимулант порати своето качество и ниска цена.http://kamagrata.com
http://obiavidnes.com/obiava/121911/kamagra-gold

ЛЕКО ДИВА И МНОГО КРАСИВА ЗА ВРЪЗКА GSM: 090 363 049
ЛЕКО ДИВА И МНОГО КРАСИВА ЗА ВРЪЗКА GSM: 090 363 049
http://obiavidnes.com/obiava/121910/leko-diva-i-mnogo-krasiva--za-vryzka--gsm--090-363-049

Я ГЛЕДАЙ КОЛКО СЕКС ИМА ЗА ПРАВЕНЕ DSM 090 363 069
Я ГЛЕДАЙ КОЛКО СЕКС ИМА ЗА ПРАВЕНЕ DSM 090 363 069
http://obiavidnes.com/obiava/121909/ya-gleday-kolko-seks-ima-za-pravene--dsm-090-363-069

НЕОЧАКВАНИ ОБРАТИ С НЯКОЙ,КОЙТО ДА МЕ КЛАТИ GSM: 090 363 049
НЕОЧАКВАНИ ОБРАТИ С НЯКОЙ,КОЙТО ДА МЕ КЛАТИ GSM: 090 363 049
http://obiavidnes.com/obiava/121908/neochakvani-obrati-s-nyakoykoyto-da-me-klati-gsm-090-363-049

ОГЪН ОТ БУШУВАЩИ СТРАСТИ КОИТО СТАВАТ ОПАСНИ GSM: 090 363 069
ОГЪН ОТ БУШУВАЩИ СТРАСТИ КОИТО СТАВАТ ОПАСНИ GSM: 090 363 069
http://obiavidnes.com/obiava/121907/ogyn-ot-bushuvashti-strasti-koito-stavat-opasni---gsm-090-363-069
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Безплатна консултация за врати
Борман България ви предлага безплатна консултация за врати. Можете да задавате въпроси по телефона и ние да ви
дадем нашите професионални съвети. За ваше улеснение преди да се обадите може да разгледате сайта ни :
http://borman.biz/
Или да заповядате на място в магазина ни и да зададете всичките си въпроси. Можете да видите
всичко на живо от 09:00 до 18:00 часа от понеделник до петък. Адреса е: Белите брези, ул. Дойран 9 Б, на ъгъла с улица
Смърч, до гръцкият рибен магазин. Втората пряка след реката в ляво. с тролейбуси 2 и 9 се слиза на спирка Дойран.
http://obiavidnes.com/obiava/121906/bezplatna-konsultaciya-za-vrati

Изкупуване и Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения + Освобождаваме
от Солидарната Отговорност ...
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения +
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и Ние сме Вашето Решение с Компетентно Съдействие
!
Офертата е валидна за Търговски и Акционерни Дружества от всички бизнес сектори и региони на страната .
Оказваме перфектно съдействие и на фирми , регистрирани и работещи на територията на Европа .
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ, които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, съдебни изпълнения,
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/121905/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojd

Изкупуване и Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения + Освобождаваме
от Солидарната Отговорност ...
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за 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/121904/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojd

Изкупуване и Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения + Освобождаваме
от Солидарната Отговорност ...
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за 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 .
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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/121903/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojd

Здравен портал - zdrave24.bg
Zdrave24 е портал за здраве, в който ще откриете полезна информация за лечение с хомеопатия и билки. В сайта ще
прочетете и статии, свързани с болести и симптоми.
http://obiavidnes.com/obiava/121902/zdraven-portal---zdrave24bg

Хладилник с фризер Samsung RB29HSR2DSA/EF
Хладилник с фризер Samsung RB29HSR2DSA/EF, клас А+, 290л. общо, True No Frost, All-Around Cooling система, сребрист
http://obiavidnes.com/obiava/121901/hladilnik-s-frizer-samsung-rb29hsr2dsaef

MyPhone Halo 2 (червен)
MyPhone Halo 2 (червен), 2.2"(5.58cm) дисплей, 0.3 Mpix camera, Micro SD, Бутон SOS, фенерче, календар, хендсфрий,
аларма, калкулатор, FM радио, 85g
http://obiavidnes.com/obiava/121900/myphone-halo-2-cherven

Лаптоп HP 250 G5 (W4N49EA)
Лаптоп HP 250 G5 (W4N49EA), четири-ядрен Braswell Intel Pentium N3710 1.6/2.56GHz, 15.6" (39.62cm) HD SVA Display,
(HDMI), 4GB, 128GB SSD, 1x USB 3.0, Free DOS, 1.96kg
http://obiavidnes.com/obiava/121899/laptop-hp-250-g5-w4n49ea

Перална мащина Samsung WW70K5210WW/LE
Перална мащина Samsung WW70K5210WW/LE, клас A+++, 7кг. капацитет, 1200 об./мин, LED дисплей, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/121898/peralna-mashtina-samsung-ww70k5210wwle

Лаптоп HP 250 G5 (W4N46EA)
Лаптоп HP 250 G5 (W4N46EA), дву-ядрен Broadwell Intel Core i3-5005U 2GHz, 15.6" (39.62cm) HD SVA Display, (HDMI),
4GB, 128GB SSD, 1x USB 3.0, Free DOS, 1.96kg
http://obiavidnes.com/obiava/121897/laptop-hp-250-g5-w4n46ea
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MyPhone 6300 (черен)
MyPhone 6300 (черен), поддържа 2 Sim карти, 2.8" (7.11 cm) дисплей, 0.3 Mpix camera, Micro SD, Bluetooth, часовник,
аларма, калкулатор, календар, органайзер, фенерче, аудио плейър, 154g
http://obiavidnes.com/obiava/121896/myphone-6300-cheren

Помощь и серьезное кредитное финансирование
заинтересованы в кредит Вы? кредит для финансирования ваших потребностей? ваши проекты? скорректировать
задолженность перед банками? вы колеблетесь
время, чтобы связаться со мной, потому что у меня есть достаточный капитал для участия При использовании всех
людей, нуждающихся в кредиты и
емкость возмещены ежемесячные
sethian.jean.marie@gmail.com

платежи

и

соблюдать

законы

кредитования

между

частности.

http://obiavidnes.com/obiava/121895/pomoshty-i-seryeznoe-kreditnoe-finansirovanie

