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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/122460/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

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
ИЗПРАТЕТЕ ВАШЕТО ЗАПИТВАНЕ ПО Е-mail:angeliy@abv.bg И НИЕ ЩЕ ВИ ВЪРНЕМ С ГОТОВА ОФЕРТА.
http://obiavidnes.com/obiava/122459/remont-na-pokrivi---sofiya-10-namalenie

Ремонт на покриви - Пловдив
.пренареждане (претърсване) на керемиди
.изграждане на нови покривни конструкции.
.преустройства на тавански помещения, капандури, табакери, тераси, навеси и гаражи.
.ремонт на стари керемиди с воалит, или полиестерно фолио метални керемиди.
.тенекеджиство и олуци обикновени и безшевни (тип американски)
.водосточни тръби-(алпинисти)
.обшиване на комини, капандури, бордове, палетни, калкани и др.
.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/122458/remont-na-pokrivi---plovdiv

Хидроизолация
хидроизолация с български и вносни материали.
полагане на хидроизолация на панелни блокове, халета,гаражи и др.
вертикална хидроизолация на бетонни основи.
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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/122457/hidroizolaciya

Ремонт на покриви - Бургас
.пренареждане (претърсване) на керемиди
.изграждане на нови покривни конструкции.
.преустройства на тавански помещения, капандури, табакери, тераси, навеси и гаражи.
.ремонт на стари керемиди с воалит, или полиестерно фолио метални керемиди.
.тенекеджиство и олуци обикновени и безшевни (тип американски)
.водосточни тръби-(алпинисти)
.обшиване на комини, капандури, бордове, палетни, калкани и др.
.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/122456/remont-na-pokrivi---burgas

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/122455/zaemi---idvat-praznici

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/122454/30-50-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
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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/122453/strahotna-nadomna-rabota--lesna-rabota--lesni-pari--za-cyalata-strana-

Бърз кредит сега
Бърз кредит сега
http://obiavidnes.com/obiava/122452/byrz-kredit-sega

Помощ, подкрепа на социални и финансови
Трябва да са били заем на пари между физически лица да се справят с
финансови затруднения, най-накрая да излезе от задънената улица, които причиняват
банките, отказ от вашите файлове приложения кредити ? Аз съм
специално в състояние да направи заем в размер на
в която имате нужда и с условията, които ви опрости живота.
Това са области, в които аз мога да ви помогна:
Финансов
с мен
в момента:sophieolivier1@outlook.fr
http://obiavidnes.com/obiava/122451/pomosht-podkrepa-na-socialni-i-finansovi

Помощ кредит за финансиране на вашите проекти
Получаване на кредит законни винаги е било голямо предизвикателство за клиента. Въпрос на кредита и сигурността е,
че клиентите са все по-загрижени, както и търсене на заем заемодателят законно. Лихвеният процент за моя заем е 2%
и минималната сума, която аз давам като кредит е 2000, а максималният размер е 100 000 евро. Ако се интересувате за
получаване на финансова помощ, без страх, без притеснения и сигурност ; Моля, свържете се с мен днес в пощата ми:
bernardgeorgetti@live.fr
http://obiavidnes.com/obiava/122450/pomosht-kredit-za-finansirane-na-vashite-proekti

Лаптоп HP EliteBook 840 G3 (T9X25EA)
Лаптоп HP EliteBook 840 G3 (T9X25EA), двуядрен Skylake Intel Core i5-6200U 2.3/2.8GHz, 14" (35.56 cm) Full HD LED
Display (DP), 4GB DDR4, 256GB SSD, 1x USB (Type-C), Windows 7/10 Pro, 1.54kg
http://obiavidnes.com/obiava/122449/laptop-hp-elitebook-840-g3-t9x25ea

Лаптоп Acer Swift 7 (NX.GK6EX.006)
Лаптоп Acer Swift 7 (NX.GK6EX.006), двуядрен Kaby Lake Intel Core i5-7Y54 1.2/3.2GHz, 13.3" (33.78 cm) IPS Full HD LED
Display, 8GB, 256GB SSD, 2x USB 3.1 (Type-C), Windows 10 Home, 1.65kg
http://obiavidnes.com/obiava/122448/laptop-acer-swift-7-nxgk6ex006

Коледна промоция за Изработка на уебсайт с отстъпки до 40 процента от SiteOneBG.com
Коледна промоция за Изработка на уебсайт с отстъпки до 40% за Вашия бизнес или нужди.
СЕО оптимизация.
Responsive дизайн за мобилни устройства включен в цената.
Изработване на УНИКАЛНИ сайтове.
Качество на Атрактивно Ниски Цени!
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Вижте още на: http://WWW.SITEONEBG.COM
Изработка на Динамичен уебсайт (с Админ-панел)+Лого.
Изработка на луксозен Онлайн-магазин+Лого.
Изработка на Сайт за Недвижими имоти,
Сайт за Хотел,
и МНОГО ДРУГИ на преференциални 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
http://obiavidnes.com/obiava/122447/koledna-promociya-za-izrabotka-na-uebsayt-s-otstypki-do-40-procenta-ot-siteonebg

Акумулаторна батерия MHB MS3.3-12
Акумулаторна батерия MHB MS3.3-12, 12V, 3.3Ah, AGM
http://obiavidnes.com/obiava/122446/akumulatorna-bateriya-mhb-ms33-12

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

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

Валяка за боядисване Paint Runner Пейнт Ранър смесва и разпределя боята с прецизността на машина,
равномерно и без усилие от Ваша страна
По време на боядисването няма да капе никаква боя! Боята е в контейнера,
Вие просто го движите напред-назад за гладко и равномерно боядисване.
Перфектни резултати всеки път без мръсотия и суматоха!
Paint Roller Runner може да побере до 1 литър боя и се покрива за 10 минути,
до 17 квадратни метра от стената. Патентованата система плат и разпространение осигурява
равномерно покритие на всички повърхности.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/122445/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"
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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/122444/masajna-masajirashta-sedalka

Експандер за ръце и тяло
Експандер за ръце и тяло
Мултифункционален уред за фитнес "Multi Flex Pro"
Мулти Флекс Про - фитнес уред с ластици и колела:
За покачване на мускулната маса.
За тонус и обща тренировка - с голям спектър от упражнения
За профилактични и рехабилитационни програми.
Уредът за фитнес "Multi Flex Pro" се състои от тяло (подложка) с два ластика, към краищата на които са прикрепени
ръкохватки с колела.
Предвидена е възможността за регулиране на натоварването - чрез скъсяване на ластиците, ползвайки
ограничителните тампони, находящи се във вътрешната част на опорното тяло.
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/122443/ekspander-za-ryce-i-tyalo

Видео камера-видеорегистратор за автомобил
Видео камера-видеорегистратор за автомобил
Видео камера-видеорегистратор за автомобил
Видео камера с приближаване и отдалечаване на обекта, нощен режим, фотоапарат, плеър, диктофон,
видеорегистраторът за автомобил, записващ звук и картина на случилото се,
помага за изясняване на ситуации при катастрофа, кражба и т.н.
Може да документира интересни и комични ситуации, които да споделите с приятели.
Вече ще можете да заснемате различни ситуации от ежедневието с многофункционалното аудио и
видео записващо и възпроизвеждащо устройство, с много възможности и опции за настройки в менюто.
Пътувайки към планината, винаги сте мечтаели да заснемете величествената красота, разкриваща се от всеки завой,
без да спирате, слизате и търсите фотоапарата?
Комплектът включва:
HD 1280x720 DVR регистратор
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зарядно (12V - 24V) към запалката
USB кабел
Стойка за монтаж на предното стъкло
Ръководство за потребителя
Презареждаща се 3.7V Li-ion батерия
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/122442/video-kamera-videoregistrator-za-avtomobil

Акумулаторна батерия MHB MS3.3-12
Акумулаторна батерия MHB MS3.3-12, 6V, 12Ah, VRLA
http://obiavidnes.com/obiava/122441/akumulatorna-bateriya-mhb-ms33-12

Масажна кушетка MagicPRO
Масажна кушетка MagicPRO
Дървени ,Алуминиеви ,Двусекторни Трисекторни
Кушетки за масаж - перфектното съотношение между качество и цена!
Кушетки за масаж Цвят дървени двусекторни:черен,шампанско,кафяв,лилав,син,червен,винено червен,розов и оранжев
Дървени трисекторни цветове:
Двуцветни черен+червен,черен+оранж ,черен и бежав
Алуминиеви двусекторни :цвят черен и бежав
Алуминиеви трисекторни: Двуцветни черен+червен,черен+оранж черен и бежав
Професионална преносима кушетка за масаж ”MagicPRO 2” - здрава, лесна за употреба, изключително комфортна и
удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас!
Кушетката е подходяща както за всички видове масажни и козметични процедури,
така и за иглотерапевтични и татуировъчни сеанси.
Красивата дървена рамка на козметичната кушетка, изработена от твърдата дървесина на германски европейски бук,
осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и предотвратява
възможността
от появата на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MagicPRO :
O Дъжина: 190 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 19 см
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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/122440/masajna-kushetka-magicpro

Електронен нашийник за дресура на кучета (Телетакт)
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/122439/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta-teletakt

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/122438/infracherveno-topleshto--kilimche
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Топлеща картина с инфрачервено нагряване
Топлеща картина с инфрачервено нагряване
Отопляващата картина се включва директно в контакта и започва да затопля цялата стая, като запазва въздуха чист
и свеж.
Работната температура на повърхността е между 55 и 65 градуса. Една инфрачервена картина може да отоплява
стаи с площ до 14 кв.м.
Всички модели са с термозащита от прегряване
Предимства на отоплителната картина и излъчваната от нея инфрачервена топлина:
• Не загрява въздуха (при студен въздух съдържанието на кислород е по-високо)
• Не вдига прах (защото не завихря въздуха)
• Не пуши (не е необходим комин)
• Безшумно действие (без вентилатори)
• Лечебно действие (инфрачервената топлина помага при: високо кръвно налягане - подобряват кръвообращението и го
стабилизират;
болки в гърба; хронични болки в мускулите; шипове; бронхити; тонзилити; астма; простудни заболявания;
отслабване и изтощение на организма; възпаление на уши, нос, гърло; артрит, радикулит, ревматизъм, дископатии,
шипове;
облекчават работата на бъбреците; стрес; намаляват целулита -инфрачервената кабина е важно допълнение към всяка
антицелулитна програма)
• Икономична: 400 W ( около 0.10 лв. на час)
Тегло 700 гр Размери 100 / 57 см
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
http://obiavidnes.com/obiava/122437/topleshta-kartina-s-infracherveno-nagryavane

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/122436/30-50-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
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познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/122435/strahotna-nadomna-rabota--lesna-rabota--lesni-pari--za-cyalata-strana-

Страничен протектор с гръб XtremeMac Microshield Fade за iPhone 6S Plus
Страничен протектор с гръб XtremeMac Microshield Fade за iPhone 6S Plus, черен/сив
http://obiavidnes.com/obiava/122434/stranichen-protektor-s-gryb-xtrememac-microshield-fade-za-iphone-6s-plus

Страничен протектор с гръб XtremeMac Microshield Fade за iPhone 6S Plus
Страничен протектор с гръб XtremeMac Microshield Fade за iPhone 6S Plus, син/лилав
http://obiavidnes.com/obiava/122433/stranichen-protektor-s-gryb-xtrememac-microshield-fade-za-iphone-6s-plus

Страничен протектор с гръб XtremeMac Microshield Fade за iPhone 6S Plus
Страничен протектор с гръб XtremeMac Microshield Fade за iPhone 6S Plus, зелен/жълт
http://obiavidnes.com/obiava/122432/stranichen-protektor-s-gryb-xtrememac-microshield-fade-za-iphone-6s-plus

Страничен протектор с гръб XtremeMac Microshield Fade за iPhone 6S Plus
Страничен протектор с гръб XtremeMac Microshield Fade за iPhone 6S Plus, бял/сив
http://obiavidnes.com/obiava/122431/stranichen-protektor-s-gryb-xtrememac-microshield-fade-za-iphone-6s-plus

Страничен протектор с гръб XtremeMac Microshield Fade за iPhone 6S Plus
Страничен протектор с гръб XtremeMac Microshield Fade за iPhone 6S Plus, оранжев/жълт
http://obiavidnes.com/obiava/122430/stranichen-protektor-s-gryb-xtrememac-microshield-fade-za-iphone-6s-plus

Страничен протектор с гръб XtremeMac Microshield Accent за iPhone 6S Plus
Страничен протектор с гръб XtremeMac Microshield Accent за iPhone 6S Plus, черен/прозрачен
http://obiavidnes.com/obiava/122429/stranichen-protektor-s-gryb-xtrememac-microshield-accent-za-iphone-6s-plus

Интериорни и входни блиндирани врати
Врати София предлага висококачествени и стилни интериорни врати и входни метални врати на едро и дребно.
Разполагаме с голяма складова наличност, богат избор на цветове, модели и размери. Цените за клиенти на дребно
започват от 199 лв.
За контакти:
София, бул. Цар Борис III 111А,
тел. 0899/691034
http://obiavidnes.com/obiava/122428/interiorni-i-vhodni-blindirani-vrati

Кабел One For All
Кабел One For All, от 3.5мм (М) към 3.5мм (М), 1.5м, черен
http://obiavidnes.com/obiava/122427/kabel-one-for-all

Страничен протектор с гръб XtremeMac Microshield Accent за iPhone 6S Plus
Страничен протектор с гръб XtremeMac Microshield Accent за iPhone 6S Plus, бял/прозрачен
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http://obiavidnes.com/obiava/122426/stranichen-protektor-s-gryb-xtrememac-microshield-accent-za-iphone-6s-plus

Протектор от закалено стъкло/Tempered Glass/ XtremeMac Tuffshield (0.2mm) за iPhone 6S Plus
Протектор от закалено стъкло/Tempered Glass/ XtremeMac Tuffshield (0.2mm) за iPhone 6S Plus
http://obiavidnes.com/obiava/122425/protektor-ot-zakaleno-styklotempered-glass-xtrememac-tuffshield-02mm-za-iph

Кабел One For All
Кабел One For All, PRO серия, от жак 3.5мм (М) към 2xRCA (М), 2m, черен
http://obiavidnes.com/obiava/122424/kabel-one-for-all

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/122423/strahotna-nadomna-rabota--lesna-rabota--lesni-pari--za-cyalata-strana-

Курсове по математика за кандидат-студенти!
Център Родина организира кандидатстудентски курсове по математика за кандидатстване във всички университети.
Малки групи, опитни преподаватели, постоянен контрол и висока успеваемост. Записванията за тази учебна година са до
изчерпване на местата! Моля, не чакайте последния момент, за да успеете да се включите в курсовете!
Подготвителните курсове по математика за кандидат-студенти на Родина включват всичко необходимо за учебния
процес на курсистите: опитни преподаватели, обучение в малки групи, постоянен контрол.
Целогодишни курсове за кандидат-студенти
• 4 учебни часа на седмица
• 1 учебен час = 45 минути, два блока с 30 минути почивка
• График: събота или неделя
• Учебни материали за работа в час
• Пробни изпити
• Проверка на домашни работи
• Постоянен контрол върху учебния прогрес
http://obiavidnes.com/obiava/122422/kursove-po-matematika-za-kandidat-studenti

Курсове по География за кандидат-студенти на Родина!
Курсовете за кандидат-студенти по География на Родина включват подготовка за кандидатстване във всички
университети и техните приемни изпити по География.
Подготвителните курсове по География за кандидат-студенти на Родина включват всичко необходимо за учебния процес
на курсистите: опитни преподаватели, обучение в малки групи, постоянен контрол.
Целогодишни курсове за кандидат-студенти
• 4 учебни часа на седмица
• 1 учебен час = 45 минути, два блока с 30 минути почивка
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График: събота или неделя
Учебни материали за работа в час
Седмични тестове
Проверка на разработени теми
Постоянен контрол върху учебния прогрес

http://obiavidnes.com/obiava/122421/kursove-po-geografiya-za-kandidat-studenti-na-rodina

Курсове по История за кандидат-студенти на Родина!
Курсовете за кандидат-студенти по История на Родина включват подготовка за кандидатстване във всички
университети и техните приемни изпити по История.
Вашата подготовка ще премине поетапно през историческите събития от българската история. Обучението се
провежда в малки групи. Курсовете включват седмични тестове, домашни работи и постоянен контрол върху учебния
прогрес. Гарантираме ви, че с нашите курсовете по история ще учите с интерес и ще постигнете отлични резултати!
Целогодишни курсове за кандидат-студенти
• 4 учебни часа на седмица
• 1 учебен час = 45 минути, два блока с 30 минути почивка
• График: събота или неделя
• Учебни материали за работа в час
• Седмични тестове
• Проверка на разработени теми
• Постоянен контрол върху учебния прогрес
http://obiavidnes.com/obiava/122420/kursove-po-istoriya-za-kandidat-studenti-na-rodina