предлагают кредиты между определенной ставкой 3%
Здравствуйте, Вы готовы искать либо поднять вашу деятельность либо для проекта, или купить квартиру, но вам
запрещено банковские или ваш файл был отклонен в банке. Я физическое лицо я выдавать кредиты в пределах от € 2000 до
€ 1,000,000 любому, способного удовлетворять условиям. Я не банк, и я не требуют много документов, чтобы доверять
вам, но вы должны быть человек, справедливый, честный, надежный и шалфей. Я выдавать кредиты людям, живущим во
всей Европе и по всему миру (Австралия, Франция, Бельгия, Канада, Швейцария, Румынии, Италии, Испании, Португалии
...). Моя процентная ставка составляет 3% an.Si вам нужны деньги и по другим причинам, не стесняйтесь связаться со
мной для получения дополнительной информации. Я доступен для удовлетворения моих клиентов не более 3 дней с
момента получения заявки. Если вы заинтересованы, пожалуйста, свяжитесь со мной для получения дополнительной
информации. E-mail: sethian.jean.marie@gmail.com
сердечно
http://obiavidnes.com/obiava/121894/predlagayut-kredit-mejdu-opredelennoy-stavkoy-3

Быстрый финансов
Привет, Я частное лицо, которое предлагает кредиты на международном уровне. С капиталом, который используется
для предоставления кредитов между отдельными лицами в краткосрочной и долгосрочной перспективе от 2000 € до
500000 € до все серьезные люди в реальной необходимости, процентная ставка составляет 3% был п .J "предоставляет
финансовые кредиты, ипотечный кредит, инвестиционный кредит, авто кредит, личного кредита. Я доступен для
удовлетворения моих клиентов не более 3 дней с момента получения заявки. Человек не является серьезным
воздерживаются. sethian.jean.marie@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/121893/bstry-finansov

Институт Чтобы дать свои кредиты
Институт Чтобы дать свои кредиты, которые вы ищете кредит для реализации ваших проектов или консолидировать
свои долги. не стесняйтесь связаться со мной для получения дополнительной информации о моих предлагают кредиты
между серьезным и надежным человеком. Я хочу вам сказать, что я доступен, чтобы помочь вам с вашими проблемами
заявки на получение кредита. sethian.jean.marie@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/121892/institut-chtob-daty-svoi-kredit

Получите ваш кредит в любой надежности
Компании, для кредитных заявок физических лиц Ирландия, Швейцария, Канада, Бельгия, Швейцария, Франция, Италия,
куда бы я предложить вам кредит в размере € 3000 до € 10.00000 всем лицам в состоянии погасить его с интересом со
скоростью \ проценты в размере 3% годовых. в зависимости от количества посланного для .I сделать это в поле Financial
-Ready - Home Loan - Готов к \ 's инвестиции - Авто кредит - Задолженность Консолидация - Приобретение кредита Персональный кредит -Вы застряли Если вы действительно в besion кредит попытается связаться со мной. Я доступен
для всех ваших финансовых проблем. sethian.jean.marie@gmail.com
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http://obiavidnes.com/obiava/121891/poluchite-vash-kredit-v-lyuboy-nadejnosti

MyPhone COMPACT (черен)
MyPhone COMPACT (черен), поддържа 2 Sim карти, 4" (10.16 cm), четириядрен Cortex-A7 1.2 GHz, 512MB RAM, 4GB Flash
памет (+ microSD слот), 2.0 & 0.3 Mpix, Android, 106g
http://obiavidnes.com/obiava/121890/myphone-compact-cheren

Блиндирани врати
Борман България ви предлага блиндирани врати, с 2 години гаранция. налични модели на склад с възможност за монтаж
до 7 дни.
Сайта ни е: http://borman.biz/vhodni-vrati-ceni/
Можете да видите всичко на живо от 09:00 до 18:00 часа от понеделник до петък. Адреса е: Белите брези, ул. Дойран
9 Б, на ъгъла с улица Смърч, до гръцкият рибен магазин. Втората пряка след реката в ляво. с тролейбуси 2 и 9 се слиза на
спирка Дойран.
http://obiavidnes.com/obiava/121889/blindirani-vrati

Телевизор Samsung UE40KU6072U
Телевизор Samsung UE40KU6072U, 40" (101 cm), 4K Ultra HD LED Smart TV, DVB-T2CS2, Wi-Fi, LAN, 3x HDMI, CI Slot, 2x
USB
http://obiavidnes.com/obiava/121888/televizor-samsung-ue40ku6072u

levitra
Levitra е един от най-качествените секс стимуланти за мъже. Страхотно действие, за яка ерекция и на страхотна цена
за 4 боя по 20 мг.www.topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/121887/levitra

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/121886/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

Интернет е пари , печелете докато сърфирате !
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук www.easymoneybg.ovo.bg
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
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Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/121885/internet-e-pari--pechelete-dokato-syrfirate-

Пожароустойчиви врати
Борман България ви предлага противопожарни врати, със сертификат сериен номер и 2 години гаранция. Стандартни и
не стандартни размери има и количества на склад от някой размери.
Сайта ни е: http://borman.biz/pozharoustojchivi-vrati-ceni/
Можете да видите всичко на живо от 09:00 до 18:00 часа от понеделник до петък. Адреса е: Белите брези, ул. Дойран
9 Б, на ъгъла с улица Смърч, до гръцкият рибен магазин. Втората пряка след реката в ляво. с тролейбуси 2 и 9 се слиза на
спирка Дойран.
http://obiavidnes.com/obiava/121884/pojaroustoychivi-vrati

Инкубатори
Инкубатори напълно автоматични
тип люлка с вместимост на люлката от : 40яйца,60,80,100,и 120 броя
яйца.Полуавтоматични за 18яйца,35,55,75,100 и 150яйца.Гаранцията е една календарна година.Начина за употреба е
лесен дори за начинаещи клиенти.Инкубаторите са предназначени за домашна употреба.На люлката няма гнезда поради
това може да се слагат всяакакъв вид яйца. Tемпературата се регулира с електронен термоконтролер с цифров дисплей
с точност до 0.01градуса.Възможност за доставка с куриер до всяка точка на страната 20% отстъпка от цената на
доставката.Заповядайте на сайта ни за да разгледате предлаганите ни продукти.
www.maksmoris.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/121883/inkubatori

MyPhone METRO (черен)
MyPhone METRO (черен), microSD до 8 GB, 2.2"(5.58cm) дисплей, 0.3 Mpix camera, фенерче, калкулатор, аларма, аудио
плейър, SOS бутон, 89g
http://obiavidnes.com/obiava/121882/myphone-metro-cheren

КУРС ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по италиански език, първо ниво. Курсът се провежда по системата Nuovo
progetto Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1800-2000 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на италиански език.
Нивото е с продължителност 80 часа и се провежда два пъти в седмицата- понеделник и четвъртък от 19.00 до 21.00
часа. Цена: 250 лева. Начало 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/121881/kurs-po-italianski-ezik-za-nachinaeshti