Подготвителни курсове по Химия за кандидат-студенти на Родина!
Курсовете за кандидат-студенти по Химия на Родина включват подготовка за кандидатстване във всички университети
и техните приемни изпити по Химия.
Курсовете по Химия се провеждат в малки групи. Курсистите в групите по Химия са на различна възраст - от ученици в
десети клас до завършили професионалисти.
Подготвителните курсове по Химия за кандидат-студенти на Родина включват всичко необходимо за учебния процес на
курсистите: качествени преподаватели, обучение в малки групи, постоянен контрол.
Целогодишни курсове за кандидат-студенти
• 4 учебни часа на седмица
• 1 учебен час = 45 минути, два блока с 30 минути почивка
• График: събота или неделя
• Учебни материали за работа в час
• Пробни изпити
• Проверка на разработени теми
• Постоянен контрол върху учебния прогрес
http://obiavidnes.com/obiava/122419/podgotvitelni-kursove-po-himiya-za-kandidat-studenti-na-rodina

Курсове по биология за кандидат-студенти!
Курсовете за кандидат-студенти по Биология на Родина включват подготовка за кандидатстване във всички
университети и техните приемни изпити по Биология.
Малки групи, опитни преподаватели, постоянен контрол и висока успеваемост. Записванията за тази учебна година са до
изчерпване на местата! Моля, не чакайте последния момент, за да успеете да се включите в курсовете!
Подготвителните курсове по Биология за кандидат-студенти на Родина включват всичко необходимо за учебния процес
на курсистите: качествени преподаватели, обучение в малки групи, постоянен контрол.
Целогодишни курсове за кандидат-студенти
• 4 учебни часа на седмица
• 1 учебен час = 45 минути, два блока с 30 минути почивка
• График: събота или неделя
• Учебни материали за работа в час
• Пробни изпити
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• Проверка на разработени теми
• Постоянен контрол върху учебния прогрес
http://obiavidnes.com/obiava/122418/kursove-po-biologiya-za-kandidat-studenti

Курсове по английски език за кандидат-студенти!
Център Родина организира кандидатстудентски курсове по английски език за кандидатстване във всички университети.
Малки групи, опитни преподаватели, постоянен контрол и висока успеваемост. Записванията за тази учебна година са до
изчерпване на местата! Моля, не чакайте последния момент, за да успеете да се включите в курсовете!
Целогодишни курсове за кандидат-студенти
• 4 учебни часа на седмица
• 1 учебен час = 45 минути, два блока с 30 минути почивка
• График: събота или неделя
• Учебни материали за работа в час
• Седмични тестове и упражнения
• Проверка на домашни работи
• Постоянен контрол върху учебния прогрес
http://obiavidnes.com/obiava/122417/kursove-po-angliyski-ezik-za-kandidat-studenti

Кабел One For All
Кабел One For All, PRO сериа, от жак 3.5мм (М) към 3.5мм (М), 2м, черен
http://obiavidnes.com/obiava/122416/kabel-one-for-all

Кабел One For All
Кабел One For All, 3xRCA (M) към 3xRCA (M), 1.5м, черен
http://obiavidnes.com/obiava/122415/kabel-one-for-all

Интериорни врати от Порта Нова Пловдив
В шоурум Порта Нова Пловдив можете да намерите изгодни предложения за интериорни врати. Предлагаме голямо
разнообразие и кратки срокове за изпълнение на поръчките! Заповядайте в нашия шоурум и изберете вашите нови врати
днес!
http://obiavidnes.com/obiava/122414/interiorni-vrati-ot-porta-nova-plovdiv

Защитно фолио Speck ShieldView за iPad Air 2
Защитно фолио Speck ShieldView за iPad Air 2, гланцово, комплект от 2 броя
http://obiavidnes.com/obiava/122413/zashtitno-folio-speck-shieldview-za-ipad-air-2

Хипер Врати, високо качество на ниска цена!
Богат избор от интериорни и блиндирани врати на конкурентни цени. Директен вносител,постоянна складова наличност,
разнообразие от цветове, модели и размери.
Гр.София,кв.Орландовци,бул.История славянобългарска 7
Тел: 0897/658558 0899691018 02/4174400
http://hiper-vrati.com
office@hiper-vrati.com
http://obiavidnes.com/obiava/122412/hiper-vrati-visoko-kachestvo-na-niska-cena

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 !
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ето тук www.easymoneybg.ovo.bg
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/122411/30-50-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/122410/strahotna-nadomna-rabota--lesna-rabota--lesni-pari--za-cyalata-strana-

Кабел One For All
Кабел One For All, PRO серия, от 3xRCA (M) към 3xRCA (M), 2м, черен
http://obiavidnes.com/obiava/122409/kabel-one-for-all

Коледна промоция за Изработка на уебсайт с отстъпки до 40 процента от SiteOneBG.com
Коледна промоция за Изработка на уебсайт с отстъпки до 40% за Вашия бизнес или нужди.
СЕО оптимизация.
Responsive дизайн за мобилни устройства включен в цената.
Изработване на УНИКАЛНИ сайтове.
Качество на Атрактивно Ниски Цени!
Вижте още на: http://WWW.SITEONEBG.COM
Изработка на Динамичен уебсайт (с Админ-панел)+Лого.
Изработка на луксозен Онлайн-магазин+Лого.
Изработка на Сайт за Недвижими имоти,
Сайт за Хотел,
и МНОГО ДРУГИ на преференциални цени.
Възползвайте се.
За контакт:
Вижте още на сайта: http://WWW.SITEONEBG.COM
Skype: zed7774
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E-mail: g100 [at] mail.bg
GSM: 088 505 45 86
http://obiavidnes.com/obiava/122408/koledna-promociya-za-izrabotka-na-uebsayt-s-otstypki-do-40-procenta-ot-siteonebg

meizitang,meizitang-otslabni
С Мейзитанг вие за месец може да отслабнете от 6 до 10 килограма и то без диети, без упражнения или каквито и да е
странични ефекти. Meizitang са билковите хапчета с които ще намалите апетита си, ще забързате метаболизма си и ще
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/122130/meizitangmeizitang-otslabni

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 2017г. 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 тел.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/122407/martenici-mir-mar-na-edro-i-drebno-onlayn-magazin-mir-mar

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.
Единствените, които ще бъдат най - щастливи да чуят, че бизнесът се продава, със сигурност ще бъдат Вашите
конкуренти, които ще "тръбят" на всички от бранша НЕ, ЧЕ БИЗНЕСЪТ ВИ Е ЗА ПРОДАЖБА, А ЧЕ ВЕЧЕ СТЕ ВЪН ОТ
БИЗНЕСА И СЕКТОРА В КОЙТО ОПЕРИРАТЕ.
ЕДИНСТВЕНИЯТ НАЧИН ИЗГОДНО ДА СЕ ПРОДАДЕ ЕДИН БИЗНЕС Е: НИКОГА ДА НЕ СЕ ОБЯВЯВА ЗА
ПРОДАЖБА!
В случай, че един ден се наложи на Лидерите, Акционерите или Собствениците да продадат част от търговските дялове
или целия бизнес на Инвеститори, Потенциални Купувачи или на Техни Бъдещи Партньори, НИКОГА да не правят
огромната грешка с лека ръка да позволят на отсрещната страна да оцени бизнеса им (търговската марка, досегашния
им дългогодишен скъпо струващ положен личен труд, собственото им име и идентична значимост и неповторим талант,
бъдещите печеливши планове и стратегии и, най-вече, трудно завоюваните дългогодишни бизнес връзки с партньори и
клиенти) за "ЖЪЛТИ СТОТИНКИ" или почти само на еквивалента на задълженията към кредитните финансови
институции и бъдат лесно убедени в това, че компанията им едва ли не "НЯМА НИКАКВА ПАЗАРНА СТОЙНОСТ" и
позволят да бъдат сериозно обезличени, крайно обезценени и по този начин САМИ СИ ВКАРАТ АВТОГОЛ.
Повече за продажба на бизнес на bbconsult.bg / Продажба на бизнес
http://obiavidnes.com/obiava/122406/prodajba-na-biznes

Калъф тип "бележник" Speck StyleFolio Pencil за iPad Pro 12.9"
Калъф тип "бележник" Speck StyleFolio Pencil за iPad Pro 12.9", черен
http://obiavidnes.com/obiava/122405/kalyf-tip-belejnik-speck-stylefolio-pencil-za-ipad-pro-129
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Проектор Acer P6600
Проектор Acer P6600, DLP, 3D Ready, WUXGA (1920 x 1200), 20 000:1, 5000 lm, HDMI, VGA, S-Video, RJ-45
http://obiavidnes.com/obiava/122404/proektor-acer-p6600

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 2017г. 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 тел.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/122403/martenici-mir-mar-na-edro-i-drebno-onlayn-magazin-mir-mar

Калъф тип "бележник" Speck StyleFolio за iPad Pro 9.7"
Калъф тип "бележник" Speck StyleFolio за iPad Pro 9.7", цикламен
http://obiavidnes.com/obiava/122402/kalyf-tip-belejnik-speck-stylefolio-za-ipad-pro-97

Калъф тип "бележник" Speck StyleFolio за iPad Pro 9.7"
Калъф тип "бележник" Speck StyleFolio за iPad Pro 9.7", тъмносин
http://obiavidnes.com/obiava/122401/kalyf-tip-belejnik-speck-stylefolio-za-ipad-pro-97

Интериорна врата Gradde Schwerin
Интериорна врата Gradde, изработена по иновативна технология, която позволява цялостно обличане на крилото, без
видимо прекъсване на покритието. Това прави вратите много по-устойчиви на повреди и износване от стандартните
интериорни врати, особено в ръбовете.
Крилото е фалцово – 40 мм от HDF плоскости. Заобленият фалцов ръб ляга върху уплътнителя на касата и така
сцеплението е много по-добро, а затварянето е леко и плътно. Посоката на отваряне може да бъде лява или дясна.
Пълнежът е тип „пчелна пита„. Рамката е дървена (усилена) от HDF.
Касата е от HDF с прави первази, с възможност за регулиране от едната страна. Това позволява разширяване на
обхвата с до 20 мм. Касите Gradde могат да обхванат зидове от 60 до 340 мм. Стъклото е матово (бял мат) с дебелина
4мм.
Покритието на крилото и касата е Graddex Klasse A++, многопластово покритие от вертикално разположени слоеве
дървесни частици, импрегнирани със защитен лак, меламинови и синтетични смоли по иновативната технология Hartfein
на Gradde.
Възможните размери на вратата с касата са:
748/1995, 848/1995 мм
Възможните размери на крилото са:
744/1990, 844/1990 мм
В базовия комплект се включва:
крило, права каса за зид от 75 до 139 мм, первази за двете страни, гумено уплътнение, насрещник, стандартна брава с
PVC език и един ключ, три осови панти.
http://obiavidnes.com/obiava/122400/interiorna-vrata-gradde-schwerin

Блиндирана входна врата код 018-7
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Представяме Ви блиндирана входна врата, изработена от метал. Размери с касата 90/197 см.
Дебелината на крилото е 70мм, а възможните посоки на отваряне на вратата са: навътре/лява, навътре/дясна,
навън/лява, навън/дясна. Покририето на вратата е машинно-поставено и топло-пренесено PVC-фолио. Вратата е в
комплект с крилото, 10см. фиксирана каса, гумени уплътнения на крилото и касата, метален обков: брава, иноксови
дръжки, секретен патрон с 5 секретни ключа + 2 монтажни ключа, четири броя вградени в касата регулируеми панти,
праг, крепежни елементи за монтажа на вратата, шпионка.
Моделът е с дебелина на крилото 70мм, което осигурява по-добра шумо- и топлоизолация на жилището, а красивата
преливаща в няколко нюанса дървесна шарка прави вратата универсална за жилища с различен интериор.
http://obiavidnes.com/obiava/122399/blindirana-vhodna-vrata-kod-018-7

Стъклена интериорна врата, Basic G 10-1
Doormann Ви предлага иновативно и луксозно изглеждаща стъклена врата, изработена от закалено прозрачно стъкло бронзе. 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/122398/styklena-interiorna-vrata-basic-g-10-1

Калъф тип "бележник" Speck StyleFolio за iPad Pro 9.7"
Калъф тип "бележник" Speck StyleFolio за iPad Pro 9.7", син
http://obiavidnes.com/obiava/122397/kalyf-tip-belejnik-speck-stylefolio-za-ipad-pro-97

Проектор Acer P6500
Проектор Acer P6500, DLP, 3D Ready, Full HD (1920 x 1080), 20 000:1, 5000 lm, HDMI, VGA, S-Video, RJ-45
http://obiavidnes.com/obiava/122396/proektor-acer-p6500

Входни врати с ламинат София!
Висококачествена входна метална врата с ламинат на промоционална цена. Модел Т369-T само за 439 лв.!
http://obiavidnes.com/obiava/122395/vhodni-vrati-s-laminat-sofiya

Калъф тип "бележник" Speck StyleFolio Luxury за iPad Pro 9.7"
Калъф тип "бележник" Speck StyleFolio Luxury за iPad Pro 9.7", тъмносив
http://obiavidnes.com/obiava/122394/kalyf-tip-belejnik-speck-stylefolio-luxury-za-ipad-pro-97

Продажба и сервиз на принтери, копирни машини и многофункционални устройства.
Ние искаме да ви помогнем да създавате впечатляващи и качествени документи използвайки последните технологии за
цифров лазерен печат.
http://obiavidnes.com/obiava/122393/prodajba-i-serviz-na-printeri-kopirni-mashini-i-mnogofunkcionalni-ustroystva

Качествени електронни цигари
Най-качествените електронни наргилета са вече тук! 7Puffs.bg е мястото откъде можете да си поръчате аксесоари и
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резервни части за електронни цигари с гарантиран произход! Също така разполагаме и с богат избор от никотинови
течности.
http://obiavidnes.com/obiava/122392/kachestveni-elektronni-cigari

Проектор Acer P1385WB
Проектор Acer P1385WB, DLP, 3D Ready, XGA (1024 x 768), 20 000:1, 3200 lm, HDMI, VGA, S-Video, RJ-45, RS-232
http://obiavidnes.com/obiava/122391/proektor-acer-p1385wb

Газов инжекцион
Газов инжекцион, газови уредби на изгодни цени! - Автогазови Уредби и Авточасти
Описание: Търговия на едро и дребно с авто газови уредби, газов инжекцион и резервни части.
-"OREN ENGINEERING" LTD
Bulgaria, 4000 Plovdiv
bul. 6-ti septemvri 192
теl.: 00359 32 62 94 55
gsm: 00359 882 45 42 24
e-mail:info@autogasbg.com
web: www.autogasbg.com
Ключови думи: газови уредби, газови бутилки, авто газови уредби, газов инжекцион, авто газ, агу, монтаж, сервиз, метан
части, битови газови уреди, авточасти
Тагове: autogasbg, изпарител, уредби, газови, tyxo, counter, инжекцион, газов, brc, авточасти, части, цени, изгодни,
автогазови, fema, метан, nlp, voltran, lovato, mimgas, резервни, количество, цена, авто, монтаж, уреди, бита, доставка,
нас, начин, начало, контакти, търговия, дребно, едро, бутилки, газ, copyright
http://obiavidnes.com/obiava/122390/gazov-injekcion

Калъф тип "бележник" Speck StyleFolio за iPad Pro 9.7"
Калъф тип "бележник" Speck StyleFolio за iPad Pro 9.7", тъмночервен
http://obiavidnes.com/obiava/122389/kalyf-tip-belejnik-speck-stylefolio-za-ipad-pro-97

kamagra gel за мъже
Kamagra Gel са едни от най-предпочитаните секс стимуланти поради своето лесно приемане и бързо действие, ниска
цена, страхотни вкусове и никакви странични ефекти.http://kamagrata.com
http://obiavidnes.com/obiava/122388/kamagra-gel-za-myje

kamagra gel за мъже
Kamagra Gel са едни от най-предпочитаните секс стимуланти поради своето лесно приемане и бързо действие, ниска
цена, страхотни вкусове и никакви странични ефекти.http://kamagrata.com
http://obiavidnes.com/obiava/122387/kamagra-gel-za-myje

Калъф тип "бележник" Speck StyleFolio за iPad Pro 9.7"
Калъф тип "бележник" Speck StyleFolio за iPad Pro 9.7", щампа
http://obiavidnes.com/obiava/122386/kalyf-tip-belejnik-speck-stylefolio-za-ipad-pro-97

получите бърз кредит, за да празнуват Коледа @ robertgazdicfinance@gmail.com
получите бързи заеми при ниска лихва, за да отпразнуват този сезон с близките си хора и себе си да помогне финансово на
robertgazdicfinance@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/122385/poluchite-byrz-kredit-za-da-praznuvat-koleda--robertgazdicfinancegmailcom
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Подготовка за изпити IELTS , TOEFL ,FCE , CAE
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуална и полу – индивидуална подготовка по Английски език за изпити IELTS
, TOEFL ,FCE в удобно за Вас време.
Продължителност - 30 занятия.
Цена – 20 лева за занятие .
Таксата за курса включва учебните материали .
Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и допълнителни материали, съобразени с
нуждите на обучаващите се.
Подготовката включва интерактивни задачи, свързани с изискванията за успешно представяне на изпита за
сертифициране на познанията и уменията :
Четене, слушане и устен отговор на въпрос.
Слушане и устен отговор на въпрос.
Четене, слушане и писмен отговор на въпрос.
Във всички раздели се тестват уменията , като се правят и анализират текущи практически тестове .
Курсистите се обучават в раздела Разговор, като се запознават с типовете въпроси, критериите и изисквания за
оценяване, структурата и времетраенето на отговора .
Те се упражняват върху теста – разговор , като записват гласовете си и така анализират индивидуалното си ниво по
отношение изискванията на задачата и нейното времетраене.
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
http://www.abilityschool.eu Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/122384/podgotovka-za-izpiti--ielts--toefl-fce--cae

cours de bulgare pour
Ecole de langues “Ability”propose des cours individuels ou en groupe de bulgare pour
http://obiavidnes.com/obiava/122383/cours-de-bulgare-pour-trangers

Английски – ВТОРО ниво Pre –intermediate
Езикова школа Абилити организира курс по общ Английски.- ВТОРОнивоPre -intermediate
Цена 250 лв Продължителност -50 учебни часа.В цената не е включена цената на учебника .
Занятията се провеждат по системата New Headway the Third edition – Pre-Intermediate. Включени са аудио и видео уроци
в учебния план .
Предлагаме малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
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
http://www.abilityschool.eu Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/122382/angliyski--vtoro-nivo-pre-intermediate

Калъф тип "бележник" Speck StyleFolio за iPad Pro 9.7"
Калъф тип "бележник" Speck StyleFolio за iPad Pro 9.7", син с щампа
http://obiavidnes.com/obiava/122381/kalyf-tip-belejnik-speck-stylefolio-za-ipad-pro-97
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Стъклени интериорни врати
Фирма Врати Пловдив предлага в своя продуктов каталог стъклени интериорни врати, изработени от 8мм закалено
стъкло.Стъкленото крило може да бъде красиво окрасено с гравюри, пясъко-струйни орнаменти или принт катринки по
ваш избор.Касата се изработва от HDF материал в различни цветове.Заповядайте в нашият шоурум на адрес:гр
Пловдив, бул Христо Ботев 89
http://obiavidnes.com/obiava/122380/stykleni-interiorni-vrati

Калъф тип "бележник" Speck StyleFolio за iPad Pro 9.7"
Калъф тип "бележник" Speck StyleFolio за iPad Pro 9.7", черен
http://obiavidnes.com/obiava/122379/kalyf-tip-belejnik-speck-stylefolio-za-ipad-pro-97

Водоустойчиви врати за баня.
Водоустойчива
Гумено уплътнение на крило и каса
Посока на отваряне: L и R - фалцови
Размер ( крило + каса ): – 68см./196см.
Каса: 4см.
Крило: 5см
Панти: 2 бр.
Пълнеж: PVC хънтър – 2см.
Дръжки: РОЗЕТКИ
МОНТАЖ: ЩОК
Производство: България
http://obiavidnes.com/obiava/122378/vodoustoychivi-vrati-za-banya

Калъф тип "бележник" Speck DuraFolio за iPad Air 2
Калъф тип "бележник" Speck DuraFolio за iPad Air 2, Сив/Син
http://obiavidnes.com/obiava/122377/kalyf-tip-belejnik-speck-durafolio-za-ipad-air-2

Инкубатори
Избери качество а не цена!!! Виж преди да платиш!!! Инкубатори напълно автоматични тип люлка с вместимост на
люлката от: 40яйца, 60, 80, 100 и 120 броя яйца. Полуавтоматични за 18 яйца, 35 ,55, 75,100 и 150 яйца. 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 всякакъв вид яйца. Tемпературата се
регулира с електронен термоконтролер с цифров дисплей с точност до 0.01 градуса. Възможност за доставка с куриер до
всяка точка на страната 20% отстъпка от цената на доставката. Заповядайте на сайта ни за да разгледате
предлаганите от нас продукти - www.maksmoris.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/122376/inkubatori

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/122375/blindirani-vrati-na-konkurentno-niski-ceni

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/116976/blindirani-vrati-na-konkurentno-niski-ceni

oтслабни с meizitang,meizitang
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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/122374/otslabni-s-meizitangmeizitang

Калъф тип "бележник" Speck DuraFolio за iPad Air 2
Калъф тип "бележник" Speck DuraFolio за iPad Air 2, Розов/Бял
http://obiavidnes.com/obiava/122373/kalyf-tip-belejnik-speck-durafolio-za-ipad-air-2

Счетоводни услуги от Гранд Консулт ЕООД
Счетоводна къща Гранд Консулт предлага качествени счетоводни услуги на фирми и физически лица в София.
Счетоводната кантора предлага и регистрация на фирма, като по-този начин може да предложи пълна гама от услуги
за всеки, който е решил да започне собствен бизнес. Доверете се на високо квалифицираните професионалисти от
счетоводна къща Гранд Консулт.
http://obiavidnes.com/obiava/122372/schetovodni-uslugi-ot-grand-konsult-eood

Евтини врати от Борман България на: http://vrati-sofia.biz/
Борман България ви предлага евтини врати с 2 години гаранция и безплатно взимане на размери , на своят сайт:
http://vrati-sofia.biz/
Можете да видите всичко на живо от 09:00 до 18:00 часа от понеделник до петък. Адреса е: Белите брези, ул.
Дойран 9 Б, на ъгъла с улица Смърч, до гръцкият рибен магазин. Втората пряка след реката в ляво. с тролейбуси 2 и 9 се
слиза на спирка Дойран.
http://obiavidnes.com/obiava/122371/evtini-vrati-ot-borman-bylgariya-na-httpvrati-sofiabiz

Интериорна врата Gama 203
Интериорна врата с крило, изработено от две HDF плоскости с дебелина 6 мм, подсилена рамка от масив с HDF
оребряване и покритие от 3D PP (полипропиленов) ламинат. HDF плоскостите са с голяма здравина, плътност,
влагоустойчивост, шумо и топлоизолация.
Възможни размери на крилото:
- 700 / 1970 мм
- 880 / 2010 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/122370/interiorna-vrata-gama-203

Коледна промоция за Изработка на уебсайт с отстъпки до 40 процента от SiteOneBG.com
Коледна промоция за Изработка на уебсайт с отстъпки до 40% за Вашия бизнес или нужди.
СЕО оптимизация.
Responsive дизайн за мобилни устройства включен в цената.
Изработване на УНИКАЛНИ сайтове.
Качество на Атрактивно Ниски Цени!
Вижте още на: http://WWW.SITEONEBG.COM
Изработка на Динамичен уебсайт (с Админ-панел)+Лого.
Изработка на луксозен Онлайн-магазин+Лого.
Изработка на Сайт за Недвижими имоти,
Сайт за Хотел,
и МНОГО ДРУГИ на преференциални цени.
Възползвайте се.
За контакт:
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Вижте още на сайта: http://WWW.SITEONEBG.COM
Skype: zed7774
E-mail: g100 [at] mail.bg
GSM: 088 505 45 86
http://obiavidnes.com/obiava/122369/koledna-promociya-za-izrabotka-na-uebsayt-s-otstypki-do-40-procenta-ot-siteonebg

Врати Добрич- Високо качество на супер цени
Врати Добрич предлага на своите клиенти високо качество входни и интериорни врати с богато разнообразие от
цветове и размери на супер цени. Може да ни откриете на адрес: гр. Добрич, ул. Кирил и Методий 41, до училище „П.
Славейков” /в к - с Билла/ или на, тел. за връзка с нас: 0899691030. Заповядайте при нас!
http://obiavidnes.com/obiava/122368/vrati-dobrich--visoko-kachestvo-na-super-ceni

Евтини интериорни врати Пловдив
Директен вносител- най-добрите врати, на най-добри цени!
Страхотни цени на интериорни врати в Пловдив!
Заповядайте в нашия шоурум на адрес пл. "Антон Чехов" 5 (до моста на Герджика)!
Предлагаме разнообразие от модели и цветове!Нови модели блиндирани врати!
телефони за контакт:
032207039
0899691016
http://www.vrati-plovdiv.com/?cat=6
http://obiavidnes.com/obiava/122367/evtini-interiorni-vrati-plovdiv

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 .
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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/122366/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
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http://obiavidnes.com/obiava/122365/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/122364/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojd

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.
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За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/122363/30-50-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/122362/strahotna-nadomna-rabota--lesna-rabota--lesni-pari--za-cyalata-strana-

Протектор Speck SeeThru за MacBook Pro 15"
Протектор Speck SeeThru за MacBook Pro 15", тъмночервен
http://obiavidnes.com/obiava/122361/protektor-speck-seethru-za-macbook-pro-15

Цифрова антена One For All SV9350
Цифрова антена One For All SV9350, външен, 36dB
http://obiavidnes.com/obiava/122360/cifrova-antena-one-for-all-sv9350

Cases for iphone
We from skino. eu, we are part of the team DomeDesign.
skino. eu is created on purpose design, manufacture and marketing of high - quality cases for mobile devices.
We from skino. eu, we are motivated and prepared for European and World market leader for accessories for mobile devices.
аксесоари за телефони
http://obiavidnes.com/obiava/122359/cases-for-iphone

Протектор Speck SeeThru за MacBook Pro 15"
Протектор Speck SeeThru за MacBook Pro 15", лилав
http://obiavidnes.com/obiava/122358/protektor-speck-seethru-za-macbook-pro-15

Протектор Speck SeeThru за MacBook Pro 15"
Протектор Speck SeeThru за MacBook Pro 15", зелен
http://obiavidnes.com/obiava/122357/protektor-speck-seethru-za-macbook-pro-15

Масажна кушетка MagicPRO
Масажна кушетка MagicPRO
Дървени ,Алуминиеви ,Двусекторни Трисекторни

Страница 24/83

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

13.11.2016

Кушетки за масаж - перфектното съотношение между качество и цена!
Кушетки за масаж Цвят дървени двусекторни:черен,шампанско,кафяв,лилав,син,червен,винено червен,розов и оранжев
Дървени трисекторни цветове:
Двуцветни черен+червен,черен+оранж ,черен и бежав
Алуминиеви двусекторни :цвят черен и бежав
Алуминиеви трисекторни: Двуцветни черен+червен,черен+оранж черен и бежав
Професионална преносима кушетка за масаж ”MagicPRO 2” - здрава, лесна за употреба, изключително комфортна и
удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас!
Кушетката е подходяща както за всички видове масажни и козметични процедури,
така и за иглотерапевтични и татуировъчни сеанси.
Красивата дървена рамка на козметичната кушетка, изработена от твърдата дървесина на германски европейски бук,
осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и предотвратява
възможността
от появата на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MagicPRO :
O Дъжина: 190 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 19 см
O Тегло: 15 кг
http://obiavidnes.com/obiava/122356/masajna-kushetka-magicpro

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
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поведение на вашия любимец.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/122355/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta

Кана за алкална вода
Кана за алкална вода
Тялото ни се нуждае от вода с внимателно подбрано PH за да функционира оптимално правилно. Алкалността в
организма се определя от това, което ядем и пием. В днешно време повечето хора по света широко консумират киселинни
храни и напитки, поради което е от изключителна важност да балансираме своята диета за да избегнем лошите
последствия от окисляване на тялото.
Алкалната кана за филтрирана и минерализирана вода произвежда алкална вода с около 9.5 PH.
Редовният прием на тази пречистена, структуирана и минерализирана алкална вода способства за достигане оптимално
здравословното за организма ниво на PH.
Само за стотинки на литър, бихте могли да пиете полезна филтрирана и минерализирана алкална вода, без да е
необходимо да закупувате вода в бутилки и галони, в които водата може да е застояла с месеци, а в доста случаи е и с
неясен произход, съмнителна чистота и качество!
Изчислението показва, че един литър филтрирана, структуирана, йонизирана и минерализирана алкална вода излиза
между 0.06 и 0.08 лв.! Не пестете стотинките, погрижете се за здравето си!
Един филтър пречиства, йонизира, преструктуира, алкализира и минерализира около 200 - 300 литра вода.
Капацитет на филтрация и обработка: 17 литра на час
Преимущества на каната за филтрирана, алкална вода:
Създава кпринено-мека и страхотна на вкус вода, която е освежаваща и полезна за пиене и готвене.
Помага за филтрацията на хлора и други замърсители и абсорбира металите, като олово и мед, така че питейната
вода става по-чиста и свежа.
Намаля котления камък
Регулира pH между 8.5-10.0 , като по този начин балансира нивото на pH в тялото. ( Обикновено променя pH с 2 или
повече пункта)
Увеличава активния водород
Осигурява ниско ниво на отрицателно ORP: -100mv. Това превръща обикновената вода във богата на антиоксиданти
вода, като по този начин енергизира и витализира тялото.
Намаля размера на водната молекула, като превръща водата в по-лесно усвоима и хидратираща.
Увеличава алкалността като прави водата, която пиете по-жизнена /жива вода/.
Компоненти на каната
Индикатор на филтъра
http://obiavidnes.com/obiava/122354/kana-za-alkalna-voda

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!
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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/122353/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)
• 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/122352/topleshta-kartina-s-infracherveno-nagryavane

Найсер Дайсер Кухненско ренде - помощник на всяка домакиня
Найсер Дайсер Кухненско ренде - помощник на всяка домакиня
Имате желание да зарадвате съпругата си?
Ето имате шанс като закупите от нашият артикул -кухненско ренде.
Какви са преимуществата на кухненското ренде Найсер Дайсер Плюс?
С Найсер Дайсер работите без сълзи, без дразнене и миризми
Nicer Dicer Plus реже лесно, бързо и без усилия
Изпитвате задоволство от резултатите при всяко ползване на кухненското ренде.
Найсер Дайсер предпазва ръцете от порязване.
Безопасен за деца
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Лесно режете всякакви видове плодове и зеленчуци с различни по големина форми.
Бързо и лесно нарязвате ситно зеленчуци, плодове, месо, сирене,.Може да се мие в миялна машина.Цена 59лв
1 Лесен и удобен за употреба от цялото семейство
2 Реже лесно, бързо и без усилия
3 Безопасен за деца
4 Предпазва ръцете от порязване
Интернет магазини
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/122351/nayser-dayser-kuhnensko-rende---pomoshtnik-na-vsyaka-domakinya

Протектор Speck SeeThru за MacBook Pro 15"
Протектор Speck SeeThru за MacBook Pro 15", син
http://obiavidnes.com/obiava/122350/protektor-speck-seethru-za-macbook-pro-15

Гроу Комб лазерна четка за коса
Гроу Комб лазерна четка за коса
Гроу Комб използва инфрачервени и лазерни лъчи с терапевтично действие. Тяхната енергия достига корените и
подобрява кръвообращението на скалпа!
Тя предизвиква появата на нови корени в кожните торбички и растеж на нова коса!
Резултатът е стимулация и обновяване на отделните кожни торбички на косъма,
водещи до възстановяване растежа на косата!
Гроу Комб има режим на вибрация за приятен масаж на скалпа. Ускорява кръвообращението и повишава притока на
кръв!
Използвайте 10 минути на ден и вижте резултата!
Ако косата отдавна ви е казала 'Сбогом', отстранете приставката и използвайте направо върху скалпа!
Гроу Комб е лесна за използване, получавате и 3 подаръка:
1 ръчен масажор
2 четка за коса
3 комплект за маникюр
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/122349/grou-komb-lazerna-chetka-za-kosa

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
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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/122348/masajna-masajirashta-sedalka

Електрическа подочистачка Twister Sweeper
Електрическа подочистачка Twister Sweeper
Twister Sweeper е универсална триъгълна подочистачка за бързо почистване на Вашия дом.
С модерната му триъгълна форма с почистващи четки Twister Sweeper ще е Вашия пръв помощник,
когато нямате време да чистите с прахосмукачка всеки ден и да опъвате така досадните кабели.
Ултра лека, супер маневрена и многофункционална. Триъгълна подочистачка със спираловидни четки,
въртящи се на 2000 оборота в минута и събираща отпадъците от 3 страни.
Пълна свобода на движение на 360 градуса. Чисти напред, назад, настрани, в кръг и дори на зиг-заг.
Лек, плосък и компактен. Twister Sweeper е идеалното решение за Вас.
Без колелца, а с 3 силиконови плъзгача, които го правят подходящ за използване и върху най-фините и скъпи подови
покрития.
Работи с акумулаторна батерия, което позволява пълна свобода на движение, без да се съобразявате с кабели!
Комплектът включва подочистачка и акумулаторна батерия / 7,2 V - NI -MH/.
0877540309
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/122347/elektricheska-podochistachka-twister-sweeper

Интериорни врати от Врати Експрес
Предлагаме разнообразие от интериорни врати за уюта във Вашия дом.
Разполагаме със складова наличност на стоката в различни размери и цветове.
Размери на крилата в широчина: 60 см./ 70 см./ 80 см.
Размери на крило с каса: 68 см./78 см./88 см.
Размери на крилото във височина – 197 см. Възможно е подрязване в деня на монтаж.
Размери на крилото с касата във височина – 201 см.
Необходими строителни отвори , за да се монтират вратите:
70 / 203 :
80/203;
90/203.
! 203 см. от готова подова настилка.
Цветове: златен дъб, светъл дъб, венге, орех, бяло.
Адрес - бул. Акад. Иван Гешов № 102 ( в близост до Центъра по хигиена, до шоурума ни е клон на Банка Пиреос ).
Телефон за връзка – 0899691075
Работно време:
Понеделник –петък : 9:30ч. - 19:00ч.
Тел: 0899691075
уеб адрес http://www.vratiexpress.com/.
http://obiavidnes.com/obiava/122346/interiorni-vrati-ot-vrati-ekspres
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Цифрова антена One For All SV9311
Цифрова антена One For All SV9311, вътрешен, 28dB
http://obiavidnes.com/obiava/122345/cifrova-antena-one-for-all-sv9311