КУРС ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК – B2
Учебен център Орбис организира съботен курс по италиански език- В2. Курсът се провежда по системата Nuovo progetto
Italiano. Нивото е с продължителност 80 часа и се провежда веднъж седмично – неделя от 10.00 до 13.30 часа. Начало :
27.11.2016. Цена: 250 лева.
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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/121880/kurs-po-italianski-ezik--b2

Индивидуално обучение по АЛБАНСКИ език
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/121879/individualno-obuchenie-po-albanski-ezik

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/121878/bylgarski-ezik-za-chujdenci

Руски език – индивидуални уроци
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
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http://obiavidnes.com/obiava/121877/ruski-ezik--individualni-uroci

Индивидуално обучение по РУМЪНСКИ език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по румънски език в удобно за курсиста и преподавателя време.
Работи се по системата „Puls”, всички нива. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене,
писане, слушане, говорене. Цена: 15 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/121876/individualno-obuchenie-po-rumynski-ezik

Индивидуално обучение по унгарски език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по унгарски език в удобно за курсиста и за преподавателя време и с
подходяща интензивност по системите "Hungaro Lingua" и "Hallo! Itt Magyarorszag!, всички нива. Уроците може да се
провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи.
Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/121875/individualno-obuchenie-po-ungarski-ezik

Индивидуално обучение по ФИНСКИ език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по фински език в удобно за Вас и преподавателя време и с
подходяща интензивност по системата Suomen Kielen Alkeisoppikirja. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен
център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363
GSM: 0898 714495, 0898 714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/121874/individualno-obuchenie-po-finski-ezik

Индивидуално обучение по ТУРСКИ език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по турски език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системата „Hitit”. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи –
четене, писане, слушане, говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/121873/individualno-obuchenie-po-turski-ezik

Хладилник с фризер Samsung RB29HSR2DWW/EF
Хладилник с фризер Samsung RB29HSR2DWW/EF, клас А+, 311л. общо, True No Frost, LED осветление, бял
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Индивидуално обучение по ШВЕДСКИ език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по шведски език в удобно за курсиста и преподавателя време.
Работи се по системата Rivstart. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане,
говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/121871/individualno-obuchenie-po-shvedski-ezik

Индивидуално обучение по ФРЕНСКИ език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по френски език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. Работи се по
системата „Echo” или друга система по избор. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи. Цена: 12 лева
на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/121870/individualno-obuchenie-po-frenski-ezik

levitra аптечна-stimulant
Levitra на Bayer е един от най-използваните секс стимуланти в цял свят. Защо толкова много мъже избират точно секс
стимулант левитра? Причината или по точно отговора е много прост, Levitra Bayer има стахотно действие върху
мъжката ерекция и няма никакви странични ефекти. Левитра е един страхотен продукт с който всеки мъж ще се
почувства, като цар в леглото. Levitra / Левитра ни дава здрава, твърда и продължителна ерекция. Levitra / Левитра е
много лек секс стимулант без странични ефекти.www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/121869/levitra-aptechna-stimulant

Индивидуално обучение по АНГЛИЙСКИ език
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/121868/individualno-obuchenie-po-angliyski-ezik

Индивидуално обучение по НЕМСКИ език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по немски език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системите „Themen Aktuell” , „Em neu” или система по избор, всички нива.
Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
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ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/121867/individualno-obuchenie-po-nemski-ezik

Индивидуално обучение по ИСПАНСКИ език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по испански език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системите „Nuevo Ven”, „Espanol en marcha” или друга система по избор.
Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се развиват всички
езикови елементи. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/121866/individualno-obuchenie-po-ispanski-ezik

Индивидуално обучение по ИТАЛИАНСКИ език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по италиански език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Работи се по системата Progetto Italiano или друга
система по избор. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/121865/individualno-obuchenie-po-italianski-ezik

Индивидуално обучение по ПОРТУГАЛСКИ език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по португалски език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен
център Орбис или онлайн. Работи се по системата „Aprender portugues” или друга система по избор. В процеса на
обучение се развиват всички езикови елементи. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/121864/individualno-obuchenie-po-portugalski-ezik

MyPhone Fun 4 (черен)
MyPhone Fun 4 (черен), поддържа 2 Sim карти, 4.5" (11.43 cm) дисплей, четириядрен Cortex-A7 1.3 GHz, 1GB RAM, 8GB
Flash памет (+ microSD слот), 5.0 & 0.3 Mpix camera, Android, 3 панела, 144g
http://obiavidnes.com/obiava/121863/myphone-fun-4-cheren

oтслабни с meizitang
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/121862/otslabni-s-meizitang

Кабел Dell Adapter 470-ABZX
Кабел Dell Adapter 470-ABZX, от HDMI (м) към VGA (ж), черен
http://obiavidnes.com/obiava/121861/kabel-dell-adapter-470-abzx

Продава двустаен апартамент в Несебър на 35 м от морето - комплекс АВРОРА
Продава двустаен апартамент в Несебър на 35 м от морето
комплекс АВРОРА
гр. Несебър – на 35 м от морето
плажа „ Потъналия кораб Аурелия ”
Двустаен апартамент: етаж: 3; площ: 59 кв.м. Състои се от: всекидневна с кухненски бокс, спалня, оборудвана баня,
балкон 8 кв.м. Цена: 45 000 EUR
Насладете се на красотата на южното Черноморие с комплекс АВРОРА, разположен на 35 м от морето морето и
плажа. Комплексът се състои от 44 луксозни апартамента с площ от 22 кв.м. до 153 кв.м. Предават се в степен на
завършеност : “ до ключ “.
Предвидени са паркоместа и озеленено дворно пространство с паркови елементи, както и открит басейн с прилежаща
зона за слънчеви бани. Възможност за целогодишно обитаване и отдаване под наем за летния сезон.
Строително – инвестиционна компания „ Емили Трейдинг” ООД
тел.: +359 885 068 117
e-mail: complex.avrora@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/121860/prodava--dvustaen--apartament--v--nesebyr--na--35-m--ot--moreto---kompleks---avr

Лаптоп HP ZBook Studio G3 (M6V81AV_98868825)
Лаптоп HP ZBook Studio G3 (M6V81AV_98868825), четири-ядрен SkyLake Intel Xeon E3-1505M 2.8/3.7GHz, 15.6" (39.62cm)
Full HD UWVA Display, NVidia Quadro M1000 4GB GDDR5, (HDMI), 32GB DDR4, 1TB SSD Z Turbo Drive, 2x USB 3.0,
Windows 10 Pro, 2kg
http://obiavidnes.com/obiava/121859/laptop-hp-zbook-studio-g3-m6v81av_98868825