Електровъдица, електрическа въдица 1000W
Електрическа въдица 1000W с дистанционно. Регулируема честота от 10 - 100 херца. Регулируема дължина на импулса.
http://doxy1009.wixsite.com/electrofishing
https://www.youtube.com/watch?v=1j2IOSfRUMQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=a5xgEJh3Nq0
http://obiavidnes.com/obiava/122344/elektrovydica-elektricheska-vydica-1000w

Електровъдица, електрическа въдица 1000W
Електрическа въдица 1000W с дистанционно. Регулируема честота от 10 - 100 херца. Регулируема дължина на импулса.
http://doxy1009.wixsite.com/electrofishing
https://www.youtube.com/watch?v=1j2IOSfRUMQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=a5xgEJh3Nq0
http://obiavidnes.com/obiava/122343/elektrovydica-elektricheska-vydica-1000w

Протектор Speck SeeThru за MacBook Pro 15" Retina Display
Протектор Speck SeeThru за MacBook Pro 15" Retina Display, кафяв
http://obiavidnes.com/obiava/122342/protektor-speck-seethru-za-macbook-pro-15-retina-display

Частен Детектив-Детективска Агенция Фокс/Детективски услуги-Бургас
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/122341/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-foksdetektivski-uslugi-burgas

Професионална охрана за фирми и физически от VTA
Охранителна фирма "ВТА Секюрити Стара Загора", осигурява професионална охрана за фирми и физически лица с видео
наблюдение, СОТ и жива охрана на обекти в района на Стара Загора. VTA Security - Стара Загора, е специализирана
компания за обезпечаване на комплексната сигурност на: Физически и юридически лица. Банкови и фирмени структури.
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Държавни учреждения и институции. Болници и учебни заведения. Промишлени, търговски и строителни обекти.
Спортни комплекси и стадиони. Масови мероприятия. Курорти и хотели. Развлекателни комплекси. Нощни клубове и
обществени заведения.
http://obiavidnes.com/obiava/122340/profesionalna-ohrana-za-firmi-i-fizicheski-ot-vta

Цифрова антена One For All SV9365
Цифрова антена One For All SV9365, вътрешен, 46dB
http://obiavidnes.com/obiava/122339/cifrova-antena-one-for-all-sv9365

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/122338/30-50-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/122337/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniya-vi-dom

Цифрова антена One For All SV9360
Цифрова антена One For All SV9360, вътрешен, 45dB
http://obiavidnes.com/obiava/122336/cifrova-antena-one-for-all-sv9360

РЕМОНТ И ПРЕИНСТАЛАЦИЯ НА КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА ПО ДОМОВЕТЕ / ОФИСИТЕ
РЕМОНТ И ПРЕИНСТАЛАЦИЯ НА КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА
ПО ДОМОВЕТЕ / ОФИСИТЕ
Софтуерни услуги
– Възстановяване на
Windows – 35лв.
– Спасяване на информация преди преинсталиране на Windows – 10лв.
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– Спасяване на информация от не работещ компютър или лаптоп – 25лв.
– Инсталиране на офис пакет – 15лв.
– Почистване на вируси – 30лв.
– Инсталиране на антивирусна програма – 15лв.
– Инсталиране на специализирана програма – 35лв.
– Смяна на език на Windows – 10лв.
– Флашване на BIOS – 40лв.
– Създаване на точно копие (Image) на твърд диск – 20лв.
– Настройки на рутер – 15лв.
– Мрежови настройки на компютър/лаптоп/принтер – 10лв.
Хардуерни услуги
– Монтаж и демонтаж на компютърен компонент – 10лв.
– Монтаж и демонтаж на компонент на лаптоп (през сервизният отвор) – 10лв.
– Монтаж и демонтаж на компонент на лаптоп (ако не може през сервизният отвор) – 100лв.
– Почистване на компютър от прах – 20лв.
– Добавяне на медна термична подложка на чип на лаптоп – 10лв.
– Ремонт на компютър – 35лв.
Диагностика
– Диагностика на компютър – 30лв.
– Диагностика на лаптоп – 30лв.
– Диагностика на монитор – 20лв.
– Диагностика на компонент – 15лв.
– Диагностика на рутер – 15лв.
– Посещение до дома/офиса 9лв. В рамките на града. Извън Пловдив цената е по договяряне.
За контакти от 10 ч. до 6 ч.
GSM 0882870171
http://obiavidnes.com/obiava/122335/remont-i-preinstalaciya-na-kompyutyrna-tehnika-po-domovete--ofisite

Бригади от майстои с опит извършват всякакви строителни услуги
Бригади от строителни майстори с дългогодишен опит в областта на строителството извършват всякакви строителни
услуги и жилищни ( домашни ) ремонти :
- груб строеж и зидария
- направа и ремонт на покриви
- асфалтиране и направа на тротоари
- къртене и извозване
- вътрешни и външни топлоизолации
- машинна мазилка и замазка , маш . боядисване
- хидроизолации
- гипсокартон ,окачени тавани , преградни стени
- скрито осветление , разчупени тавани ( на различни нива ) и др.
- усвояване на тераси и всякакви преустройства
- всякакви обръщания на ъгли на врати и прозорци
- шпакловка със сатен гипс и колор кит , латекс
- всякакви декорации и декоративни мазилки
- поставяне на теракот , фаянс и гранитогрес
- облицовка с всички видове камък
- шлайфан и щампован бетон
- всички видове метални конструкции и навеси
- Ел. инсталации , ОиВ , ВиК , и други .
Безплатен , неангажиращ оглед и консултации , оферта , договор , професинализъм , коректност , кратки срокове . Тел.
за контакт - 0878 78 23 88 - Антон Стоянов .
http://obiavidnes.com/obiava/122334/brigadi-ot-maystoi-s-opit-izvyrshvat-vsyakakvi-stroitelni-uslugi

Входни, интериорни, стъклени и алуминиеви врати на достъпни цени
"От вратите, които отваряме и затваряме всеки ден, зависи животът, който живеем. " Нека заедно изберем вратите
за Вашият дом, офис или хотел и да направим живота Ви по-хубав! Заповядайте на адрес гр. Бургас, ул. Индустриална
№3а, защото НИЕ РАБОТИМ ЗА ВАС!

Страница 32/83

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

13.11.2016

http://obiavidnes.com/obiava/122333/vhodni-interiorni-stykleni-i-aluminievi-vrati-na-dostypni-ceni

Протектор Speck SeeThru за MacBook Pro 13" Retina Display
Протектор Speck SeeThru за MacBook Pro 13" Retina Display, сив
http://obiavidnes.com/obiava/122332/protektor-speck-seethru-za-macbook-pro-13-retina-display

Детайлно ревю на букмейкърът Betfair от Nostrabet
Предлага изключително много промоции и бонуси, един от лидерите в това отношение. Самата спортна борса пък
представлява мястото, където един играч може да заложи срещу друг, да влезе в ролята на букмейкър.
http://obiavidnes.com/obiava/122331/detaylno-revyu-na-bukmeykyryt-betfair-ot-nostrabet

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/122330/kamagra-gold

Протектор Speck SeeThru за MacBook Pro 13" Retina Display
Протектор Speck SeeThru за MacBook Pro 13" Retina Display, лилав
http://obiavidnes.com/obiava/122329/protektor-speck-seethru-za-macbook-pro-13-retina-display

Пътна Помощ
Пътна Помощ София. Репатриране на автомобили и камиони в София. За София и региона, предлагаме Пътна Помощ с
Падаща Платформа. Доставка на гориво в София.
http://obiavidnes.com/obiava/122328/pytna--pomosht

КУРС ПО ФИНСКИ ЕЗИК – ниво А1
Учебен център Орбис организира неделен курс по фински език за начинаещи по системата Suomen Kielen Alkeisoppikirja. В
процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда
необходимата лексика и граматика и акцентира върху уменията за изразяване. Часовете се провеждат в неделя от 10.00
до 13.00, всичко 50 учебни часа. Цената на курса е 200 лева. Начало -04.12.2016г.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/122327/kurs-po-finski-ezik--nivo-a1

Курс по турски език А1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по турски език по системата Hitit, ниво А1. По време на обучението се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Курсът се провежда два пъти седмично – сряда и
петък от 18.30 до 20.30 ч., всичко 100 учебни часа. Цена 270 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
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http://obiavidnes.com/obiava/122326/kurs-po-turski-ezik-a1

Курс по немски език – А1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по немски език по системата Berliner Platz Neu, ниво А1. По време на
обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Курсът се провежда два пъти
седмично – понеделник и четвъртък от 18.30 до 20.30 ч., всичко 80 учебни часа. Начало: 12.12.2016г. Цена 250 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/122325/kurs-po-nemski-ezik--a1

КУРС ПО НЕМСКИ ЕЗИК – A2
Учебен център Орбис организира вечерен курс по немски език по системата Berliner Platz Neu, второ ниво. По време на
обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от
около 1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на немски език.
Курсът се провежда два пъти седмично – вторник и петък от 18.30 до 20.30 ч., всичко 80 учебни часа. Начало:
13.12.2016г. Цена 250 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/122324/kurs-po-nemski-ezik--a2

Вечерен курс по руски език - начално ниво
Учебен център Орбис организира курс по руски език по системата ЖИЛИ-БЫЛИ, А1. В процеса на обучение се развиват
всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от около 1800 – 2000 думи,
необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на руски език. Курсът се провежда
вторник и петък от 18.30 до 20.30 ч., общо 50 учебни часа. Цена 180 лв. Начало: 13.12.2016г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит. Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас
време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център „Орбис“
ул. „Мизия“ N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/122323/vecheren-kurs-po-ruski-ezik---nachalno-nivo

Курс по английски език – B1.1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по английски език, B1.1. По време на обучението се развиват всички езикови
елементи – четене, писане, слушане, говорене. Въвежда се необходимата за нивото лексика и граматика и се акцентира
върху уменията за изразяване на английски език. Курсът се провежда два пъти седмично – вторник и четвъртък от 18.30
до 20.30 ч., всичко 50 учебни часа. Цена 200 лв. Начало: 13.12.2016г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
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Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за вас време по 12 лв. на час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/122322/kurs-po-angliyski-ezik--b11

Курс по английски език А1.1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по английски език. По време на обучението се развиват всички езикови
елементи – четене, писане, слушане, говорене. Въвежда се необходимата за нивото лексика и граматика и се акцентира
върху уменията за изразяване на английски език. Курсът се провежда два пъти седмично – сряда и петък от 18.30 до
20.30 ч., всичко 50 учебни часа. Начало: 07.12.2016г. Цена 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за вас време по 12 лв. на час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/122321/kurs-po-angliyski-ezik-a11

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/122320/vecheren-kurs-po-rumynski-ezik--nivo-a2

Вечерен курс по испански език за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по испански език по системата Espanol en marcha, начално ниво. По време
на обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от
около 1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на испански
език. Курсът се провежда два пъти седмично – понеделник и четвъртък от 18.30 до 20.30 ч., всичко 60 учебни часа.
Начало: 05.12.2016г.
Цена 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Тел. 02/8438363 и 0898714456
Ул. „Мизия “ № 19
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e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/122319/vecheren-kurs-po-ispanski-ezik-za-nachinaeshti

КУРС ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК за начинаещи
Учебен център Орбис организира съботен курс по испански език за начинаещи. Курсът се провежда по системата Eco.
По време на обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна
лексика от около 1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на
испански език. Курсът се провежда събота от 13.30 до 16.30 ч., всичко 60 учебни часа. Начало – 03.12.2016 г. Цена 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит. Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Тел. 02/8438363 и 0898714456
Ул. „Мизия “ № 19
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/122318/kurs-po-ispanski-ezik-za-nachinaeshti

НЕДЕЛЕН КУРС ПО 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/122317/nedelen-kurs-po-brazilski-portugalski-----a2

БРАЗИЛСКИ ПОРТУГАЛСКИ - A1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по бразилски португалски А1. Курсът се провежда по системата Falar,
Ler, Escrever. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене.
Продължителност 50 учебни часа, понеделник и четвъртък от 18.30 до 20.30 часа. Цена 160 лв. Начало: 05.12.2016г.
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/122316/brazilski-portugalski----a1

Разговорен съботен курс по португалски език
Учебен център Орбис организира разговорен курс по португалски език. Курсът е предназначен за хора, изучавали
португалски, които са завършили ниво В1. В процеса на обучение се работи по разнообразни материали, като се
акцентира единствено върху езиковите елементи слушане с разбиране и говорене, без да се включват граматични
упражнения. Целта на курса е усвояването на лексика, подходяща за най-различни ситуации от ежедневието, и
прилагането й на практика. Провежда се всяка събота от 10.00 до 12.00, с продължителност 30 учебни часа. Цена 120
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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/122315/razgovoren-syboten-kurs-po-portugalski-ezik

Курс по португалски език за ниво 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: 02.12.16г.
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/122314/kurs-po-portugalski-ezik-za-nivo-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/122313/kurs-po-portugalski-ezik-za-nachinaeshti

Вечерен курс по португалски език
Учебен център Орбис организира вечерен курс по португалски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1500 - 1800 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на португалски език.
Продължителност 50 часа, два пъти седмично (вторник и петък) от 18.30 до 20.30 часа. Цена 160 лв. Начало: 13.12.16г.
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/122312/vecheren-kurs-po-portugalski-ezik

Курс по френски език - първо ниво
Учебен център Орбис организира вечерен курс по френски език по системата Echo, А1. По време на обучението се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от около 1800 – 2000
думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на френски език. Цена 250 лв.
Продължителност 80 часа, два пъти седмично – вторник и петък от 18.30 до 20.30 часа. Начало - 09.12.2016г.
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Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за вас време по 12 лв на час.
Допълнителна информация и записване :
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/122311/kurs-po-frenski-ezik----pyrvo-nivo

Курс по френски език - първо ниво
Учебен център Орбис организира съботен курс по френски език по системата Echo, А1. По време на обучението се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от около 1800 – 2000
думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на френски език. Цена 250 лв.
Продължителност 80 часа, веднъж седмично – събота от 10.00 до 13.00 часа. Начало - 10.12.2016г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за вас време по 12 лв на час.
Допълнителна информация и записване :
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/122310/kurs-po-frenski-ezik----pyrvo-nivo

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/122309/italianski-ezik--razgovoren-kurs

Неделен курс по италиански език – А1
Учебен център Орбис организира неделен курс по италиански език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Progetto Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1800-2000 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на италиански език.
Нивото е с продължителност 80 часа и се провежда веднъж седмично - неделя от 10.00 до 13.30 часа. Цена: 250 лева.
Начало 04.12.2016.
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
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http://obiavidnes.com/obiava/122308/nedelen-kurs-po-italianski-ezik--a1

Курс по италиански език – А1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по италиански език, първо ниво. Курсът се провежда по системата Nuovo
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.
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/122307/kurs-po-italianski-ezik--a1

Курс по италиански език – 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.
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/122306/kurs-po-italianski-ezik--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/122305/syboten-kurs-po-italianski-ezik--c11

Протектор Speck SeeThru за MacBook Pro 15" Retina Display
Протектор Speck SeeThru за MacBook Pro 15" Retina Display, син
http://obiavidnes.com/obiava/122304/protektor-speck-seethru-za-macbook-pro-15-retina-display
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Секс стимуланти от BG Stimulanti
Продукти за стимулиране на сексуалната функция.
http://obiavidnes.com/obiava/122303/seks-stimulanti-ot-bg-stimulanti

Мултифункционален дигитален компас – идеален подарък
Мултифункционален дигитален компас 8 в 1 – този уред се отличава с висока точност, защото работи с оригинален
швейцарски сензор. Освен като компас, уредът може да бъде използван още като висотомер (алтиметър), термометър,
барометър с 24-часова прогноза на времето, влагомер (хигрометър), часовник с аларма, „вечен“ календар и мощно LED
фенерче. Необходим помощник при активни занимания, като туризъм, катерене на скали, обхождане на пещери,
туристическо колоездене, къмпингуване, риболов, рафтинг, яхтинг и други подобни. Високо качество на най-добра цена!
Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти „ТехноМаг” или на тел. 02/8298504, 02/422 422 8, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/122302/multifunkcionalen-digitalen-kompas--idealen-podaryk

Цифрова ултразвукова двулитрова вана за почистване
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/122301/cifrova-ultrazvukova-dvulitrova-vana-za-pochistvane

Протектор Speck SeeThru за MacBook Pro 13" Retina Display
Протектор Speck SeeThru за MacBook Pro 13" Retina Display, черен
http://obiavidnes.com/obiava/122300/protektor-speck-seethru-za-macbook-pro-13-retina-display