Стъклена интериорна врата, Sand G 14-7
Doormann Ви предлага иновативно и луксозно изглеждаща стъклена врата, изработена от закалено матирано стъкло с
гравюра.
Дебелината на крилото е 8мм. Закаляването гарантира безопасността при счупване. Посоката на отваряне може да
бъде навън/навътре, лява/дясна.
Възможни размери на крилото:
60/197см
70/197см
80/197см
90/197см
В базовия комплект се включва: права каса 10см, первази от едната страна, гумено уплътнение, 2 броя панти, брава със
заключване, ръкохватки, 3 броя ключа.
http://obiavidnes.com/obiava/121858/styklena-interiorna-vrata-sand-g-14-7

Английски език – подготовка за матура
Езикова школа Абилити предлага индивидуална и в малки групи подготовка за матура по английски език . Занятията са
два пъти седмично по 4 учебни часа . Предлагаме и вариант в събота и неделя .
Подготовката включва :
- Работа върху основните умения четене с разбиране , слушане , писане и говорене
- Подготовка върху програмата за Държавен зрелостен изпит .
- Задълбочена работа в областта на граматиката , лексиката и стилистиката , както и върху практическото им
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прилагане на предстоящия зрелостен изпит .
- Пробни изпити
- Оценяване и рецензии
Графикът на занятията е съобразен с времето на учениците .
Предлагаме :
Курс от 130 уч. часа
Курс от 90 уч. часа
Курс от 60 уч. часа
Индивидуален курс по учебен план .
Интензивността зависи от показаното от учениците на тест за входящо ниво . Тестът е безплатен и се провежда в
дните от понеделник до петък .
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ: тел.: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/121857/angliyski-ezik--podgotovka-za-matura

Български език за чужденци – корпоративно обучение
Езикова школа Абилити организира
чуждоезиково обучение по :
Български език за чужденци
гарантиращо бързо и качествено овладяване на езика .
- индивидуално и групово обучение по български език за чужденци с работни езици :
- английски
-френски
-немски
- руски
- сръбски
- хърватски
- словенски
Обучението обхваща всички нива – от начално (А1) до експертно( С2) .
В учебния процес вие не само ще учите български , но и ще се запознаете с бита и обичаите , особеностите и
народопсихологията на българите . Ще придобиете представа за общественото , културното , икономическото и
историческото развитие на България – всичко това е с цел да се постигне максимален комфорт за по- добра и бърза
адаптация в новата чуждо езикова среда .
Школа Абилити предлага собствена учебна система . Методиката , която предлагаме е актуална и съвременна . Тя е
базирана на комуникативния подход и логическото усвояване на необходимия лексикално – граматически и фонетичен
материал . На курсистите се предоставя комплексно :
• Грамматика
• Фонетика
• Разговор
• Четене
• Слушане
.
Школа Абилити предлага няколко програми за изучаване на български език от чужденци .
• общ курс по български
• бизнес курс
• разговорен курс за усъвършенстване на езиковите умения .
При завършване на всяко ниво , се издава удостоверение , в което са посочени броят часове и нивото на езикова
компетентност на всеки курсист .
Всички учебни материали са включени в цената .
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
*Забележка: Предлагаме езиково обучение и по английски ,немски , френски , руски , сръбски , хърватски , словенски ,.
*Забележка: Тестът за определяне на нивото е безплатен.
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Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
- Индивидуално обучение в офиса,
- Фирмено обучение във Вашия офис.
- Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ:
Тел: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/121856/bylgarski-ezik-za-chujdenci--korporativno-obuchenie

Френски език първо ниво- за начинаещи
Езикова школа АБИЛИТИ организира обучение по Френски език първо ниво- за начинаещи индивидуално и в малки групи..
График на занятията : съобразено с времето на курсистите.
В учебния план са включени аудио и видео уроци.
Продължителност :30 учебни часа – два месеца
Цена 210 лева В посоченага цена за курса са включени учебните материали .
Учебна система – Campus 1
Предлагаме работа в малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
Възможност за разсрочено плащане и различни видове отстъпки.
За повече информация:
GSM 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/121855/frenski-ezik-pyrvo-nivo--za-nachinaeshti

Английски език - корпоративно обучение
Езикова школа Абилити организира
чуждоезиково обучение по :
Английски
гарантиращо бързо и качествено овладяване чуждия език .
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
обучението обхваща :
- всички нива – общ английски от Elementary до Advanced по 50 учебни часа за всяко ниво .
Занятията се провеждат два пъти седмично по два или три учебни часа , в зависимост от създадения учебен план-график
.
- Бизнес английски - всички нива - по 50 учебни часа за всяко ниво
- Разговорни езикови курсове за поддържане на постигнатата езикова компетентност.
Подготовка за изпити IELTS , TOEFL ,FCE
*Забележка: Предлагаме езиково обучение и по немски , френски , руски , сръбски , хърватски , словенски , български език
за чужденци .
*Забележка: Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
Предлагаме и пакетна цена за корпоративни клиенти , в която влиза цената на учебните материали .
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След завършване на ниво, курсистите полагат тест и получават сертификат .
Индивидуално обучение в офиса,
Фирмено обучение във Вашия офис.
Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ:
Тел: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/121854/angliyski-ezik----korporativno-obuchenie

Камера Samsung Gear 360
Камера Samsung Gear 360, 15Mpix, Dual F2.0 Fisheye Lens, 360 градусово заснемане на снимки и видео, Wi-Fi, Bluetooth,
USB
http://obiavidnes.com/obiava/121853/kamera-samsung-gear-360

kamagra jelly
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/121852/kamagra-jelly

Вратите на добра цена за високо качество
Борман България за над 10 години работа с врати сме намерили най-добрия баланс цена качество. Можете да се уверите
на сайта ни или на живо в магазините ни.
Сайта ни е: http://borman.biz/
Можете да видите всичко на живо от 09:00 до 18:00 часа от понеделник до петък. Адреса е: Белите брези, ул. Дойран
9 Б, на ъгъла с улица Смърч, до гръцкият рибен магазин. Втората пряка след реката в ляво. с тролейбуси 2 и 9 се слиза на
спирка Дойран.
http://obiavidnes.com/obiava/121851/vratite--na-dobra-cena-za-visoko-kachestvo

MyPhone 3300 (бял)
MyPhone 3300 (бял), поддържа 2 Sim карти, microSD до 16 GB, 1.77" (4.49 cm) дисплей, 0.3 Mpix camera, Bluetooth, MP3
плейър, FM радио, часовник, аларма
http://obiavidnes.com/obiava/121850/myphone-3300-byal

Клавиатура за Toshiba Z40
Клавиатура за Toshiba Z40, US, сива, подсветка на клавишите
http://obiavidnes.com/obiava/121849/klaviatura-za-toshiba-z40

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук www.easymoneybg.ovo.bg
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
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Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/121848/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

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/121847/strahotna-nadomna-rabota--lesna-rabota--lesni-pari--za-cyalata-strana-