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/122299/infracherven-energien-stimulator-za-ochi-fir-3d-s-aromaterapiya

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/122298/elektricheski-botush---greyka-za-kraka
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Алкален, йонизиращ и масажиращ душ с германий, турмалин и FIR ефект
Алкален, йонизиращ и масажиращ душ с германий, турмалин и FIR ефект – спа терапия у дома. Минерализира и повишава
PH на водата, като същевременно я насища с отрицателни йони под въздействието на 100% естествени минерали.
Топлата вода активира минералите да излъчват и дълги инфрачервени лъчи (FIR ефект), изключително полезни за
подобряване на кръвоносната система. Премахва хлор, тежки метали, бактерии и твърди соли. Алкалната баня
стимулира имунната система, има антиоксидантни и детоксикиращи свойства, подмладява тялото, оздравява и
освежава косата. Идеално почиства и хидратира кожата, преодолява стреса и умората на тялото. Профилактично
средство срещу кожни заболявания. Допълнителна екстра е наличието на 8 вида воден масаж по избор, като се сменят
броя на отворите - съответно силата и начина на завихряне на водната струя. По този начин може да се масажират
320 точки по цялото тяло за релаксиране на уморените мускули, за регулиране баланса на вегетативната нервна
система, за подобряване работата на мозъка, за успокояване нервната система, за подобряване настроението и съня, за
стимулиране кръвообращението и премахване на отоци. Само срещу 35 лв. с ДДС. Доверете се на е-магазина за
високотехнологични продукти „ТехноМаг” или на тел. 02/8298504, 02/422 422 8, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/122297/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/122296/plastiri-za-detoksikaciya-na-organizma

Детайлно ревю на Bwin от betenemy
Bwin е доказан букмейкър, с много богата история и утвърдени позиции на пазара за онлайн залози, така че всеки, който
желае да се възползва от предложенията на букмейкъра, може да го направи още сега.
http://obiavidnes.com/obiava/122295/detaylno-revyu-na-bwin-ot-betenemy

Инфрачервени лампи за нагревки /настолна/150W - 49.95 лева
Служи за облекчаване на болки в мускулите и лечение при простудни заболявания, хреми, бронхити, ревматизъм, ишиас и
невралгии. Инфрачервената лампа е оптимизирана за облекчаване на болки на площ 20 x 30 см, например рамо, лакът,
прасец или врат, както и за облекчение при обикновени настинки. Лампата може да се използва за терапевтични
облъчвания, в козметични салони, детски градини, а така също и в домашни условия. Употребата на инфрачервената
лампа способства за повишаване на защитните сили на организма и устойчивостта му към инфекциозни, простудни,
костно-ставни заболявания и др. Инфрачервеното лъчение е напълно безвредно. Вижте подробности и поръчайте в
е-магазина www.Tehnomag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/122294/infracherveni-lampi-za-nagrevki-nastolna150w----4995-leva

Дрегери - алкохолни тестери
Прецизен южнокорейски уред с 4-разреден LCD-дисплей за измерване на алкохолното съдържание в диапазон от 0 до 4
промила, независимо от цигарен дим, лекарства, дъвка и други подобни субстанции в дъха на човека. Подходящ за редовни
проверки в транпортни, куриерски, охранителни и други подобни дейности, свързани с професионално шофиране и
неупотреба на алкохол. Притежаващ TUV/CE сертификат. Със сменяем високопрецизен полупроводников сензор
(същият, като в полицейските дрегери). В комплекта: алкални батерии АА 1.5V, захранващ адаптор за включване в
автомобила, 55 броя мундщуци, елегантна чантичка за съхранение и дръжка за безопасно пренасяне на комплекта,
инструкция за експлоатация на български език. Цена 192 лв.(с ДДС). Запитвания и поръчки в е-магазина ТехноМаг или на
тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994
http://obiavidnes.com/obiava/122293/dregeri---alkoholni-testeri

Семеен душ за зъби – грижа за цялото семейство
За ефективно предпазване от бактерии и премахване на зъбната плака по венците и междузъбните пространства.
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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/122292/semeen-dush-za-zybi--grija-za-cyaloto-semeystvo

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/122291/ovlajnitel-na-vyzduh

Овлажнител на въздуха с йонизатор
Aвтоматичен овлажнител - напълно автоматичен овлажнител за стая VapoLux New – с вграден електронен влагомер,
който може постоянно да поддържа зададената от Вас желана влажност в помещението. Уредът се включва и
изключва автоматично в съответствие със степента на влага в помещението. С голям резервоар (4.5л) и възможност за
до 11 часа автономна работа с едно зареждане. С отделно управляем йонизатор за повишаване качеството на въздуха.
Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
http://obiavidnes.com/obiava/122290/ovlajnitel-na-vyzduha-s-yonizator

Уред за сребърна вода Dr. Silver
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/122289/ured-za-srebyrna-voda-dr-silver

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/122288/ultrazvukova-vanichka-za-skorostno-pochistvane

Приставка биде за топла и студена вода с 2 дюзи
Приставка биде за топла и студена вода с 2 дюзи – с приятен италиански дизайн и удобна, елегантна странична метална
ръкохватка-смесител за едновременно управление на температурата и силата на водната струя. С въртящ ключ за
избор от 3 възможни функции (1.Нормално задно измиване; 2.Дамско измиване; 3.Миене на дюзите). С две скрити
подвижни дюзи. В пълен комплект с необходимите за монтажа водни съединители и маркучи. Съвместимо с нормалните
тоалетни чинии. За съжаление, все още много хора у нас смятат едва ли не за лукс бидето в тоалетната. И не си дават
сметка, че с него могат да се отърват и забравят за модерните болести на седящите хора, като хемороиди, инфекции на
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дебелото черво, запек, уретрит, цистит и т.н. (Доказано е, не е просто реклама)! За подробности и поръчки посетете
интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/122287/pristavka-bide-za-topla-i-studena-voda-s-2-dyuzi

Кана за жива и мъртва вода – 69 лева
Активатор за жива и мъртва вода с ТИТАНИЕВ електрод - за домашно приготвяне на алкална (жива) вода и кисела
(мъртва) вода, които можете да използвате в профилактиката на редица болести. Иновативното в този модел е
наличието на титаниев електрод, който гарантира да няма никакво отделяне на метали във водата. За повече
подробности и поръчки заповядайте в е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел. 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/122286/kana-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/122285/energiyna-alkalna-nano-chasha-za-jiva-voda

Дестилатори за вода
За ефикасно и безопасно приготвяне на качествена дестилирана вода (най-чистата вода на планетата) за пиене, за
готвене, за лечение, за битови уреди (ютии, овлажнители), за автомобилни акумулатори и т.н. Производителност 1
л/час. С едно зареждане можете да пречистите максимално 3,5 л вода. Цена: 335 лв. с ДДС. Две години гаранция. За
подробности и поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/122284/destilatori-za-voda

Генератор на озон за въздух и вода за здраве у дома
Модел с механичен таймер до 60 минути. Пречиства вода за пиене и миене, дезинфекцира и лекува (зъби, венци, стомашно
- чревни болести, кожни заболявания и всякакви рани; за дълбоко почистване, омекотяване и предпазване от стареене на
кожата). Почиства и обезпаразитява месо, риба, плодове и зеленчуци. Предпазва от всякакви зарази, ако сте обработили
хранителните продукти с озонирана вода. Пречиства въздуха, премахва лошите миризми от риба, зеле, цигарен дим,
мухъл и др. Предпазва от заразни болести, които се разпространяват чрез въздуха. Вижте подробности и поръчайте в е
- магазина ТехноМаг или на тел. 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/122283/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/122282/plazmen-vyzduhochistitel-kombiniran-s-ozonator-za-voda

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 !
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ето тук www.easymoneybg.ovo.bg
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/122281/30-50-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/122280/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniya-vi-dom

Озонатор за въздух и вода с мелодичен звуков индикатор
Суперикономичен модел, с електронен таймер, тъчскрийн дисплей и мелодична звукова индикация. Подходящ е и за
незрящи или хора с намалено зрение. 2 години гаранция. Пречиства вода за пиене и миене, дезинфекцира и лекува (зъби,
венци, стомашно - чревни болести, кожни заболявания и всякакви рани; за дълбоко почистване, омекотяване и
предпазване от стареене на кожата). Почиства и обезпаразитява месо, риба, плодове и зеленчуци. Предпазва от всякакви
зарази, ако сте обработили хранителните продукти с озонирана вода. Пречиства въздуха, премахва лошите миризми от
риба, зеле, цигарен дим, мухъл и др. Предпазва от заразни болести, които се разпространяват чрез въздуха. Вижте
подробности и поръчайте в е - магазина ТехноМаг или на тел. 02/8298504, 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/122279/ozonator-za-vyzduh-i-voda-s-melodichen-zvukov-indikator

Озонатори за въздух и вода – ТехноМаг
Пречистват вода за пиене и миене, дезинфекцират и лекуват (зъби, венци, стомашно-чревни болести, кожни заболявания
и всякакви рани; за дълбоко почистване, омекотяване и предпазване от стареене на кожата). Почистват и
обезпаразитяват месо, риба, плодове и зеленчуци. Предпазват от всякакви зарази, ако сте обработили хранителните
продукти с озонирана вода. Пречистват въздуха, премахват лошите миризми от риба, зеле, цигарен дим, мухъл и др.
Предпазват от заразни болести, които се разпространяват чрез въздуха. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина
www.tehnomag.net или на тел.02/8298504, 02/4224228, 0884386878
http://obiavidnes.com/obiava/122278/ozonatori-za-vyzduh-i-voda--tehnomag

Йонизатор и озонатор на въздуха
Въздухопречиствател мултифункционален 7 в 1 – уред за мощно антибактериално и антиалергично пречистване и
обогатяване с отрицателни йони и кислород на въздуха, за ефикасно отстраняване на миризми, дим, прах, алергени и
всякакви други замърсявания в затворени помещения с площ до 80 кв.м. Подходящ за дома, спалнята, офиса, салона,
студиото, заседателната зала, яслата, детската градина, класната стая, хотела, и т.н. С възможност за окачване на
стена и дистанционно управление. С четири нива на филтрация, плюс озонатор, йонизатор и вентилатор. Със сменяем
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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/122277/yonizator-i-ozonator-na-vyzduha

Йонизатор и озонатор на въздуха
Йонизатор, озонатор и ароматизатор – настолен уред - най-съвременен мултифункционален настолен
въздухопречиствател. Може да произвежда отрицателни йони, да генерира озон и дифузира есенции за ароматерапия.
Уредът ефективно пречиства миризми, прах, алергени, въздушни микроби, спори на плесени, гъбички и др. Осигурява чист
и здравословен въздух, ароматизира помещението с успокояващи благоухания. С повишена ефективност, благодарение на
мини вграден вентилатор. Предпазва от зарази по въздушен път, както и от вредното действие на телевизори и
компютри. Противодейства на вредните положителни йони, излъчвани от други ел.уреди в помещението. Цена 69,00 лв. с
ДДС. За подробности и поръчки посетете е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/4224228, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/122276/yonizator-i-ozonator-na-vyzduha

Интериорна врата Gama с код 205, цвят Венге
Интериорна врата с крило, изработено от две HDF плоскости с дебелина 6 мм, подсилена рамка от масив с HDF
оребряване и покритие от 3D PP (полипропиленов) ламинат. HDF плоскостите са с голяма здравина, плътност,
влагоустойчивост, шумо и топлоизолация.
Касата е изработена от HDF плоскости и е подсилена в средата с висококачествена масивна дървесина, която
http://obiavidnes.com/obiava/122275/interiorna-vrata-gama-s-kod-205-cvyat-venge

Продавам 27дка с. Братя Даскалови
Продавам отличен имот-земеделска земя, подходящ за инвестиция/финансиране по европейски програми за развитие на
селските райони, както и за подпомагане на развитие на неселскостопански дейности в земеделски региони, находящ се в
землището на с. Братя Даскалови, област Стара загора, местността: Зад Гириша, с площ от 27 дка. Имот номер
077070. Води се лозе но половин имот е изоставено лозе и другия половин е нива. Намира се на север от село Братя
Даскалови.
Почвените характеристики правят имота подходящ за овoщна градина, лавандула, бадеми,.., лозе за пасищно
животновъдство. Имотът е подходящ за ферма. Районът е изключително живописен, екологично чист. До имота се
стига по полски път, който отстои на около 600 м. от пътя между Тюркмен и Братя Даскалови. Един собственик, имот
без тежести
Цена: 650 лв/дка
http://obiavidnes.com/obiava/122216/prodavam-27dka-s-bratya-daskalovi

Продавам парцел-УПИ в село Кочево-Пловдивско 1680кв.м
Продавам парцел-УПИ в село Кочево-Пловдивско 1680кв.м, в регулация на селото, квадратна форма.Селото е на 16 км от
Пловдив с нова централна канализация
Цена:12000 Евро
GSM: 0887644838
http://apollon.net/la/kochevo.html
http://obiavidnes.com/obiava/122274/prodavam-parcel-upi-v-selo-kochevo-plovdivsko-1680kvm

Продавам парцел 2712кв.м с.Марково
Продавам парцел с номера: 47295.60.38 - 2712кв.м
Парцела е близо до село Марково-област Пловдив, с прекрасна панорама идеално за жилищно строителство
Цена: 10 Евро/м
http://apollon.net/la/markovo.html
http://obiavidnes.com/obiava/122273/prodavam-parcel-2712kvm-smarkovo

Продавам парцел с 57м лице на околовръстно шосе
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Продавам парцел с 57м лице на околовръстно шосе. Намира се между Пещерско шосе и р. Марица ( от източната страна
), с много голямо лице на околовръстното и подход от шосето с вътрешен асфалтиран път. До него има автосалони.
Подходящ е за търговска дейност, автосалон, автоморга, промишлена сграда и други..
Комуникативно и стратигическо място с голям поток трафик и лесен достъп
http://obiavidnes.com/obiava/122272/prodavam-parcel-s-57m-lice-na-okolovrystno-shose

meizitang,meizitang-otslabni
С Мейзитанг вие за месец може да отслабнете от 6 до 10 килограма и то без диети, без упражнения или каквито и да е
странични ефекти. Meizitang са билковите хапчета с които ще намалите апетита си, ще забързате метаболизма си и ще
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/122271/meizitangmeizitang-otslabni

Цифрова антена One For All SV9305
Цифрова антена One For All SV9305, вътрешен
http://obiavidnes.com/obiava/122270/cifrova-antena-one-for-all-sv9305

Налични на склад модели
Борман България взима безплатно размери, може да монтира до 7 дни, има налични модели на склад. даваме ви 2 години
гаранция. Разгледайте какво ви предлагаме.
Сайта ни е: http://doors-borman.com/
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/122269/nalichni-na-sklad-modeli

Garmin GPSMAP 276Cx
Garmin GPSMAP 276Cx, навигация за кола, 5" (12.8 cm) WVGA дисплей, 8GB +microSD Flash, Bluetooth, Wi-Fi
http://obiavidnes.com/obiava/122268/garmin-gpsmap-276cx

Garmin GPSMAP 4010
Garmin GPSMAP 4010, навигация за кола, 10.4" (26.42 cm) SVGA дисплей, SD Flash, VGA
http://obiavidnes.com/obiava/122267/garmin-gpsmap-4010

Flip cover Cellular Line
Flip cover Cellular Line, еко кожа, за Apple iPhone 7, сив
http://obiavidnes.com/obiava/122266/flip-cover-cellular-line

Flip cover Cellular Line
Flip cover Cellular Line, еко кожа, за Apple iPhone 7 Plus, сив
http://obiavidnes.com/obiava/122265/flip-cover-cellular-line

Flip Wallet Cellular Line
Flip Wallet Cellular Line, пластмасов гръб, за Apple iPhone 7, прозрачен/черен
http://obiavidnes.com/obiava/122264/flip-wallet-cellular-line

kamagra jelly
Kamagra Oral Jelly е сексуален стимулант с различни и приятни вкусове, които се гълтат (ядът) около 20-30 минути
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преди полов акт. Уникалните съставки на Kamagra Jelly са напълно натурални и добре познати и напълно безопасни без
каквито и да е странични ефекти.www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/122263/kamagra-jelly

Flip Wallet Cellular Line
Flip Wallet Cellular Line, пластмасов гръб, за Apple iPhone 7, прозрачен/розов
http://obiavidnes.com/obiava/122262/flip-wallet-cellular-line

lida-produkt za otslabvane
Lida Slim или както я знем Lida стара формула е най-силния и качествен билков продукт за много бързо и лесно
отслабване.Само за месец ще свалите от 6 до 12 килограма, без диети или тренировки. Гарантираме, че всеки един
използвал от нашата оригинална Lida Slim е отслабнал и е останал наш клиент, който ни е благодарил и препоръчал на
близки и познати. www.lidaoriginalna.com
http://obiavidnes.com/obiava/122261/lida-produkt-za-otslabvane

Flip Wallet Cellular Line
Flip Wallet Cellular Line, пластмасов гръб, за Apple iPhone 7, прозрачен/сив
http://obiavidnes.com/obiava/122260/flip-wallet-cellular-line