Раница за лаптоп Dell Venture Backpack
Раница за лаптоп Dell Venture Backpack, до 15.6"(39.62 cm), сива
http://obiavidnes.com/obiava/121846/ranica-za-laptop-dell-venture-backpack

получите бързи заеми при ниска лихва в nataliastephenfinance@gmail.com
за лесен достъп и бърз контакт заем консолидация nataliastephenfinance@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/121845/poluchite-byrzi-zaemi-pri-niska-lihva-v-nataliastephenfinancegmailcom

Сватбена Фотография - Ива Грозева
Сватбен фотограф Ива Грозева, сватбена фотография за София и цялата страна. Портретна и сватбена фотография
за вас и вашите близки. Детска и семейна фотография. Заснемане на абитуриентски балове,студийни снимки.
Запечатайте спомените си завинаги!.
http://obiavidnes.com/obiava/121844/svatbena-fotografiya---iva-grozeva

Сливания и Придобивания
Придобиването е по-добрият начин за бърз растеж на бизнеса.
Придобиването може да бъде по-бърз, по-евтин и като цяло по-ефективен кратък път за растеж на Вашия бизнес Вашата фирма. Рисковете са много по-малки и финансирането е много по-лесно.
Повече на bbconsult.bg
Бенефит България Консулт - партнираме с чуждестранни инвеститори с възможности над 500 млн. € за бизнес
развитие, допълнителни инвестиции, връзки с инвеститори, сливания и придобивания, преструктуриране на бизнеса и
продажба на бизнес.
http://obiavidnes.com/obiava/121843/slivaniya-i-pridobivaniya

Вентилатор за лаптоп
Вентилатор за лаптоп, Acer Extensa 5235, 5635, 5635ZG, ZR6
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http://obiavidnes.com/obiava/121842/ventilator-za-laptop

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/121841/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/121840/vryzki-s-investitori-investor-relations

Продажба на бизнес
НЕ ПРАВЕТЕ ОГРОМНАТА ГРЕШКА, КОЯТО ДНЕС ПОВЕЧЕТО СОБСТВЕНИЦИ НА ФИРМИ В БЪЛГАРИЯ ПРАВЯТ ДА "ТРЪБИТЕ" ПУБЛИЧНО, ЧЕ БИЗНЕСЪТ ВИ СЕ ПРОДАВА. ВЕДНЪЖ ПОЕМЕТЕ ЛИ ТОЗИ ОПАСЕН ПЪТ, ВРЪЩАНЕ
НАЗАД ПОЧТИ НЯМА.
ЕДИНСТВЕНИЯТ НАЧИН ИЗГОДНО ДА СЕ ПРОДАДЕ ЕДИН БИЗНЕС Е: НИКОГА ДА НЕ СЕ ОБЯВЯВА ЗА ПРОДАЖБА
НЕ ПРОДАВАЙТЕ БИЗНЕСА НА БЕЗЦЕНИЦА!
ПРОДАЖБАТА НА БИЗНЕСА НЕ ОЗНАЧАВА ПРОДАЖБА НА ИНДУСТРИАЛНИ ИМОТИ, МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ.
"Всички Агенции за недвижими имоти в България ще се опитат да продадат Вашите Индустриални имоти, Машини и
Съоръжение на БЕЗЦЕНИЦА, защото нито една Агенция за недвижими имоти НЕ УМЕЕ ДА ПРОДАВА БИЗНЕСИ, а умее
да продава само ИНДУСТРИАЛНИ ИМОТИ, дори без Машините и Съоръженията. Машините и Съоръженията може да
си ги продадете сами. Но БИЗНЕСА, за да продадете Вашия бизнес на цена, дори за много повече, отколкото е оценен в
момента, се изискват изключително сериозни умения, опит и качества, които нито една Агенция за недвижими имоти в
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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/121839/prodajba-na-biznes

Оценка на бизнес
КОЛКО СТРУВА БИЗНЕСЪТ, КОГАТО СТЕ ОТ ВЪНШНАТА И КОГАТО СТЕ ОТ ВЪТРЕШНАТА СТРАНА НА
БАРИЕРАТА?
Сутрин, на път към офиса на фирмата, всеки предприемач носи със себе си нови идеи, планове и успешни стратегии за
развитие на бизнеса, но преди да премине бариерата, е добре да се обади на счетоводителя да му напомни на колко е
оценен бизнесът до момента. Ако отговорът се базира изцяло и само на документи, това ще означава, че с тази оценка
(само по документи), собствениците (акционерите) на бизнеса са на ЧИСТА ЗАГУБА.
А колко би струвал бизнесът, когато се премине от вътрешната страна на бариерата и кое е това, което би увеличило
многократно стойността му, предприемачите, които държат изключително сериозно на техния бизнес ще потърсят
отговорите не само при счетоводители, сертифицирани оценители, агенции за недвижими имоти или банкови
служители, а ще направят всичко възможно да получат професионалното мнение по тези кардинални въпроси от
ИСТИНСКИТЕ ЕКСПЕРТИ В ТАЗИ ОБЛАСТ.
Повече на bbconsult.bg
Партнираме с чуждестранни инвеститори с възможности над 500 млн. € за бизнес развитие, допълнителни инвестиции,
връзки с инвеститори, сливания и придобивания, преструктуриране на бизнеса и продажба на бизнес.
http://obiavidnes.com/obiava/121838/ocenka-na-biznes

Вентилатор за лаптоп
Вентилатор за лаптоп, Acer Aspire 7230, 7530, 7630, 7730
http://obiavidnes.com/obiava/121837/ventilator-za-laptop

Вентилатор с охладител за лаптоп
Вентилатор с охладител за лаптоп, Lenovo IdeaPad G585 (For AMD E1-1200)
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http://obiavidnes.com/obiava/121836/ventilator-s-ohladitel-za-laptop

Вентилатор за лаптоп
Вентилатор за лаптоп, Toshiba Qosmio F45
http://obiavidnes.com/obiava/121835/ventilator-za-laptop

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/121834/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

Ремонт на покриви - София,Пловдив
.пренареждане (претърсване) на керемиди
.изграждане на нови покривни конструкции.
.преустройства на тавански помещения, капандури, табакери, тераси, навеси и гаражи.
.ремонт на стари керемиди с воалит, или полиестерно фолио метални керемиди.
.тенекеджиство и олуци обикновени и безшевни (тип американски)
.водосточни тръби-(алпинисти)
.обшиване на комини, капандури, бордове, палетни, калкани и др.
.хидроизолация с български и вносни материали.
.залепване на битумни керемиди върху OSB.
.отстраняване на течове .
.довършителни ремонти.
GSM:0885 369 424- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
ИЗПРАТЕТЕ ВАШЕТО ЗАПИТВАНЕ ПО Е-mail:angeliy@abv.bg И НИЕ ЩЕ ВИ ВЪРНЕМ С ГОТОВА ОФЕРТА.
http://obiavidnes.com/obiava/121833/remont-na-pokrivi---sofiyaplovdiv

Строителни услуги
-монтаж на Американски безшевни улуци и тръби.
-пренареждане на керемиди.
-отстраняване на течове.
-обшиване на комини,капандури.
-хидроизолация.
-теракот, фаянс, камък и др.
-стеннаизолация.
-топлоизолация.-(алпинисти)
-груб строеж, кофраж, зидария.
-всякакви замазки, мазилки, шпакловки.
-всякакво боядисване.-(алпинисти)
-всякакви довършителни ремонти.-(алпинисти)
GSM:0885 369 424- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
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ИЗПРАТЕТЕ ВАШЕТО ЗАПИТВАНЕ ПО Е-mail:angeliy@abv.bg И НИЕ ЩЕ ВИ ВЪРНЕМ С ГОТОВА ОФЕРТА.
http://obiavidnes.com/obiava/121832/stroitelni-uslugi

Пач кабел
Пач кабел, Roline, UTP, Cat.5e, AWG24, 5m, сив
http://obiavidnes.com/obiava/121831/pach-kabel

Пач кабел
Пач кабел, Roline, S/FTP, Cat.5e, AWG26, 5m, сив
http://obiavidnes.com/obiava/121830/pach-kabel

Пач кабел
Пач кабел, Roline, UTP, Cat.5e, AWG24, 1m, сив
http://obiavidnes.com/obiava/121829/pach-kabel

Специализирано Презентационно Корпоративно Видео с Инвестиционна насоченост
Предай друга стойност на бизнеса с ново Специализирано Презентационно Корпоративно Видео с Инвестиционна
насоченост за привличане на нови Партьори / Съдружници и Инвеститори.
Само една изключително точна и добре пресметната комбинация от видео кадри и позитивна музика, една изключително
високо мотивираща фраза или само едно изречение могат да повлияят, заинтригуват и най-взискателните и трудно
достъпни потенциални Инвеститори и Бъдещи Партньори.
Дори само една специално подбрана дума може да стане причина за окончателното и категорично решение на Бъдещ
Партньор или Инвеститор да работи, партнира или Инвестира в Лидерите и Собствениците на бизнеса.
Едно ВИДЕО може да промени изцяло самото възприятие за бизнеса, неговата посока и покаже други различни
стойности и високи позиции за целите и намеренията на бизнеса.
Повече на bbconsult.bg / Видео
http://obiavidnes.com/obiava/121828/specializirano-prezentacionno-korporativno-video-s-investicionna-nasochenost

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/121827/inkubatori-za-lyupene-na-yayca

Пач кабел Roline
Пач кабел Roline, UTP, Cat.6, 3m, черен
http://obiavidnes.com/obiava/121826/pach-kabel-roline

Интериорна врата Gama 204, цвят Перла
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.
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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/121825/interiorna-vrata-gama-204-cvyat-perla

Пач кабел Roline
Пач кабел Roline, UTP, Cat 5e, 3m, черен
http://obiavidnes.com/obiava/121824/pach-kabel-roline

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/121823/ovlajniteli-na-vyzduha

Електронна система срещу варовикова вода AV-3 – Изберете българското!
Доказано ефективна и суперикономична електронна система за омекотяване на варовикова вода и премахване налепите
във водната инсталация. Ел.консумация 1,5W. Подходяща за едно домакинство, монтира се след водомера в жилището.
Спира отлагането на варовик, прогресивно премахва отложения варовик по тръбите, батериите, ел. уредите и др.
Намалява сметката за електричество, удължава живота на бойлера, пералнята, миялната, кафе машината и т.н.За
повече подробности и поръчки заповядайте в е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел. 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/121822/elektronna-sistema-sreshtu-varovikova-voda-av-3--izberete-bylgarskoto
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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/121821/ultrazvukova-vanichka-za-skorostno-pochistvane

Мини вибрационна пералня Волкано
Електронно устройство за вибрационно пране
Малка, икономична и турбо ефективна пералня – това е устройството за вибрационно пране. С него ще спестите до 80%
електроенергия, вода и перилен препарат. Пестите също място и пари. Можете да го носите навсякъде със себе си.
Качеството на пране е гарантирано - забравете химическото чистене. Дрехите не се мачкат - можете да пропуснете
гладенето. Изключително удобно за пране и на маратонки, гуменки, чанти, изделия от изкуствена кожа и т.н.
Запитвания и поръчки в е-магазина www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994
http://obiavidnes.com/obiava/121820/mini-vibracionna-peralnya-volkano

Активатор за жива и мъртва вода – 69 лева
Активатор за жива и мъртва вода с ТИТАНИЕВ електрод - за домашно приготвяне на алкална (жива) вода и кисела
(мъртва) вода, които можете да използвате в профилактиката на редица болести. Иновативното в този модел е
наличието на титаниев електрод, който гарантира да няма никакво отделяне на метали във водата. За повече
подробности и поръчки заповядайте в е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел. 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/121819/aktivator-za-jiva-i-myrtva-voda--69-leva

Енергийна алкална нано чаша за „жива вода”
Енергийна нано чаша за алкална вода - наричана още турмалинова чаша - предназначена да филтрира, пречиства,
минерализира, йонизира и алкализира водата по естествен път чрез филтърна система от подбрана селекция минерали, с
доказано полезно ободряващо и оздравително действие. Всички знаем колко е полезна и необходима водата за правилното
функциониране на човешкия организъм. Но в нашето забързано ежедневие рядко можем да разчитаме, че пием вода
която е достатъчно чиста или правилно структурирана и заредена с живот. Затова е изобретено и това чудо, което за
броени минути ни осигурява чиста, обогатена на полезни минерали, питейна вода. С енергийната алкална чаша ни се
предоставя възможност да бъдем по-здрави, по-бодри, по-енергични, по-работоспособни, да осигурим повече младост и
дълголетие на организма си, да постигнем стройна и елегантна фигура по естествен път. Не пропускайте този шанс!
Вижте подробности и поръчайте в е-магазина „ТехноМаг” или на тел.02/8298504, 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/121818/energiyna-alkalna-nano-chasha-za-jiva-voda

Домашен дестилатор за вода
Дестилатор за вода, машина за дестилиране, дестилирана вода - ТехноМаг - София
За ефикасно и безопасно приготвяне на качествена дестилирана вода (най-чистата вода на планетата) за пиене, за
готвене, за лечение, за битови уреди (ютии, овлажнители), за автомобилни акумулатори и т.н. Производителност 1
л/час. С едно зареждане можете да пречистите максимално 3,5 л вода. Цена: 335 лв. с ДДС. Две години гаранция. За
подробности и поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/121817/domashen-destilator-za-voda