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.
Единствените, които ще бъдат най - щастливи да чуят, че бизнесът се продава, със сигурност ще бъдат Вашите
конкуренти, които ще "тръбят" на всички от бранша НЕ, ЧЕ БИЗНЕСЪТ ВИ Е ЗА ПРОДАЖБА, А ЧЕ ВЕЧЕ СТЕ ВЪН ОТ
БИЗНЕСА И СЕКТОРА В КОЙТО ОПЕРИРАТЕ.
ЕДИНСТВЕНИЯТ НАЧИН ИЗГОДНО ДА СЕ ПРОДАДЕ ЕДИН БИЗНЕС Е: НИКОГА ДА НЕ СЕ ОБЯВЯВА ЗА
ПРОДАЖБА!
В случай, че един ден се наложи на Лидерите, Акционерите или Собствениците да продадат част от търговските дялове
или целия бизнес на Инвеститори, Потенциални Купувачи или на Техни Бъдещи Партньори, НИКОГА да не правят
огромната грешка с лека ръка да позволят на отсрещната страна да оцени бизнеса им (търговската марка, досегашния
им дългогодишен скъпо струващ положен личен труд, собственото им име и идентична значимост и неповторим талант,
бъдещите печеливши планове и стратегии и, най-вече, трудно завоюваните дългогодишни бизнес връзки с партньори и
клиенти) за "ЖЪЛТИ СТОТИНКИ" или почти само на еквивалента на задълженията към кредитните финансови
институции и бъдат лесно убедени в това, че компанията им едва ли не "НЯМА НИКАКВА ПАЗАРНА СТОЙНОСТ" и
позволят да бъдат сериозно обезличени, крайно обезценени и по този начин САМИ СИ ВКАРАТ АВТОГОЛ.
(Повече за продажба на бизнес на bbconsult.bg / Продажба на бизнес)
http://obiavidnes.com/obiava/122259/prodajba-na-biznes

lida-produkt za otslabvane
Lida Slim или както я знем Lida стара формула е най-силния и качествен билков продукт за много бързо и лесно
отслабване.Само за месец ще свалите от 6 до 12 килограма, без диети или тренировки. Гарантираме, че всеки един
използвал от нашата оригинална Lida Slim е отслабнал и е останал наш клиент, който ни е благодарил и препоръчал на
близки и познати. www.lidaoriginalna.com
http://obiavidnes.com/obiava/122258/lida-produkt-za-otslabvane

Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe,
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видео клипове и др 3DKoev-HD-Studio I-Pro
Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe, видео клипове и др
3DKoev-HD-Studio I-Pro Най изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM
0882870171 http://photokoev.site90.net https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/122257/video-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientsk

Тениски с щампи и надписи по ваш избор
Ако сте от хората, които искат и обичат да са различни, уникални в своето облекло, предлагаме ви да изберете своя
модел тениска с щампа и надпис. Освен предложенията от нас ви е се предоставя възможност да качите снимка или
своя тематична щампа и да поръчате изработката на качествена тениска бързо, лесно и не на последно място - на ниски
цена.
http://obiavidnes.com/obiava/122256/teniski-s-shtampi-i-nadpisi-po-vash-izbor

Flip Wallet Cellular Line
Flip Wallet Cellular Line, пластмасов гръб, за Apple iPhone 7, прозрачен/златист
http://obiavidnes.com/obiava/122255/flip-wallet-cellular-line

Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe,
видео клипове и др 3DKoev-HD-Studio I-Pro
Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe, видео клипове и др
3DKoev-HD-Studio I-Pro Най изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM
0882870171 http://photokoev.site90.net https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/122254/video-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientsk

levitra аптечна
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/122253/levitra-aptechna

Flip Wallet Cellular Line
Flip Wallet Cellular Line, еко кожа, защитен гръб, за Apple iPhone 7, сив/зелен
http://obiavidnes.com/obiava/122252/flip-wallet-cellular-line

Flip Wallet Cellular Line
Flip Wallet Cellular Line, еко кожа, защитен гръб, за Apple iPhone 7, син/тъмно син
http://obiavidnes.com/obiava/122251/flip-wallet-cellular-line

kamagra gel за мъже
Kamagra Gel са едни от най-предпочитаните секс стимуланти поради своето лесно приемане и бързо действие, ниска
цена, страхотни вкусове и никакви странични ефекти.http://kamagrata.com
http://obiavidnes.com/obiava/122250/kamagra-gel-za-myje

Коледна промоция за Изработка на сайт с Уникален дизайн от SiteOneBG.COM
Коледна промоция за Изработка на сайт за Вашия бизнес или нужди.
Преференциални цени.
Responsive дизайн за мобилни устройства включен в цената.
СЕО оптимизация.
Изработване на УНИКАЛНИ сайтове.
Качество на Атрактивно Ниски Цени!
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Вижте още на: http://WWW.SITEONEBG.COM
Изработка на Динамичен уебсайт (с Админ-панел)+Лого.
Изработка на луксозен Онлайн-магазин+Лого.
Изработка на Сайт за Недвижими имоти,
Сайт за Хотел,
и МНОГО ДРУГИ на преференциални 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
http://obiavidnes.com/obiava/122249/koledna-promociya-za-izrabotka-na-sayt-s-unikalen-dizayn-ot-siteonebgcom

Български език за чужденци
Езикова школа АБИЛИТИ предлага индивидуално и групово обучение по български език за чужденци с работни езици :
- английски
-френски
-немски
- руски ,
Обучението обхваща всички нива – от начално (А1) до експертно( С2) .
Ако имате бизнес в България , купили сте си имот или просто сте решили да живеете тук , наложително е да говорите
български във вашите ежедневни контакти .
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 , която се предоставя безплатно на курсистите .
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
При индивидуалното обучение методиката е съобразена с индивидуалните потребности , особености и професия на
курсиста . То се провежда в удобно за курсиста време , както и има вариант за посещения на преподавател във вашия
офис .
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 .
Продължителността на обучение за всяко ниво е 30 учебни часа / 15 академични / . два пъти в седмицата – 2 месеца .
Цената на академичен час / два учебни / е 20 лева.
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 .
За повече информация : тел. 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
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http://obiavidnes.com/obiava/122248/bylgarski-ezik-za-chujdenci

Бизнес английски- ПЪРВО ниво
Езикова школа Абилити организира обучение по бизнес английски - ПЪРВО ниво – индивидуално и в малки групи .
Часовете са съобразени със свободното време на курсистите . Занятията се провеждат по системата Market Leader –
Elementary .
Цена 250 лв.Продължителност -50 учебни часа. В цената не е включена цената на учебника .
Предлагаме квалифицирани препсдаватели , аудио и видео уроци.
За повече информация : тел. 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/122247/biznes-angliyski--pyrvo-nivo

Flip Wallet Cellular Line
Flip Wallet Cellular Line, еко кожа, магнитно затваряне, за Apple iPhone 7, сив
http://obiavidnes.com/obiava/122246/flip-wallet-cellular-line

Английски език - Индивидуално обучение и в малки групи
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуално обучение по Английски език в удобно за Вас време. Предлагаме
посещения в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и допълнителни
материали, съобразени с нуждите на обучаващите се. Предлагаме различни отстъпки и възможност за разсрочено
плащане.
Ние предлагаме работа mо водещи учебни системи :
-общ английски – New Headway – всички нива
-общ английски с интерактивна насоченост – Cutting Edge – всички нива
- бизнес английски – Market leader – всички нива
-подготовка за сертификат
- подготовка за кандидат-студентски изпит
-разговорен английски – системите на Oxford University
Цена 10 лева на учебен час
За повече информация:
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/122245/angliyski-ezik---individualno-obuchenie-i-v-malki-grupi

Водоустойчив протектор Cellular Line за Apple iPhone 6
Водоустойчив протектор Cellular Line за Apple iPhone 6, черен
http://obiavidnes.com/obiava/122244/vodoustoychiv-protektor-cellular-line-za-apple-iphone-6

Водоустойчив протектор Cellular Line за Apple iPhone 6
Водоустойчив протектор Cellular Line за Apple iPhone 6, син
http://obiavidnes.com/obiava/122243/vodoustoychiv-protektor-cellular-line-za-apple-iphone-6

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 !
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ето тук www.easymoneybg.ovo.bg
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/122242/30-50-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/122241/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniya-vi-dom

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 2017г. 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 тел.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/122240/martenici-mir-mar-na-edro-i-drebno-onlayn-magazin-mir-mar

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
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/122239/otslabni-s-meizitang

Блиндирана входна врата код 516
Блиндирана входна врата, изработена от метал и възможни размери с касата: 90/197см; 96/200 см.
Дебелината на крилото е 70мм, а възможните посоки на отваряне на вратата са: навътре /навън ; лява/дясна.Моделът
има 2 отделни, независими една от друга секретни ключалки. 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, две независими секретни ключалки, вградени в касата
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регулируеми панти, праг, крепежни елементи за монтажа на вратата и шпионка.
Моделът е със защитно UV покритие, което го прави напълно подходящ за монтаж на външни условия.
Моделът е с изчистени правоъгълни форми на дизайна, а цветът е кафяв – по- тъмен на касата и рамката на крилото, с
по-светла средна част. Покритието е нелъскаво, с финна грапавина при докосване. С красива, ясно изразена дървесна
шарка на покритието. Дръжката е тип „Шилд” в цвят бронз, с по-нестандартни форма и ръкохватка. Орнаментът на
модела е традиционен и същевременно много красив. Поддържаме на склад всички посоки на отваряне, като с това не Ви
ограничаваме в избора.
http://obiavidnes.com/obiava/122238/blindirana-vhodna-vrata-kod-516

Слушалки Fresh n Rebel Caps Peppermint
Слушалки Fresh n Rebel Caps Peppermint, микрофон, зелени
http://obiavidnes.com/obiava/122237/slushalki-fresh-n-rebel-caps-peppermint

Цифрова антена Vivanco 500 DVB-T
Цифрова антена Vivanco 500 DVB-T, външна, 42 dB
http://obiavidnes.com/obiava/122236/cifrova-antena-vivanco-500-dvb-t

Слушалки Philips SHE3705BK
Слушалки Philips SHE3705BK, микрофон, мощни баси, сменяеми накрайници с различни размери, 3.5мм жак, 1.2м кабел,
черни
http://obiavidnes.com/obiava/122235/slushalki-philips-she3705bk

Интерактивен дисплей Newline Interactive Inc. TRUTOUCH TT-7015B
Интерактивен дисплей Newline Interactive Inc. TRUTOUCH TT-7015B, 70" (177.8 cm) Full HD, HDMI, VGA, USB
http://obiavidnes.com/obiava/122234/interaktiven-displey-newline-interactive-inc-trutouchtt-7015b

Пиано и Роял/ Пиана и Рояли.Музикални инструменти.
Пиано и Роял/ Пиана и Рояли.Музикални инструменти.
Акустични и дигитални Пиана и Рояли в ПИАНО магазин АКУСТИКО – Създаден за ВАС! Вносител!!!
гр.София
ул."Одрин " № 160 /до бул.”Сливница” /
e-mail: acustico@abv.bg ,
www.acusticobg.com
www.digitalpianobg.com ,
Skype: acustico.bg
тел: 02/8914053 ,
моб.тел. 0887514046
- ПРОДАЖБИ и ДОСТАВКИ В ЦЯЛАТА СТРАНА! ! !
http://obiavidnes.com/obiava/122233/piano-i-royal-piana-i-royalimuzikalni-instrumenti

Kъщи и вили за гости в Цигов Чарк
Къщи за гости COLORI са разположени в едно от най - красивите кътчета на България – на брега на язовир Батак,
наричан още морето на Родопите. Районът е с богата фауна и флора, с доста красиви места, подходящи за пикници и
незабравими разходки, на които може да видите останки от византийски, тракийски
http://obiavidnes.com/obiava/122232/kyshti-i-vili-za-gosti-v-cigov-chark

Слушалки Fresh n Rebel Caps Army
Слушалки Fresh n Rebel Caps Army, микрофон, тъмно зелени
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http://obiavidnes.com/obiava/122231/slushalki-fresh-n-rebel-caps-army

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/122230/ovlajniteli-na-vyzduha

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/122229/avtomatichen-ovlajnitel-ot-tehnomag

Кана за жива и мъртва вода – 69 лева
Активатор за жива и мъртва вода с ТИТАНИЕВ електрод - за домашно приготвяне на алкална (жива) вода и кисела
(мъртва) вода, които можете да използвате в профилактиката на редица болести. Иновативното в този модел е
наличието на титаниев електрод, който гарантира да няма никакво отделяне на метали във водата. За повече
подробности и поръчки заповядайте в е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел. 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/122228/kana-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/122227/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/122226/destilatori-za-voda

Йонизатори и озонатори – различни модели
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,
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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/122225/yonizatori-i-ozonatori--razlichni-modeli

Озонатор за въздух и вода с мелодичен звуков индикатор
Суперикономичен модел, с електронен таймер, тъчскрийн дисплей и мелодична звукова индикация. Подходящ е и за
незрящи или хора с намалено зрение. 2 години гаранция. Пречиства вода за пиене и миене, дезинфекцира и лекува (зъби,
венци, стомашно - чревни болести, кожни заболявания и всякакви рани; за дълбоко почистване, омекотяване и
предпазване от стареене на кожата). Почиства и обезпаразитява месо, риба, плодове и зеленчуци. Предпазва от всякакви
зарази, ако сте обработили хранителните продукти с озонирана вода. Пречиства въздуха, премахва лошите миризми от
риба, зеле, цигарен дим, мухъл и др. Предпазва от заразни болести, които се разпространяват чрез въздуха. Вижте
подробности и поръчайте в е - магазина ТехноМаг или на тел. 02/8298504, 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/122224/ozonator-za-vyzduh-i-voda-s-melodichen-zvukov-indikator

Йонизатор и озонатор на въздуха
Йонизатор, озонатор и ароматизатор – настолен уред - най-съвременен мултифункционален настолен
въздухопречиствател. Може да произвежда отрицателни йони, да генерира озон и дифузира есенции за ароматерапия.
Уредът ефективно пречиства миризми, прах, алергени, въздушни микроби, спори на плесени, гъбички и др. Осигурява чист
и здравословен въздух, ароматизира помещението с успокояващи благоухания. С повишена ефективност, благодарение на
мини вграден вентилатор. Предпазва от зарази по въздушен път, както и от вредното действие на телевизори и
компютри. Противодейства на вредните положителни йони, излъчвани от други ел.уреди в помещението. Цена 69,00 лв. с
ДДС. За подробности и поръчки посетете е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/4224228, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/122223/yonizator-i-ozonator-na-vyzduha

Цифрова антена Vivanco TVA 400
Цифрова антена Vivanco TVA 400, вътрешна, 42dB
http://obiavidnes.com/obiava/122222/cifrova-antena-vivanco-tva-400

ASUS RT-N14U
ASUS RT-N14U, нарушен търговски вид на опаковката, 300Mbps Wireless-N Router, 4Port Switch, USB
http://obiavidnes.com/obiava/122221/asus-rt-n14u

Слушалки Philips SHE3705WT
Слушалки Philips SHE3705WT, микрофон, мощни баси, сменяеми накрайници с различни размери, 3.5мм жак, 1.2м кабел,
бели
http://obiavidnes.com/obiava/122220/slushalki-philips-she3705wt

kamagrata
Kamagra 4 x 100 mg е един много предпочитан секс стимулант порати своето качество и ниска цена.http://kamagrata.com
http://obiavidnes.com/obiava/122219/kamagrata

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
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/122218/otslabni-s-meizitang
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Слушалки Philips SHL3165WT
Слушалки Philips SHL3165WT, микрофон, мощен бас, 3.5мм жак, 1.2мм жак, бели
http://obiavidnes.com/obiava/122217/slushalki-philips-shl3165wt

Мишка Omega 6D OPT GAMING
Мишка Omega 6D OPT GAMING, оптична, 2400 DPI, USB, жълта
http://obiavidnes.com/obiava/122215/mishka-omega-6d-opt-gaming

Продавам парцел-УПИ в село Кочево-Пловдивско
Продавам парцел-УПИ в село Кочево-Пловдивско 1680кв.м, в регулация на селото, квадратна форма.Селото е на 16 км от
Пловдив с нова централна канализация
Цена:12000 Евро
GSM: 0887644838
http://apollon.net/la/kochevo.html
http://obiavidnes.com/obiava/122214/prodavam-parcel-upi-v-selo-kochevo-plovdivsko

Продавам парцел с 57м лице на околовръстно шосе
Продавам парцел с 57м лице на околовръстно шосе. Намира се между Пещерско шосе и р. Марица ( от източната страна
), с много голямо лице на околовръстното и подход от шосето с вътрешен асфалтиран път. До него има автосалони.
Подходящ е за търговска дейност, автосалон, автоморга, промишлена сграда и други..
Комуникативно и стратигическо място с голям поток трафик и лесен достъп
http://obiavidnes.com/obiava/122213/prodavam-parcel-s-57m-lice-na-okolovrystno-shose