Плазмен въздухочистител, комбиниран с озонатор за вода
Последно поколение технология за пречистване и стерилизиране на въздуха в помещението. Без консумативи. Плюс
функция за озониране на вода и дълбоко пречистване на хранителни продукти.Този многофункционален уред, освен за
домашни условия, се препоръчва за ползване и в здравни, и медицински заведения, биохимични лаборатории, аптеки,
детски градини, училища, магазини, хотели, ресторанти и др. За подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net
или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
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Безплатна доставка до всяко населено място в България!
http://obiavidnes.com/obiava/121816/plazmen-vyzduhochistitel-kombiniran-s-ozonator-za-voda

Озонатори за въздух и вода – здраве у дома
Пречистват вода за пиене и миене, дезинфекцират и лекуват (зъби, венци, стомашно-чревни болести, кожни заболявания
и всякакви рани; за дълбоко почистване, омекотяване и предпазване от стареене на кожата). Почистват и
обезпаразитяват месо, риба, плодове и зеленчуци. Предпазват от всякакви зарази, ако сте обработили хранителните
продукти с озонирана вода. Пречистват въздуха, премахват лошите миризми от риба, зеле, цигарен дим, мухъл и др.
Предпазват от заразни болести, които се разпространяват чрез въздуха. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина
www.tehnomag.net или на тел.02/8298504, 02/4224228, 0884386878
http://obiavidnes.com/obiava/121815/ozonatori-za-vyzduh-i-voda--zdrave-u-doma

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/121814/yonizator-ozonator-i-aromatizator-ot-tehnomag

Фирма EUROCLEAR е създадена в началото на 2005 г. с предмет на дейност в две основни направления - Корпоративно и
Домашно почистване.
Корпоративното почистване е насочено изцяло към корпоративни обекти търговски центрове, административни сгради,
индустриални предпреятия, офис помещения, складови бази, болнични заведения, държавни учреждения и др.
Домашното почистване обслужва обекти на частни клиенти апартаменти, къщи, вилни стопанства и др.
http://obiavidnes.com/obiava/121813/firma-euroclear-e-syzdadena-v-nachaloto-na-2005-g-s-predmet-na-deynost-v-dve-osn

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ЗА ВСЕКИ - БЕЗ УСЛОВИЯ 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/121812/dopylnitelni-dohodi-za-vseki---bez-usloviya-za-cyalata-strana-

Пач кабел
Пач кабел, Roline, FTP, Cat.5e, AWG26, 3m, сив
http://obiavidnes.com/obiava/121811/pach-kabel
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Tiden.BG Сайт №1 за безплатни обяви в България
https://tiden.bg/
Обяви за недвижими имоти, обяви за работа в България и чужбина, обяви за автомобили, мобилни телефони, компютри,
услуги. Безплатно качване на обяви без ограничения.
http://obiavidnes.com/obiava/121810/tidenbg-sayt-1-za-bezplatni-obyavi-v-bylgariya

Блиндирана входна врата модел 137-P
блиндирана входна врата, изработена от метал, с размери с касата 86/197 см.
Комплектът включва:
крило
10 см фиксирана каса
гумени уплътнения на крилото и касата
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.
Дебелината на крилото е 50 мм, а възможните посоки на отваряне на вратата са: навън/лява, навътре/лява, навън/дясна,
навътре/дясна. Покритието е машиннопоставено, топлопренесено PVC - фолио в тъмно кафяв цвят.
Тази врата е идеална за жилища в панелни кооперации, където размерът на отвора след демонтаж на металната каса,
отговаря на размера на посочения модел, а красивата геометрична фрезовка придава стил и елегантност на жилището.
http://obiavidnes.com/obiava/121809/blindirana-vhodna-vrata-model-137-p

Пач кабел
Пач кабел, Roline, FTP, Cat.5e, AWG26, 5m, сив
http://obiavidnes.com/obiava/121808/pach-kabel

Блиндирана входна врата 132 - D1
Представяме Ви блиндирана входна врата, изработена от метал. Размери с касата - 90/197 см.
Дебелината на крилото е 50мм, а възможните посоки на отваряне на вратата са: навътре/лява, навътре/дясна,
навън/лява, навън/дясна. Моделът е сребристосив на цвят, прахово боядисан. Комплектът включва: крило, 10см.
фиксирана каса, гумени уплътнения на крилото и касата, метален обков - брава, иноксови дръжки, един секретен патрон
с 5 секретни ключа + 2 монтажни ключа, вградени в касата регулируеми панти, праг, крепежни елементи за монтажа на
вратата и шпионка.
Моделът има изключително интересен сребристосив цвят, който трудно се запечатва в снимка. Орнаментът на модела
представлява красива геометрична фрезовка. Също така тази врата е много подходяща за панелни жилища, тъй като
размерът й съответства на размера на строителния отвор, който се получава след демонтаж на металната каса.
Поддържаме на склад всички посоки на отваряне, като с това не Ви ограничаваме в изборa.
http://obiavidnes.com/obiava/121807/blindirana-vhodna-vrata-132---d1

Стъклена интериорна врата, Gravur G 13 - 8
Doormann Ви предлага иновативно и луксозно изглеждаща стъклена врата, изработена от закалено матирано стъкло с
гравюра.
Дебелината на крилото е 8мм. Закаляването гарантира безопасността при счупване. Посоката на отваряне може да
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бъде навън/навътре, лява/дясна.
Възможни размери на крилото:
60/197см
70/197см
80/197см
90/197см
В базовия комплект се включва: права каса 10см, первази от едната страна, гумено уплътнение, 2 броя панти, брава със
заключване, ръкохватки, 3 броя ключа.
http://obiavidnes.com/obiava/121806/styklena-interiorna-vrata-gravur-g-13---8

Стъклена интериорна врата, Fabric G 12 - 1 Gold
Doormann Ви предлага иновативно и луксозно изглеждаща стъклена врата - модел…, изработена от закалено ламинирано
стъкло с не тъкан текстил. Дебелината на крилото е 8мм. Закаляването гарантира безопасността при счупване. Не
тъканият текстил може да бъде в следните цветове: златен, сребърен, черен и бял. Посоката на отваряне може да бъде
навън/навътре, лява/дясна.
Възможни размери на крилото:
60/197см
70/197см
80/197см
90/197см
В базовия комплект се включва: права каса 10см, первази от едната страна, гумено уплътнение, 2 броя панти, брава със
заключване, ръкохватки, 3 броя ключа.
http://obiavidnes.com/obiava/121805/styklena-interiorna-vrata-fabric-g-12---1-gold

Пач кабел
Пач кабел, Roline, UTP, Cat.6, LSOH, 3m, сив
http://obiavidnes.com/obiava/121804/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/121803/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