Продавам парцел 2712кв.м с.Марково
Продавам парцел с номера: 47295.60.38 - 2712кв.м
Парцела е близо до село Марково-област Пловдив, с прекрасна панорама идеално за жилищно строителство
Цена: 10 Евро/м
http://apollon.net/la/markovo.html
http://obiavidnes.com/obiava/122212/prodavam-parcel-2712kvm-smarkovo

Мишка Omega 6D OPT GAMING
Мишка Omega 6D OPT GAMING, оптична, 2400 DPI, USB, оранжева
http://obiavidnes.com/obiava/122211/mishka-omega-6d-opt-gaming

Мишка Omega 6D OPT GAMING
Мишка Omega 6D OPT GAMING, оптична, 2400 DPI, USB, сива
http://obiavidnes.com/obiava/122210/mishka-omega-6d-opt-gaming

Развъдник за чистокръвна Британска котка
Развъдник Ви предлага чистокръвни британски късокосмести сини и лилави котета от родители шампиони, които
притежават дипломи и отличия. При напускане на развъдника котетата ще са научени на хигиенни навици, ще са
имунизирани, чипирани, обезпаразитени, международен вет. паспорт. Всички котета в развъдника са с добър нрав, при
закупуването ще получите препоръки за отглеждане. За допълнителни снимки посетете сайта на развъдника:
http://www.breedingcattery.eu/bg/
http://obiavidnes.com/obiava/122209/razvydnik-za-chistokryvna-britanska-kotka

Бяло клепоухо котенце със сини очи
Развъдник предлага дългокосместо мъжко котенце-колорпойнт със сини очи. Котето е здраво и игриво, научено на
хигиенни навици и точи ноктите си върху специални уреди, при покупка ще получите съвети за правилното хранене и
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отглеждане. За допълнителни снимки посетете сайта на развъдника: http://www.breedingcattery.eu/bg/
http://obiavidnes.com/obiava/122208/byalo-klepouho-kotence-sys-sini-ochi

Хибриден протектор Cellular Line за Huawei P9 Lite
Хибриден протектор Cellular Line за Huawei P9 Lite, прозрачен/сив
http://obiavidnes.com/obiava/122207/hibriden-protektor-cellular-line-za-huawei-p9-lite

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/122206/30-50-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/122205/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniya-vi-dom

Стъклена интериорна врата, Sand G 14-3
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
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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/122204/styklena-interiorna-vrata-sand-g-14-3

Блиндирана входна врата Модел Т108
Представяме Ви блиндирана входна врата, изработена от 1,5 мм. прахово боядисан метал и 10мм. MDF- фрезовани
панели с лаково 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-лакирани 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 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 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/122203/blindirana-vhodna-vrata-model-t108

Блиндирана входна врата Модел Т108
Представяме Ви блиндирана входна врата, изработена от 1,5 мм. прахово боядисан метал и 10мм. MDF- фрезовани
панели с лаково 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-лакирани 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 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 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/122202/blindirana-vhodna-vrata-model-t108

Интериорна врата Gama 208p
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.
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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/122201/interiorna-vrata-gama-208p

Интериорна врата Gama 208p
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/122200/interiorna-vrata-gama-208p

Хибриден протектор Cellular Line за Samsung Galaxy S7 Edge
Хибриден протектор Cellular Line за Samsung Galaxy S7 Edge, прозрачен/златист
http://obiavidnes.com/obiava/122199/hibriden-protektor-cellular-line-za-samsung-galaxy-s7-edge

Налични врати на склад
Борман България ви предлага различни модели налични врати на склад с възможност за монтаж до 7 дни. Безплатно
взимане на размери 2 години гаранция.
Сайтът ни е : http://borman.bg/ можете да разгледате.
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/122198/nalichni-vrati-na-sklad

РУМЪНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по румънски език в удобно за курсиста и преподавателя време.
Работи се по системата „Puls”, всички нива. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене,
писане, слушане, говорене. Нивото въвежда лексика и граматика, необходими за съответната степен на владеене на
езика, и акцентира върху уменията за изразяване на румънски език. Цена: 15 лева на учебен час
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
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e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/122197/rumynski-ezik--individualno-obuchenie

УНГАРСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по унгарски език в удобно за курсиста и за преподавателя време и с
подходяща интензивност по системите
"Hungaro Lingua" и "Hallo! Itt Magyarorszag!, всички нива. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи –
четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда лексика и граматика, необходими за съответната степен на владеене
на езика, и акцентира върху уменията за изразяване на унгарски език. Цена: 12 лева на учебен час
Дoпълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/122196/ungarski-ezik--individualno-obuchenie

ФРЕНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по френски език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системата „Campus” или друга система по избор. В процеса на обучение се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда лексика и граматика, необходими
за съответната степен на владеене на езика, и акцентира върху уменията за изразяване на френски език. 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.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/122195/frenski-ezik--individualno-obuchenie

Онлайн магазин за Видео наблюдение
Видео наблюдение Ip камери DVR Видео рекордери Видео контрол
Онлайн магазин за Видео наблюдение
http://visioncontrolx.bg/
ВижънконтролХ
VisioncontrolX +359 88 751 1334
tshishkov@abv.bg
info@visioncontrolx.bg
http://obiavidnes.com/obiava/122194/onlayn-magazin-za-video-nablyudenie

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по английски език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Работи се по системата Headway или друга система по
избор. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда
лексика и граматика, необходими за съответната степен на владеене на езика, и акцентира върху уменията за изразяване
на английски език. 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.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/122193/angliyski-ezik--individualno-obuchenie
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НЕМСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по немски език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системите „Themen Aktuell” и „Em neu”, всички нива. В процеса на обучение се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда лексика и граматика, необходими
за съответната степен на владеене на езика, и акцентира върху уменията за изразяване на немски език. 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.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/122192/nemski-ezik--individualno-obuchenie

ИСПАНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по испански език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системите „Nuevo Ven”, „Espanol en marcha” или друга система по избор. В
процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда лексика и
граматика, необходими за съответната степен на владеене на езика, и акцентира върху уменията за изразяване на
испански език. 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.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/122191/ispanski-ezik--individualno-obuchenie

ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по италиански език в удобно за курсистите и преподавателя време
и с подходяща интензивност. Работи се по системата Progetto Italiano или друга система по избор. В процеса на обучение
се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда лексика и граматика,
необходими за съответната степен на владеене на езика, и акцентира върху уменията за изразяване на италиански език.
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.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/122190/italianski-ezik--individualno-obuchenie

ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по португалски език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Работи се по системите „Aprender portugues” и
“Portuguеs a toda rapidez”. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане,
говорене. Нивото въвежда лексика и граматика, необходими за съответната степен на владеене на езика, и акцентира
върху уменията за изразяване на португалски език. 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.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/122189/portugalski-ezik--individualno-obuchenie
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ФИНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по фински език в удобно за Вас и преподавателя време и с
подходяща интензивност по системата Suomen Kielen Alkeisoppikirja. В процеса на обучение се развиват всички езикови
елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда лексика и граматика, необходими за съответната степен
на владеене на езика, и акцентира върху уменията за изразяване на фински език. 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.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/122188/finski-ezik--individualno-obuchenie

ШВЕДСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по шведски език в удобно за курсиста и преподавателя време.
Работи се по системата Rivstart. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане,
говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/122187/shvedski-ezik--individualno-obuchenie

ТУРСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по турски език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
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/122186/turski-ezik--individualno-obuchenie

Руски език – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по руски език в удобно за курсиста и преподавателя време. Работи
се по системата ЖИЛИ-БЫЛИ . В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане,
говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/122185/ruski-ezik--individualno-obuchenie

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
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- 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.
Преподавателите са филолози с опит.
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http//www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/122184/bylgarski-ezik-za-chujdenci

АЛБАНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по албански език в удобно за курсиста и преподавателя време. В
процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Цена: 15 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/122183/albanski-ezik--individualno-obuchenie

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 2017г. 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 тел.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/122182/martenici-mir-mar-na-edro-i-drebno-onlayn-magazin-mir-mar

Коледна промоция за Изработка на сайт с Уникален дизайн от SiteOneBG.COM
Коледна промоция за Изработка на сайт за Вашия бизнес или нужди.
Преференциални цени.
Responsive дизайн за мобилни устройства включен в цената.
СЕО оптимизация.
Изработване на УНИКАЛНИ сайтове.
Качество на Атрактивно Ниски Цени!
Вижте още на: http://WWW.SITEONEBG.COM
Изработка на Динамичен уебсайт (с Админ-панел)+Лого.
Изработка на луксозен Онлайн-магазин+Лого.
Изработка на Сайт за Недвижими имоти,
Сайт за Хотел,
и МНОГО ДРУГИ на преференциални цени.
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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
http://obiavidnes.com/obiava/122181/koledna-promociya-za-izrabotka-na-sayt-s-unikalen-dizayn-ot-siteonebgcom

Адвокат европейско и международно право
Адвокат Мариета Генчева предлага консултации в областта на българското и европейското право. Съдействие при
разрешаване на спорове с работодатели и длъжници в Германия.
Консултации в областта на търговското право. Регистрация на фирми и абонаментно обслужване.
http://obiavidnes.com/obiava/122180/advokat-evropeysko-i-mejdunarodno-pravo

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/122179/30-50-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/122178/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniya-vi-dom

Kaspersky Security for Mail Server
Kaspersky Security for Mail Server, за 1 потребител, цена за 1бр. при покупка от мин.50 до макс.99 лиценза, базов лиценз за
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1 година
http://obiavidnes.com/obiava/122177/kaspersky-security-for-mail-server

Kaspersky Security for Mail Server
Kaspersky Security for Mail Server, за 1 потребител, цена за 1бр. при покупка от мин.25 до макс.49 лиценза, базов лиценз за
1 година
http://obiavidnes.com/obiava/122176/kaspersky-security-for-mail-server

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/122175/30-50-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/122174/strahotna-nadomna-rabota--lesna-rabota--lesni-pari--za-cyalata-strana-

Kaspersky Security for Mail Server
Kaspersky Security for Mail Server, за 1 потребител, цена за 1бр. при покупка от мин.10 до макс.14 лиценза, базов лиценз за
1 година
http://obiavidnes.com/obiava/122173/kaspersky-security-for-mail-server

Kaspersky Anti-Spam for Linux
Kaspersky Anti-Spam for Linux, за 1 потребител, цена за 1бр. при покупка от мин.50 до макс.99 лиценза, базов лиценз за 1
година
http://obiavidnes.com/obiava/122172/kaspersky-anti-spam-for-linux
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Лаптоп Asus ROG G752VS-GC118T (Сив)
Лаптоп Asus ROG G752VS-GC118T (Сив), четириядрен Intel Core i7-6700HQ 2.6/3.5GHz, 17.3" (43.94 cm) Full HD LED
Display & GeForce GTX1070 8GB (mDP), 16GB DDR4, 1TB HDD & 256GB SSD, USB 3.1 (Type-C), Windows 10, 4.3kg
http://obiavidnes.com/obiava/122171/laptop-asus-rog-g752vs-gc118t-siv

Сайт за здравни съвети
Zdrave24.bg е портал за здраве, в който може да потърсите информация за лечение с хомеопатия и билки. В сайта ще
прочетете и статии, свързани с режими на хранене.
http://obiavidnes.com/obiava/122170/sayt-za-zdravni-syveti

Намерете предложения за постоянна работа и работа по проект
В сайта http://bgrabota.eu ще попаднете на широко многообразие от източници на работа на пълен и на половин ден.
Добавихме на едно място най-важната информация, която ще ви трябва, за да сте на служба. която е в крак с вашите
индивидуални претенции и условия. Насреща сме и за непрекъсната подкрепа за добиване на подготовка и умения чрез
разнообразни полезни курсове. БГ Работа е единственият сайт, който ще ви е достатъчен да разгледате, за да
постигнете плановете си. Няма нужда да пропилявате времето си с безброй многото предложения във всички сайтове. В
наши ръце остава да ви представим селекция от обяви, които ще са ви полезни.
http://obiavidnes.com/obiava/122169/namerete-predlojeniya-za-postoyanna-rabota-i-rabota-po-proekt

Стажове и обучения за подобряване на квалификацията
В сайта http://bgrabota.eu ще намерите широко многообразие от варианти за обучения и стажове. Поместихме наведнъж
възможно най-подробната задължителна за вас информация, за да успеете да заемете служебна позиция. съвпадаща с
вашите индивидуални изисквания. Предоставяме и постоянна помощ за по-добра подготовка и умения чрез различни по
тематика увлекателни обучения. http://bgrabota.eu е единственият сайт, който е нужно да погледнете, за да постигнете
плановете си. Безпредметно е да си губите времето с безброй многото предложения в уеб пространството. В наши ръце
остава да ви покажем единствено тези, индивидуално насочени към вас.
http://obiavidnes.com/obiava/122168/stajove-i-obucheniya-za-podobryavane-na-kvalifikaciyata

Дестилатор за вода – 2 години гаранция
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/122167/destilator-za-voda--2-godini-garanciya

Плазмен въздухочистител, комбиниран с озонатор за вода
Последно поколение технология за пречистване и стерилизиране на въздуха в помещението. Без консумативи. Плюс
функция за озониране на вода и дълбоко пречистване на хранителни продукти.Този многофункционален уред, освен за
домашни условия, се препоръчва за ползване и в здравни, и медицински заведения, биохимични лаборатории, аптеки,
детски градини, училища, магазини, хотели, ресторанти и др. За подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net
или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/122166/plazmen-vyzduhochistitel-kombiniran-s-ozonator-za-voda

Йонизатор и озонатор на въздуха
Йонизатор, озонатор и ароматизатор – настолен уред - най-съвременен мултифункционален настолен
въздухопречиствател. Може да произвежда отрицателни йони, да генерира озон и дифузира есенции за ароматерапия.
Уредът ефективно пречиства миризми, прах, алергени, въздушни микроби, спори на плесени, гъбички и др. Осигурява чист
и здравословен въздух, ароматизира помещението с успокояващи благоухания. С повишена ефективност, благодарение на
мини вграден вентилатор. Предпазва от зарази по въздушен път, както и от вредното действие на телевизори и
компютри. Противодейства на вредните положителни йони, излъчвани от други ел.уреди в помещението. Цена 69,00 лв. с
ДДС. За подробности и поръчки посетете е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/4224228, 0884386878,
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0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/122165/yonizator-i-ozonator-na-vyzduha

Дигитален влагомер-термометър LCD123 с външна сонда за инкубатори-люпилни.
Влагомер:
-Диапазон на измерване: 10 % - 99 %
-Стъпка на измерване: 1 %
-Точност на измерване: +/- 5 %
Термометър:
-Диапазон на измерване: -50 до +70 С
-Стъпка на измерване: 0.1 С
-Точност на измерване: +/- 1 С
Дължина на кабела със сондата - 1 m.
Захранване:
Батерии 1.5 V, тип LR44 - 2 бр.
Монтаж: панелен
Монтажен отвор: 26х45 mm
Монтажна дълбочина: 15 mm
http://obiavidnes.com/obiava/122164/digitalen-vlagomer-termometyr-lcd123-s-vynshna-sonda-za-inkubatori-lyupilni

Лаптоп Asus X540LJ-XX548D
Лаптоп Asus X540LJ-XX548D, двуядрен Broadwell Intel Core i3-5005U 2GHz, 15.6" (39.62 cm) HD LED Display & GeForce
920M 2GB (HDMI), 4GB, 1TB HDD, USB 3.1 (Type-C), Free DOS, 1.9kg
http://obiavidnes.com/obiava/122163/laptop-asus-x540lj-xx548d

Работни места по браншове
В сайта БГ Работа ще откриете голямо разнообразие от обяви за работа в конкретни браншове. Добавихме заедно
всичката задължителна за вас информация, за да успеете да заемете служебна позиция. съвпадаща с индивидуалните ви
предпочитания. Предлагаме и непрекъсната подкрепа за добиване на подготовка и умения чрез различни ефективни
стажове и курсове. БГ Работа е уникален сайт, който има нужда да разгледате, за да осъществите намеренията си.
Безпредметно е да пропилявате времето си с хилядите предложения във всички сайтове. В наши ръце остава да ви
представим единствено тези, които ще са ви полезни.
http://obiavidnes.com/obiava/122162/rabotni-mesta-po-branshove

Kaspersky Security for Mail Server
Kaspersky Security for Mail Server, за 1 потребител, цена за 1бр. при покупка от мин.100 до макс.149 лиценза, базов лиценз
за 1 година
http://obiavidnes.com/obiava/122161/kaspersky-security-for-mail-server

Напълно автоматични 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/122160/napylno-avtomatichni-inkubatori

Kaspersky Security for Internet Gateway
Kaspersky Security for Internet Gateway, за 1 потребител, цена за 1бр. при покупка от мин.20 до макс.24 лиценза, базов
лиценз за 1 година
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http://obiavidnes.com/obiava/122159/kaspersky-security-for-internet-gateway

Терморегулатори с гаранция 1година.Виж преди да платиш !!!
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: -40С ~ 99С
2) Диапазон на контрол: -40С ~ 85С
3) Точност: -30С ~ 50С, ±1С±0.5dig; др. ±2С±0.5dig
4) Резолюция: 0.1С / 1С
5) Размер: 71мм*29мм
6) Захранване: 220VAC±10%, 50/60Hz
7) Консумация на енергия:
http://obiavidnes.com/obiava/122158/termoregulatori-s-garanciya-1godinavij-predi-da-platish-