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
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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/121802/strahotna-nadomna-rabota--lesna-rabota--lesni-pari--za-cyalata-strana-

levitra аптечна-sexstimulant
Levitra на Bayer е един от най-използваните секс стимуланти в цял свят. Защо толкова много мъже избират точно секс
стимулант левитра? Причината или по точно отговора е много прост, Levitra Bayer има стахотно действие върху
мъжката ерекция и няма никакви странични ефекти. Левитра е един страхотен продукт с който всеки мъж ще се
почувства, като цар в леглото. Levitra / Левитра ни дава здрава, твърда и продължителна ерекция. Levitra / Левитра е
много лек секс стимулант без странични ефекти.www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/121801/levitra-aptechna-sexstimulant

Инкубатори - идва време за люпене
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/121800/inkubatori---idva-vreme-za-lyupene

Пач кабел
Пач кабел, Roline, UTP, Cat.6, LSOH, 2m, сив
http://obiavidnes.com/obiava/121799/pach-kabel

Бързи заеми за Вашите спешни нужди
Експресен кредит за посрещане на всякакви финансови нужди - http://creditel.eu! Усвояване до минути. За цялата страна!
http://obiavidnes.com/obiava/121798/byrzi-zaemi-za-vashite-speshni-nujdi
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oтслабни с meizitang,meizitang
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/121797/otslabni-s-meizitangmeizitang

Пач кабел
Пач кабел, Roline, FTP, Cat.5e, AWG26, 7m, сив
http://obiavidnes.com/obiava/121796/pach-kabel

kamagra gold за мъже
Kamagra 4 x 100 mg е един много предпочитан секс стимулант порати своето качество и ниска цена.www.kamagrata.com
http://obiavidnes.com/obiava/121795/kamagra-gold-za-myje

Пач кабел
Пач кабел, Roline, UTP, Cat.6, плосък, 0.5m, сив
http://obiavidnes.com/obiava/121794/pach-kabel

Пач кабел
Пач кабел, Roline, FTP, Cat.5e, AWG26, 2m, син
http://obiavidnes.com/obiava/121793/pach-kabel

Пач кабел
Пач кабел, Roline, FTP, Cat.5e, AWG26, 15m, сив
http://obiavidnes.com/obiava/121792/pach-kabel

Пач кабел
Пач кабел, Roline, UTP, Cat.6, 1.5m, бял
http://obiavidnes.com/obiava/121791/pach-kabel

Пач кабел
Пач кабел, Roline, UTP, Cat.6, 1.5m, зелен
http://obiavidnes.com/obiava/121790/pach-kabel

Пач кабел
Пач кабел, Roline, UTP, Cat.6, 3m, зелен
http://obiavidnes.com/obiava/121789/pach-kabel

Автоматичните Инкубатори
Инкубатори напълно автоматични тип люлка с вместимост на люлката от : 40яйца,60,80,100,и 120 броя
яйца.Полуавтоматични за 18яйца,35,55,75,100 и 150яйца.Гаранцията е една календарна година.Начина за употреба е
лесен дори за начинаещи клиенти.Инкубаторите са предназначени за домашна употреба.На люлката няма гнезда поради
това може да се слагат всяакакъв вид яйца. Tемпературата се регулира с електронен термоконтролер с цифров дисплей
с точност до 0.01градуса.Възможност за доставка с куриер до всяка точка на страната 20% отстъпка от цената на
доставката.Заповядайте на сайта ни за да разгледате предлаганите ни продукти.
www.maksmoris.alle.bg
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http://obiavidnes.com/obiava/121788/avtomatichnite-inkubatori

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/121787/30-50-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/121786/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniya-vi-dom

Заеми до 3000 лв. Време е за подаръци!
Заеми до 3000 лв. Време е за подаръци!
http://malkizaemi.wixsite.com/koleda
http://obiavidnes.com/obiava/121785/zaemi-do-3000-lv---vreme-e-za-podaryci

Агенция за разкриване на изневери - 0988343490
Агенция за установяване, разкриване и доказване на изневери. Дискретно наблюдение , събиране на данни и информация местоживеене ,навици , контакти. Прилагане на фото и видео материали. Професионални услуги 24 часа в денонощието.
Тел. 0988343490
http://obiavidnes.com/obiava/121784/agenciya-za-razkrivane-na-izneveri---0988343490

Частен детектив -0885350440
Детективска агенция “Стар” предлага професионални и дискретни детективски разследвания на териториятана цялата
страна.
- Разкриване на изневери с фото и видео материали
- наблюдение
- проучвания
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- справки за адреси ,месторабота ,телефони
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
-поставяне на скрити аудио и записващи устройства
-установяване на биологични родители
- събиране на данни
- намиране на лица и установяване на тяхното местонахождение.
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!
starinvestigator@gmail.com
тел.0885350440
http://obiavidnes.com/obiava/121783/chasten-detektiv---0885350440

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/121782/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

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/121781/strahotna-nadomna-rabota--lesna-rabota--lesni-pari--za-cyalata-strana-

Сребърно клепоухо женско котенце
Развъдник продава дългокосместо клепоухо сребърно женско котенце. 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/ или обадете се на телефон
http://obiavidnes.com/obiava/121780/srebyrno-klepouho-jensko-kotence
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Сребърно клепоухо женско котенце
Развъдник продава дългокосместо клепоухо сребърно женско котенце. 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/ или обадете се на телефон
http://obiavidnes.com/obiava/121779/srebyrno-klepouho-jensko-kotence

Бежово клепоухо късокосместо котенце
Клепоухo късокосместo мъжкo котенце, си търси грижовно семейство. От своите породисти родители той е получил
отлични породни данни, активен и здрав. Научен на котешка тоалетна, самостоятелно се храни и остри ноктите си
върху специални уреди предназначени за това. Ще получите съвети за правилното хранене, грижи и отглеждане на
вашето котенце. За допълнителни снимки посетете сайта на развъдника: http://www.breedingcattery.eu/bg/
http://obiavidnes.com/obiava/121778/bejovo-klepouho-kysokosmesto-kotence

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/121777/zaemi-do-7000-lv

Вентилатор за лаптоп
Вентилатор за лаптоп, DELL Inspiron N7110, Vostro 3750
http://obiavidnes.com/obiava/121776/ventilator-za-laptop

Вентилатор за лаптоп
Вентилатор за лаптоп, Samsung NP300V5A, NP300E5A
http://obiavidnes.com/obiava/121774/ventilator-za-laptop

Вентилатор за лаптоп
Вентилатор за лаптоп, IBM Thinkpad Z60, Z60m, Z61m
http://obiavidnes.com/obiava/121775/ventilator-za-laptop
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