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/122157/levitra-aptechna

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 2017г. 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 тел.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/122156/martenici-mir-mar-na-edro-i-drebno-onlayn-magazin-mir-mar

Абсолютно всякакви строит. -монтажни и довършит. -ремонтни услуги
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Груб строеж , зидария ,къртене , всякакви ремонти на покриви , направа на тротоари , асфалтиране , вътрешни и
външни топлоизолации ,машинна мазилка и замазка , машинно боядисване , хидроизолации , облицовка с камък , замазка ,
шлайван и щампован бетон , гипсова мазилка и шпакловка , усвояване на тераси , обръщане на ъгли ,сатен гипс , теракот ,
гранитогрес , фаянс , колор кит , латекс ,всякакви декорации и декоративни мазилки , блажна боя , тапети ,всякакви
нестандартни изпълнения с гипсокартон , окачени тавани , скрито осветление , ВиК ,Ел.инсталации ,ОиВ и др .Оглед ,
безплатни консултации ,професионализъм , коректност , кратки срокове . Тел . за контакт - 0878 78 23 88 - Антон
Стоянов .
http://obiavidnes.com/obiava/122155/absolyutno-vsyakakvi-stroit--montajni-i-dovyrshit--remontni-uslugi

Инкубатори - идва време за люпене
При нас Коледа идва по-рано !!!
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/122154/inkubatori---idva-vreme-za-lyupene

Металотърсач - монетарник
Продавам металотърсач с PIC контролер. Отделя металите (феромагнитни и др.)
Не се влияе от вода, метални соли в почвата и др. такива. Звукова и светлинна индикация.
В комплекта влиза и DVD с над 30 схеми и техн. документация на професионални и
любителски металотърсачи, както и книгата "Калетата по българските земи".
http://gold2013.tk/
https://www.youtube.com/watch?v=MqVm_pIVSoA
http://obiavidnes.com/obiava/122153/metalotyrsach---monetarnik

Kaspersky Security for Internet Gateway
Kaspersky Security for Internet Gateway, за 1 потребител, цена за 1бр. при покупка от мин.15 до макс.19 лиценза, базов
лиценз за 1 година
http://obiavidnes.com/obiava/122152/kaspersky-security-for-internet-gateway

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 познати.www.lidaoriginalna.com
http://obiavidnes.com/obiava/122151/otslabni-s-lida
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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/122150/zaemi---idvat-praznici

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/122149/30-50-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/122148/strahotna-nadomna-rabota--lesna-rabota--lesni-pari--za-cyalata-strana-

Kaspersky Security for Internet Gateway
Kaspersky Security for Internet Gateway, за 1 потребител, цена за 1бр. при покупка от мин.25 до макс.49 лиценза, базов
лиценз за 1 година
http://obiavidnes.com/obiava/122147/kaspersky-security-for-internet-gateway

Корпоративно обучение по английски ,български , руски
Езикова школа Абилити организира
Чуждоезиково обучение по :
Английски,
български език за чужденци
Немски
френски,
руски,
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Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
Бизнес английски - всички нива
Разговорни езикови курсове по посочените езици
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 също и пакетна цена за корпоративни клиенти , в която влиза цената на учебните материали .
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 повече информация :.
Офис: София , кв. Иван Вазов , ул .Михаил Буботинов 32 , бл. 5 вх В, ет. 1
Телефон за контакти: 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/122146/korporativno-obuchenie-po-angliyski-bylgarski--ruski

Болгарский язык для иностранцев
Школа иностранных языков АБИЛИТИ организует индивидуальное и групповое обучение по болгарскому языку для
русскоговорящих . Обучение проводится на русском языке. Наши занимания от начального уровня (А1) до уровня эксперта
(С2).
Если Вы ведете бизнес в Болгарии, купили недвижимость, ездите на отдых, то обязательно нужно говорить на
болгарском .
В процессе обучения на курсах болгарского языка Вы сможете не только изучить язык, но и познакомиться с
особенностями, нравом и бытом болгарского народа.
Интересно изучать язык, с которым есть общий алфавит и в котором слова читаются так же, как у русского, но имеют
другое значение.
На курсах происходит ознакомление курсистов с общественными, культурными, экономическими и историческими
реалиями Болгарии, с целью максимально комфортной и быстрой адаптации в языковой среде.
Для обучения Вам не надо покупать учебник , т.к. наша школа предлагает свою систему обучения и методику.
Наша методика , которая предлагаем -очень современяя и актуальная . Она
заключается в совмещении коммуникативного подхода с логическим и естественным освоением необходимого
лексико-грамматического и фонетического материала .
Обучение предусматривает комплекс аспектов:
·
Грамматика
·
Фонетика
·
Практика речи
·
Чтение
·
Аудирование
Подробную информацию Вы можете получить :
тел. 0878 467 429
Адр.: 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/122145/bolgarskiy-yazk-dlya-inostrancev

Английски, немски , френски , руски- групово и индивидуално
Езикова школа Абилити предлага групово и индивидуално обучение по английски, немски , френски и руски за всички нива.
Подготовка за сертификати .
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:
3 месеца /неинтензивен курс/,
1 месец /интензивен курс/
Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Цена от 100 лв. на ниво.
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Посещенията са
2 пъти в седмицата по 3 уч. часа - от понеделник до петък
съботно-неделен вариант.
Курсовете са съобразени със свободното време на обучаващите се.
Предлагаме и индивидуално обучение. Занятията се провеждат в удобно за курсистите време при предварително
съставен учебен план.
Предлагаме
- съвременно оборудвани учебни зали,
квалифицирани преподаватели
-отлични възможности за обучение
Удостоверение за покрито ниво
Безплатни тестове
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/122144/angliyski-nemski--frenski--ruski--grupovo-i-individualno

Kaspersky Security for Internet Gateway
Kaspersky Security for Internet Gateway, за 1 потребител, цена за 1бр. при покупка от мин.10 до макс.14 лиценза, базов
лиценз за 1 година
http://obiavidnes.com/obiava/122143/kaspersky-security-for-internet-gateway

Евтини блиндирани врати – Пловдив
Директен вносител- най-добрите врати, на най-добри цени!
Страхотни цени на блиндирани врати в Пловдив!
Заповядайте в нашия шоурум на адрес пл. "Антон Чехов" 5 (до моста на Герджика)!
Предлагаме разнообразие от модели и цветове!Нови модели блиндирани врати!
телефони за контакт:
032207039
0899691016
http://www.vrati-plovdiv.com/?cat=7
http://obiavidnes.com/obiava/122142/evtini-blindirani-vrati--plovdiv

Лаптоп Asus X540LJ-XX508D (сребрист)
Лаптоп Asus X540LJ-XX508D (сребрист), двуядрен Broadwell Intel Core i3-5005U 2GHz, 15.6" (39.62 cm) HD LED Display &
GeForce 920M 2GB (HDMI), 4GB, 1TB HDD, USB 3.1 (Type-C), Free DOS, 1.9kg
http://obiavidnes.com/obiava/122141/laptop-asus-x540lj-xx508d-srebrist

levitra аптечна-sexstimulant
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/122140/levitra-aptechna-sexstimulant

Бусове под наем
Бусове под наем от София, Пловдив, Бургас или само един бус, според вашето желание. Цените започват от 16 лева на
ден. ОРЕНТ е специализиран бранд на наложилия се автомобилен лидер „ОМНИКАР”. Ние сме ориентирани в сферата
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на отдаване под наем на товарни или пътнически бусове и ванове.
http://obiavidnes.com/obiava/122139/busove-pod-naem

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/122138/inkubatori-za-lyupene-na-yayca

Коледна промоция за Изработка на сайт с Уникален дизайн от SiteOneBG.COM
Коледна промоция за Изработка на сайт за Вашия бизнес или нужди.
Преференциални цени.
Responsive дизайн за мобилни устройства включен в цената.
СЕО оптимизация.
Изработване на УНИКАЛНИ сайтове.
Качество на Атрактивно Ниски Цени!
Вижте още на: http://WWW.SITEONEBG.COM
Изработка на Динамичен уебсайт (с Админ-панел)+Лого.
Изработка на луксозен Онлайн-магазин+Лого.
Изработка на Сайт за Недвижими имоти,
Сайт за Хотел,
и МНОГО ДРУГИ на преференциални 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
http://obiavidnes.com/obiava/122137/koledna-promociya-za-izrabotka-na-sayt-s-unikalen-dizayn-ot-siteonebgcom

Водороден детоксикатор - апарат за антиоксидация на организма
Водороден детоксикатор - апарат за антиоксидация на организма

Изчистете тялото си от свободните радикали - чрез антиоксидантна водородна терапия, осъществена посредством
водороден детоксикатор - апарат за антиоксидация!
Молекулният водород е уникален антиоксидант!
Молекулярният водород е най-малкият по размер антиоксидант, който единствен може да премине през
мозъчно-кръвната
бариера и да навлезе в кръвоносните съдове, дори и те да са затлачени. Нано молекулите на водорода единствени
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могат да преодолеят клетъчната мембрана и да неутрализират токсичните хидроксилни радикали в митохондриите на
самите клетки.
При над 138 различни болести,са научно потвърдени и доказани ползите от молекулният водород, някои от които са
заболявания като: диабет, затлъстяване, хипертония, мигрена, алцхаймер, висок холестерол, възпаления, инсулти,
сърдечни удари,
дори и рак.
За лековитите свойства на молекулният водород започва да се говори още през 1798г. Но едва в последните 7-8 години
учените обърнаха сериозно внимание на този феномен. От тогава насам, в едни от най-реномираните световни научни
издания (примерно Science и Nature Medicine), вече има над 500 публикувани научни статии, обхващащи темата
за терапевтичните ползи от молекулния водород.
Обогатената с генерирания от антиоксидатора водород вода, може да се изпозва и за пиене
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/122136/vodoroden-detoksikator---aparat-za-antioksidaciya-na-organizma

Фурна за вграждане GORENJE BOP 637 E11 X
Фурна за вграждане GORENJE BOP 637 E11 X, клас А, 65 л., 3300 W, механично управление, PyroClean почистване,
MultiFlow 360, SilverMatte емайл, сива
http://obiavidnes.com/obiava/122135/furna-za-vgrajdane-gorenje-bop-637-e11-x

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

Апаратът за лимфодренаж има четири работни режима на работа и три степени на натиск – нисък среден и висок.
Четирите работни програми на апарата за пресотерапия са следните:
Програма 1 – Oтслабване 1
Програма 2 - Oтслабване 2
Програма 3 - Лимфодренаж
Програма 4 - Ръчен режим
Пресотерапията е детоксикираща процедура, която чрез лимфен дренаж помага на тялото да се освободи от
подкожните токсини и мазнини. Лимфодренажният масаж стимулира метаболизма на кожните клетки; подобрява
циркулацията на кръвта; подобрява лимфопотока; спомага за изхвърлянето на излишните течности; редуцира
подкожните мазнини и се бори успешно с целулита.
Костюмът на лимфодренажния апарат е с шест въздушни възглавници, които упражняват цикличен натиск или на
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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/122134/limfopresa---aparat-za-presoterapiya

Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
МОДЕЛ 2016 Г С ВГРАДЕН СОФТУЕР НА БЪЛГАРСКИ
Резултатите от диагностиката излизат директно на български език
Био скенерът изважда 39 подробни отчета (35 за мъж/35 за жена) с общо над 245 различни резултата от
диагностиката,
плюс обобщен пълен и обобщен кратък отчет на здръвословното състояние на пациента, явяващ се 40-я файл.
Квантовият Анализатор е високотехнологичено електронно устройство за преглед на здравното състояние на човешкия
организъм.
Теоретически основан върху квантовата медицина, Квантовият анализатор използва научните постижения в
електронната техника,
за отчитане и анализ на слабото магнитно поле на човешката клетка и на базата на този анализ, дава здравния статус
на организма и проблемни зони в техния най-ранен стадий.
Квантовият Анализатор интегрира в себе си медицина, био-информатика, електро инженерство и други съвременни
науки.
Чрез сензорен проводник в рамките на минута от дланта Ви ще бъдат получени повече от 240 показатели за Вашето
здраве
Квантовият метод на диагностика е комплексен, неинвазивен, практичен, лесен, бърз и ефикасен.
Цена 450 лв
0877540309
0895611643
БГ-Магазин
http://obiavidnes.com/obiava/122133/kvantov-analizator---bioskener-3to-pokolenie-na-bylgarski-ezik

Качествени интериорни и входни врати на супер цени
Врати Порта Нова предлага богато разнообразие от интериорни и входни врати на изключително атрактивни цени. В
шоурумa, ще намерите богат избор от модели и цветове. Всички предлагани модели врати за Варна са с постоянна
складова наличност, което гарантира кратки срокове за изпълнение на поръчката Ви.
http://obiavidnes.com/obiava/122132/kachestveni-interiorni-i-vhodni-vrati-na-super-ceni

Kaspersky Security for Internet Gateway
Kaspersky Security for Internet Gateway, за 50-99 потребители, базов лиценз за 1 година
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http://obiavidnes.com/obiava/122131/kaspersky-security-for-internet-gateway

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/122129/30-50-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/122128/strahotna-nadomna-rabota--lesna-rabota--lesni-pari--za-cyalata-strana-

kamagra
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/122127/kamagra

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
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Професионална преносима кушетка за масаж ”MagicPRO 2” - здрава, лесна за употреба, изключително комфортна и
удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас!
Кушетката е подходяща както за всички видове масажни и козметични процедури,
така и за иглотерапевтични и татуировъчни сеанси.
Красивата дървена рамка на козметичната кушетка, изработена от твърдата дървесина на германски европейски бук,
осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и предотвратява
възможността
от появата на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MagicPRO :
O Дъжина: 190 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 19 см
O Тегло: 15 кг
http://obiavidnes.com/obiava/122126/masajna-kushetka-magicpro

Топлеща картина с инфрачервено нагряване
Топлеща картина с инфрачервено нагряване
Отопляващата картина се включва директно в контакта и започва да затопля цялата стая, като запазва въздуха чист
и свеж.
Работната температура на повърхността е между 55 и 65 градуса. Една инфрачервена картина може да отоплява
стаи с площ до 14 кв.м.
Всички модели са с термозащита от прегряване
Предимства на отоплителната картина и излъчваната от нея инфрачервена топлина:
• Не загрява въздуха (при студен въздух съдържанието на кислород е по-високо)
• Не вдига прах (защото не завихря въздуха)
• Не пуши (не е необходим комин)
• Безшумно действие (без вентилатори)
• Лечебно действие (инфрачервената топлина помага при: високо кръвно налягане - подобряват кръвообращението и го
стабилизират;
болки в гърба; хронични болки в мускулите; шипове; бронхити; тонзилити; астма; простудни заболявания;
отслабване и изтощение на организма; възпаление на уши, нос, гърло; артрит, радикулит, ревматизъм, дископатии,
шипове;
облекчават работата на бъбреците; стрес; намаляват целулита -инфрачервената кабина е важно допълнение към всяка
антицелулитна програма)
• Икономична: 400 W ( около 0.10 лв. на час)
Тегло 700 гр Размери 100 / 57 см
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
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Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/122125/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/122124/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta

Уред за състаряване на алкохол Volcano Expert
Уред за състаряване на алкохол
Volcano Expert - световен хит !
Ултразвуков уред за дезинфекция и състаряване на алкохол по японски лиценз ! 20 минути обработка с уреда, състарява
алкохола с около 1 година !
Мощното ултразвуково поле, създавано при работа на уреда гарантира: премахване на вредни интермолекулярни и
разграждане на високомолекулни съединения в алкохола; активиране процесите на естерификация, които подобряват
вкусовите качества, получавани при продължително стареене на алкохола; пълна дезинфекция и удължаване срока на
съхранение на всякакъв вид течности;
Производство : България (по японски патент) Гаранционен срок : 12 месеца
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/122123/ured-za-systaryavane-na-alkohol-volcano-expert

Корейска козметика - Кремoве от охлюви в магазина KoCos.Bg
Benton - Изпробвайте типична корейска есенция с високо съдържание на филтрат от слуз на охлюв и пчелна отрова –
идеалното средство за борба с акне, изглаждане на първите бръчки, изсветляване и овлажняване. Не пропускайте
натуралните серуми, ампули, лосиони, емулсии, гелове, пяна, масла, пилинг гелове и маски. Всички продукти в KoCos.Bg
отговарят на строгите изисквания на Европейската Комисия за продажба на козметични продукти в Европейската
Общност и са нотифицирани в CPNP (Cosmetic Products Notification Portal). Не правете компромиси, изберете качествена
козметика от официален вносител. Пазарувайте с програмата за лоялни клиенти и трупайте точки за намаление.
http://obiavidnes.com/obiava/122122/koreyska-kozmetika---kremove-ot-ohlyuvi-v-magazina-kocosbg

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

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
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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
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
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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
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
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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
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
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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
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
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www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/122085/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniya-vi-dom
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